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Egyenlő mértékkelmérjünk t. fűszeres szaklap. A fűszereseket bántja, sőt létérdekeit sérti az, hogy a még élő néhány „Buffet“ a fűszeres- záróra után is ad ki csemegeárut utcán át. Pedig hát van Budapesten néhány ezer fűszeres és ezekkel szemben sokat mondva pár tucat ,,Buffet“ ! Hát lehetséges volna az, hogy olyan súlyos konkurenciát csinálna a fűszeresek ezreinek az a néhány buffet?Mondjuk igen!De akkor legyenek következetesek t. fűszeresek és képzeljék el, hogy Budapest négyezer vendéglősének körülbelül ; ugyanannyi fűszeres csinál káros konkurenciát azzal, hogy a lug- kővel, petróleummal együtt mér ki bort, pálinkát! Nem védjük a Buffet-ket, csak mi vendéglősök is a fűszeresek elvi alapjára állunk és azt mondjuk, még az a néhány buffet se konkuráljon a fűszeresekkel, de legyenek következetesek és amit megkövetelnek ezektől, a szakmához való visszatérést, tegyék meg ezt Önök is!Maradjanak a fűszer mellett, ! hisz ez az igazi hivatásuk! A vendéglősiparnak annyi hivatlan és káros konkurense van, mint talán egyetlen más iparnak sem, a literenkint kimérő termelőtől kezdve, a borbatyuzó, a bor- j kereskedő pincéje, a kifőző, a szatócs, a fűszeres, a buffet, stb., stb.A buffet jellegével teljesen összeegyeztethető, hogy bor, sör mellé hideg, meleg ételeket,

csemegéket szolgáljon ki és adjon utcán át is, de megbocsásson t. fűszeresek szaklapja, hogy jön a timsó, a lugkő, kocsikenőcs mellé a bor, sör, pálinka?!Nem gondolja t. fűszeres szaklap, hogy a „zárt palackok- ban“  való borárusitás legalább is annyira károsítja az össz- vendéglősséget; - illetve százszorta jobban mint az az ! egypár Buffet.Nem gondolják, hogy mielőtt a más ajtaja előtt sepernének, tanácsos lenne a saját portájuk előtt takarítani egy kissé?Persze, a törvényeink ezt a kimérést megengedik, ez az oka, ez az avult rendszer, amely egyoldalúan megköveteli a vendéglőstől a legnagyobb tisztaságot — melyet szigorúan ellenőriznek is — mig ugyanazon időben lehetővé teszik, hogy a j fűszeres a cipőkrém és petró- 1 leum mellett mérje ki az italokat! Ezt nevezik nálunk köz- egészségügynek !A vendéglősségnek régi sérelme, öreg panassza ez a mélyen 1 lesújtó állapot, melyen régen segíteni kellett volna a kormányköröknek, ha nálunk nem a kereskedelmet favorizálnák az ipar rovására. Sajnos, az ipari érdekek mindig mostohái voltak a mindenkori kormányoknak és sohasem kérdezték miből fizetjük az adót, csak fizessünk!Hja, ha nálunk egyenlő mértékkel mérnének, kevesebb lenne a panasz és több az adófizető iparos! (k. z.)

Drágul a borszinte napról-napra hatalmas ugrásokkal, a két-háromezer koronás napi áremelkedést is eléri literenkint. Ez a megdöbbentő folyamat különböző okokban leli magyarázatát, minden esetre egyik fő oka a gyenge szőlőtermésben rejlik. Egy borszakértő becslése szerint a tavalyi n é g y  és  
f é l m i l l i ó  hektoliter borterméssel szemben, az -idén legjobb esetben sem várnak k é tm illió  hektóliter bornál többet. De ez az eredmény is csak az eddiginél kedvezőbb időjárás esetén várható.A tavalyi bő termésből még szép készletekkel rendelkeznek ugyan a termelők, de a jelen rossz termés- kilátások — no meg a reménybeli konjunktura miatt, nem hajlandók piacra hozni boraikat. Ez is egyik súlyos oka az állandó bordrágulásnak. Növeli a bortermelők eme állás- foglalását az a tény is, hogy bor- behozatalt a földmivelésügyi kormány nem enged meg. Szó van ugyan arról, hogy Jugoszláviából behozunk bort, mert ottan lényegesen olcsóbbak a borárak mint nálunk, de ismerve az illetékesek felfogását, ezt a tervet nem lehet komolyan venni.Az eddig felsorolt okok, mint látjuk, súlyosak, de a legsúlyosabb — mondhatnánk — a bordrágulás legnagyobb lenditőkereke: a bor fényüzési adója !Hogy miért fényűzés a borivás, azt még e törvény kodifikátora sem tudná helytálló érvekkel bizonyítani.Ha valaki automobilt tart, vagy briliánsokat vesz, úgy helytálló reá fényüzési adót kivetni, de hogy egy liter bor elfogyasztása is kimerítse a fényűzés fogalmát, ez a mi számunkra valami érthetetlen álláspont.Ez a 10%  fényüzési adó éppen elég ok volt arra, hogy a tönk szélére juttasson pár száz kisvendéglőst és a nagyobb üzemekben is redukálja a borforgalmat. Ezenfelül a legkülönbözőbb vitákra és össze- szólalkozásokra adott okot, a vendéglős és vendége között.A fényüzési adó káros voltát lég-
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jobban bizonyítja az, hogy nem csak 
a vendéglősök, de a borkereskedők 
és bortermelők is állást foglaltak 
ellene, felismerve azt a nagy veszélyt, 
melyet ezen törvény további fentar- 
tása magában rejt. Mikor minden 
borérdekeltség ebben az adóban 
látja a legnagyobb bordrágitót, lehe
tetlen, hogy az illetékes intéző szerv, 
a pénzügyminiszter, ne teljesítené 
kérelmünket, eltörölvén a luxusadót 
a kimért borokról. Ez az államnak 
is haszon volna — közvetve — 
emelvén a borfogyasztást és életre- 
keltene pár száz halódó üzletet, 
melyek különben kimúlnak egyéb 
segítség hijján. (k.)

Hirdetési adó, cégtábla 
adó?

— Uj adók készülnek a fővárosnál —
Borsódzik a háta a mai üzlet

embernek, mikor készülő adótervek
ről olvas. Ez az antipátia jogos, mert 
ha uj adókról van szó, az rendsze
rint — az egyenlő teherviselés elvé
nek nagyobb dicsőségére — annyit 
jelent, hogy az iparost, az üzlet
embert terheli meg.

Jelen esetben is úgy vagyunk az 
uj adókkal!

Ki hirdet? Kinek kell cégtábla az 
üzlete elé ? A vendéglősnek, kávés
nak, szóval az üzletembernek.

Az uj idők üzletembere reklám 
nélkül nem lehet meg, ma nem áll 
fenn a régi közmondás igazsága, 
hogy jó bornak nem kell cégér. Bi
zony ma, ha aranyat mér ki ólom
ért, ezt sem veszi senki tudomásul, 
ha nem hirdeti, ha nem teszi köz
hírré !

A cégtábla is csak egyik módja 
a hirdetésnek, hozzá tehetjük a leg
népszerűbb hirdetési mód, mely nél
kül ma nem is lehet üzletet nyitni 
vagy fenntartani.

tanácsa, épp ezért vetette rá magát 
ezen múlhatatlanul szükséges üzleti 
eszközök megadóztatására. Valóban 
bámulatos dolog az, hogy ha terhet 
kell az adózókra rakni, milyen talá
lékonyak a főváros vezetői.

A fővárosi hirdetővállalat idáig is 
minden hirdetési helyét méregdrágán 
engedte át a hirdetőknek, most már 
ez sem elég, ráéhezett a főváros — 
az újságokban megjelenő hirdeté
sekre is!

Hihetetlen, hogy ilyen „tervM meg
születet, de a tények beszélnek. Érte
sülésünk a következő:

Hirdetési adót akar szedni a fő 
város minden a hírlapokban meg
jelenő nagy- és apróhirdetés után; 
hirdetési adót fizet minden plakát, 
cimtábla, általában utcán levő jelző
tábla, sőt kirakati jelzőcédula is.

Megadóztatják tehát az Arvizsgáló 
Bizottság által kötelezőleg elrendelt 
közérdekű árjelzéseket is.

Az uj adó neve: önálló községi 
jövedelmi adó volna.

Az uj adó behozatalát avval indo
kolja a főváros, hogy november hó 
1-vel megszűnik a kormánytámoga
tás és ezen időponttól kezdve a 
maga jövedelmeiből kell fedezni az 
alkalmazottak mi I liárdokat kitevő 
fizetését, valamint egyéb kiadásait.

Ez az adópótlék a fővárosnak 
horibilis bevételi többletet, az üzlet
emberekre pedig rendkívüli megter
helést jelent.

Augusztus 11-én lépett életbe az 
aranyparitásos fogyasztási adó, a 
közlekedési adót is most emelték 
fel. A városi vámok aranyértékben 
való beszedését is a közeli napok
ban engedélyezi a pénzügyminister. 
Szóval nem panaszkodhatunk, szo
ciális gondoskodással eltelt fővárosi , 
tanácsunk nem feledkezik meg ró
lunk és ellát úgy, hogy arról koldul 
minden iparos! (*)

Az uj bortörvény
1924. évi IX. törvénycikk a bor 
előállításának, kezelésének és 
forgalmának szabályozásáról és a

borhamisítás tilalmazásáról
(III-ik folytatás)

13. §. A jelen törvény rendelke
zései irányadók a külföldről beho
zott borra, mustra és borpárlatra 
(Cognac] is.

Az egyes külföldi bortermő orszá
gok különlegességeiként a világ
piacon szereplő édes vagy szesze- 
zeít csemegeborok (pl. Sherri, 
Malaga, Madeira, Marzala, Xeres, 
Coriníhusi, Cyprusi,Port. stb.) forga
lomba hozhatók, ha a származási 
helyükön érvényben levő jogszabá
lyoknak minden tekintetben meg
felelnek és alkoholíarta lmuk 221/« 
térfogat százalékot meg nem halad.

Az ily borokat mind készletben 
(pincében, raktárban stb.) tartásuk 
alatt, mind forgalombahozaíaluk 
alkalmával külföldi származásuk
ra, fajfályukra és minőségükre 
mutató megjelöléssel kell ellátni.

Külföldi édes vagy szeszezeíí 
csemegebort hazai termésű borral 
házasítani, továbbá egyéb külföldi 
borral házasított hazai termésű 
bort hazai bor gyanánt forgalomba 
hozni tilos.

14. §. Olyan anyagokat, amelyek 
használata a jelen törvény rendel
kezései alá eső italok előállításá
hoz vagy kezeléséhez nincs 
megengedve, erre a célra forga
lomba hozni is tilos.

Nemkülönben tilos a jelen törvény 
rendelkezései alá eső italok tiltott 
módon előállítására vagy kezelé
sére tanácsot adni,útmutatást készí
teni vagy ilyet bármi módon terjesz
teni.

15. §. Ahol a jelen törvényben 
forgalomba hozatalról van szó, ez 
alatt nemcsak az áru eladását, 
hamem visszteherrel vagy anélkül 
történő bármily elidegenítését, továb
bá az erre irányuló hirdetést, aján
lást vagy bármely más kínálatot 
avagy mindezek közvetítését is 
érteni kell.Jól tudja mindezeket a főváros

Vendéglősök Beszerző Csoportja r.-t.
BUDAP ES T,  IV, V Á M H Á Z - K Ö R U T  2

IGAZGATÓSÁG: IV, VÁMHÁZ-KÖRUT 2. I. E. 
ELOSZTÓ-OSZTÁLV: IV, VÁMHÁZ-KÖRUT 2. FSZT \

T E L E F O N :
Igazgatóság 3ózsef 72-67, Elosztó-osztály 3ózsef 73-26, Főpénztár 3ózsef 73-28
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16. §. Mindazok, akik a jelen tör
vény rendelkezései alá eső italok 
kismértékben valóforgalombahoza- 
íalával foglalkoznak (kereskedők, 
vendéglősök, korcsmárosok, kimé
rők síb.), kötelesek a pincéjükben, 
raktárukban, vagy egyéb helyisé
gükben levő italokat tartályukon 
(hordó, palack síb.) származásu
kat, fajtájukat és minőségüket fel
tüntető, kétséget kizáró megjelö
léssel ellátni.

Beteg vagy hibás bort (8. §.2. bek.) 
kifejezetten „beteg" vagy „romlott" 
megjelöléssel kell ellátni.

A jelen §. rendelkezései kiterjed
nek a termelőre is, amennyiben 
borait pincéjéből vagy raktárából 
kicsinyben forgalomba hozza.

17. §. Mindazokban a helyiségek
ben (pince, présház, erjesztő, ki
mérő síb.), amelyek a jelen törvény 
hatálya alá cső italok kereskedelmi 
raktározására vagy forgalomba- 
hozaíalára szolgálnak, szembe
tűnő helyen és könnyen olvasható 
módon kifüggesztve kell tartani a 
jelen törvény vonatkozó rendelke
zéseinek azt a kivonatát, amelyet 
a földmivelésügyi miniszter rende
lettel állapit meg és nyomtatvány
ban rendszeresít.

//. A tokajhegyaljai borokra
vonatkozó különös rendelkezések
18. §. A íokajhegyaljai borvidék

hez tartoznak:
1. Zemplénvármegye területén: 

Bekecs, Bodroghalász, Bodrog- 
kereszíur, Bodrogolaszi, Bodrog- 
zsadány, Erdőbénye, Erdőhorváti, 
Golop, Károlyfalva, Kisfalud, Le- 
gyesbénye, Mád, Mezőzombor, 
Monok, Olaszliszka, Ond, Ráíka, 
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi- 
long, Szerencs, Tállya, Tárcái, 
Tokaj, Tolcsva, Vámosujfalu és 
Végardó községek. •

2. Abauj-Torna vármegye terüle
tén: Abauj szántó község.

A íokajhegyaljai borvidék zárt 
területet alkot.

Amennyiben a jelen II. fejezet 
különös rendelkezéseiből más nem 
következik, e törvény I. fejezetének 
általános rendelkezései a íokajhegy
aljai borvidéken termő borok elő
állítására, kezelésére és forga- 
lombahozaíalára is irányadók.

19. §. A tokaihegyaljai borvidé
ken termeit mustot csak a föld
mivelésügyi miniszter engedélyével 
szabad besűríteni (2. §. 1. p.), vagy 
besűrített musttal, illetve szárított 
szőlővel javítani (2. §. 2. p., 5. §.).

20. §. A (okajhcgyaljai borvidé
ken termett aszú és édes szamo
rodni borokszesztaríalmának eme
lése legalább 70 térfogat °/o-os 
hibátlan borpárlat hozzáadásával 
szabad, úgy azonban, hogy leg
feljebb 4 térfogat % mennyiségű 
borpárlat használható és hogy 
eként a bor szesztartalma 18 tér
fogat °/o-ot meg ne haladjon.

A íokajhegyaljai borvidéken ter
mett egyéb boroknak borpárlattal 
javítása tekintetében e törvény 6. 
§-ának rendelkezései irányadók.

21. §. A íokajhegyaljai borvidéken 
termett borokat (vagy mustokat) 
egymással házasítani csak úgy 
szabad, hogy hegyi szőlőben ter
mett bor (vagy must) csak hegyi 
szőlőben termett borral (vagy must
tal) házasítható, ellenben hegyi 
szőlőben termett bort (vagy mustot) 
sik fekvésű (kerti) vagy homokíalaju 
szőlőben termett vagy általában 
másodíermésből (cankó) származó 
borral (vagy musttal) házasítani 
tilos.

A íokajhegyaljai borvidéken ter
mett bort (vagy mustot) más bor
vidéken termett borral (vagy must
tal) csak a íokajhegyaljai borvidék 
területén kívül eső helyen szabad 
házasítani.

22. §. A íokajhegyaljai borvidé
ken az ott termett szőlőcefrére, 
borseprőre vagy törkölyre csakis 
a íokajhegyaljai borvidéken termett 
bort (vagy mustot) szabad felön- 
íeni, még pedig hegyi szőlőből 
származó cefrére, seprőre vagy 
általában másodíermésből szárma
zó cefrére stb. csakis ugyanolyan 
származású bort (vagy mustot).

23. §. „Tokajhegyaljai", „tokaji", 
„tokaji aszú",„szamorodni",„hegy
aljai", „máslás", vagy fordítás 
néven, avagy általában a tokaj
hegyaljai borvidékre, odatartozó 
helységre vagy bortermő helyre 
utaló elnevezéssel csakis olyan 
bort (vagy mustot) szabad forga
lomba hozni, amely a íokajhegy
aljai borvidék területén fekvő hegyi 
szőlőben termett.

Éhez képest „íokajhegyaljai" stb. 
elnevezései nem szabad forgalom
ba hozni:

1) a tokajhegyaljai borvidéken 
sikfekvésü (kerti) vagy homok
íalaju szőlőben termett, vagy álta
lában másodtermésből származó 
bort vagy mustot (cankó),

2) a íokajhegyaljai borvidéken 
bár hegyi szőlőben termett olyan 
bort (vagy mustot) amelyet a 2j. §. 
első bekezdésének tilalma ellenére 
házasítottak,

3) a íokajhegyaljai borvidéken 
bár hegyi szőlőben termett olyan 
bort (vagy musíoíí), amelyet a 21. 
§. második bekezdése szerint a 
tokajhegyaljai borvidéken kívül eső 
helyen más borvidékről származó 
borral (vagy musttal) házasították.

A tokajhegyaljai borvidéken sik
fekvésü (kerti) vagy homokíalaju 
szőlőben termett bor (vagy must) 
elnevezésében csupán az illető 
helységet (bortermőhelyet) szabad 
feltüntetni (pl. „Rizling, Bodrog- 
halászi termés").

24. §. A tokajhegyaljai borvidék 
területére más borvidékről szár
mazó — akár hazai, akár külföldi 
— bort (vagy mustot) csakis a

a földmivelésügyi minisztertől erre 
felhatalmazott íarcali kerületi sző
lészeti és borászati felügyelő enge
délyével szabad bevinni, illetőleg 
ott raktáron tartani.

Beviteli engedély, egy évre szóló 
hatállyal, csakis az ottani helyi 
fogyasztás céljára — akár a házi 
szügségleí közvetlen fedezésére, 
akár saját üzlethelyiségben kimé
résre vagy kismértékben elárusi- 
íásra — és csak oly mennyiségre 
adható, amely a folyamodónak egy 
évi szügségleíéí (forgalmát) nem 
haladja meg.

Aki a jelen törvénybe vagy ennek 
életbelépte előtt az 1908 : XLVII. tör
vénycikkbe ütköző kihágás miatt 
jogerősen büntetve volt, beviteli 
engedélyt nem kaphat.

Az engedelyezés tárgyában 
hozott elsőfokú határozat ellen — 
kézbesítéstől számiíotí tizenöt nap 
alatt — a folyamodó Zemplénvár
megye alispánjához ennek hatá
rozata ellen pedig a földmivelés
ügyi miniszterhez fellebbezhet. A 
borellenőrző bizottságnak vagy 
elnökének a kézbesiíésíől számí
tóit három nap alatt kifejezett kiván- 
ságára az engedélyezés tárgyában 
hozott határozatot felülvizsgálat 
végett hivatalból kell felterjeszteni 
a másodfokú hatósághoz, illetőleg 
a földmivelésügyi miniszterhez.

A íarcali kerületi szőlészeti és 
borászati felügyelő köteles az enge
dély megadását az ellenőrzésre 
hivatott hatósági közegekkel (52. §), 
valamint az illetékes borellenőrző 
bizottsággal (53. §) a határozat 
jogerőre emelkedése után közölni.

A íokajhegyaljai borvidék terü
letén levő gyógyszertárak számára 
helyi forgalmuk fedezésére köz
vetlenül szállított, valamint a 
fogyasztók által saját szükségle
tük kielégítésére közvetlenül beszer
zett palackok gyógyborok (35. §.) 
beviteléhez engedély nem szüksé
ges.

A bevitelre vonatkozó rendel
kezések tekintetében a m. kir. pos
tát és a nyilvános közlekedési 
vállalatokat csupán a 28. és az 
52.§-ban megállapított kötelességük 
teljesítéséért terheli felelősség.

25. §. A íokajhegyaljai borvidékre 
behozott idegen bort (vagy mustot) 
a tokajhegyaljai borvidéken termett 
bortól (vagy musttól) elkülönítve 
kell tartani és tartályon (hordó, 
palack síb.) oly megjelöléssel kell 
ellátni, amely a bor (vagy must) 
idegen származását kétséget kizá
róan feltünteti.

Az engedélyes köteles a tokai- 
hegyaljai borvidékre behozott bor 
(vagy must) megérkezését és elhe
lyezését a községi előjáróságnak 
a beviteli engedély felmutatásával 
bejelenteni. A községi előjáróság 
erről nyilvántartást vezet.

26. §. A tokajhegyaljai borvidék 
területéről tilos olyan bort (vagy
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mustot) kivinni, amely nem ott ter
mett.

A tokajhegyaljai borvidéken 
kívül eső helyen termett bornak 
(vagy mustnak) a tokajhegyaljai 
borvidék zárt területén átmenő 
(transito) forgalmát a földmivelés- 
tigyi miniszter rendelettel szabá
lyozza.

(Folytatjuk)

Néhány szót 
a szakiskoláról

— Egyöntetű tananyagot kérünk —
Alig pár hét választ el az iskola 

megnyitásától, de a sokat hangoz
tatott újítást vagy reformálást még 
senki sem kezdte el.

Minden oldalról hangoztatták, 
hogy igy meg úgy kellene a fiukat 
nevelni, de határozott feleletet egy 
oldalról sem hallottunk. Meg va
gyok győződve, hogy iparunknak 
számos tagja szivén viseli ezen 
kényes dolgot, de cselekvésre még 
nem szánták el magukat.

Hogy minden évben előre halad 
és minden évben kimerítőbb anya
got adnak elő az iskolában, az 
egyedül Kriísfalusi igazgató szor
galmának és kitartásának érdeme. 
Hisz nem múlt el óra, hogy ne 
biztatott volna minden előadót, 
hogy miként és milyen formában 
adjanak elő anyagot. Az iparíes- 
íiileí is megígérte, hogy minden 
órára egy delegáltat küld ki, hogy 
beszámoljon az ott előadott anyag
ról. Igaz, hogy nem voltak gya
koriak a látogatók, de minden
esetre ambicionálta az előadó taná
rokat, hogy hát ha mégis valaki 
jönne és kérdezni találná a fiukat, 
tudjanak valamit!

Köztudomású, hogy 2 részben 
járnak a fiuk iskolába, a és b osz
tály, mindegyiknak külön előadója 
van. A tananyagot saját belátásuk 
szerint adják elő és osztják be az 
előadók, miután könyv a felszol
gáló és illemtanból nincs. Lehetet
len, hogy két ember egyforma tan
anyagot adjon elő. Az egyik igy 
látja jónak, a másik úgy, de egy
forma sohasem fog lenni. Esetleg 
a másik évben ellenkező napokon 
fog járni a tanuló és ismét mást 
fog tanulni. Most a felszabaduló 
vizsgán olyan kérdést intéznek 
hozzá, amiről nem is hallott, ekkor 
jön a sokszor hangoztatott felelet, 
hogy „a Szakiskolában csak al
szanak a fiuk és nem tanulnak" 1

Azt tanácsolnám, hogy az igaz
gató urak, az iskolaszéki tag urak
kal esetleg a szakelőadók bevoná
sával állapítsanak meg minden 
osztály részére — tankönyv hiá
nyában — egyöntetű „tananyagot". 
Mert, ha van megállapított és ki
dolgozott tananyag, akkor lehet 
azt attól az előadótól is számon-

hérni és ő is tudja mit követeljen 
a tanítványaitól.

Amig egyöntetű és rendszeres 
anyagunk nem lesz, gyakran fog
juk hallani, hogy minek járjak 
iskolába, ott úgysem tanulunk 
semmit.

A közösen megállapított anyagot 
minden főnöknek megkíildenénk, 
hogy tudja miért áldoz oly sokat 
az iskolára és tudná ellenőrizni 
tanítványait, hogy íanulnah-e vagy 
sem ? !

Ha látják a tanulók, mily nemes 
célt szolgál a szakiskola, akkor 
nem járnak oly hanyagul oda.

Arany József

Az aranyparitás és a 
vendéglősség

Azí állították a legutóbb lezajlott 
pincérgyülésen, (inkább lekongoíí, 
t. i. részvéílcnségtől) hogy a ven
déglői és kávéházi árak arany- 
paritáson vannak, tehát jogos, ha 
a pincérség is aranyparitásos fize
tést követel. További érv a tiszt
viselők aranypariíásos fizeíésevolt.

Nagyon helyes és igaz, hogy a 
vendéglői és kávéházi árak arany- 
paritáson vannak, csak a vendég
lős és kávés rezsije áll az arany- 
paritás felett magasan. Ma az üz
letember készkiadásai, a nyers
anyagok, az adók és egyéb üzemi 
kiadások oly aránytalanul terhelik 
meg — az aranyparitás felett 
a vendéglői és kávéházi ételek és 
italok árait, hogy azon „haszon" 
alig van. És ha marad is valami, 
azt egyáltalán össze sem lehet 
hasonlítani a békebeli, szóval 
aranyparitásos haszonnal, jövede
lemmel. Ezt a helyzetet jól tudja a 
pincér is, hisz tanúja a naponként 
csökkenő üzletmenetnek, de szo
morúan bizonyítják a becsukott 
üzletek százai is. hogy miként 
festenek a valóságban az „arany
pariíásos" árak.

Nyilvánvaló dolog, ha nagy jöve
delmet hajtana a vendéglői vagy 
kávéházi üzem, úgy ezek a vállal
kozások csak szaporodnának.

Sajnos, tudjuk, hogy ellenkezőleg 
van, pusztulnak az üzletek, sza
porodnak a terhek. Már pedig 
minden becsukott üzlet a pincér- 
ségnek is kára - reméljük, ezt is 
tudják I ?

A mai gazdasági helyzet mellett, 
mikor a munkahiány miatt az em
berek nagy százaléka a legijesz
tőbb nyomorban tengődik,önérdeke 
minden pincérnek, hogy méltány
talan követelései ne juttassák ha
sonló szomorú helyzetbe.

Aki ma üzletember az héroszi 
küzdelmet folytat ebben az „arany- 
paritásos" világban, a lét és nem 
lét határán, Aki ma vendéglős vagy 
kávés — ez szent meggyőződé

sünk — kiérdemelte a létért vívott 
küzdelemben a „hős" címét.

A tisztviselői „aranypariíásos" 
fizetésről pedig köztudomású, hogy 
a békebeli fizetések 50 — 60 száza
léka lett beígérve és ezzel szem
ben megkapták a 30 — 40 százalé
kot. Mindent egybevetve kiderül, 
hogy az aranyparitás ahogy a 
hözfudaíban él, a békebeli állapo
tok szimbóluma, mig a valóságban, 
egy távoli reménység, melyet még 
sokáig kell hajszolni, mig elérjük.

Legalább most úgy látszik ! (*)

Egy hasábos hirdetés mm-ként 1000 K

A forga lm iadó uj rendszere,
amely Ausztriában már jól bevált, 
nálunk sem késhet soká. A jelen
legi — ideiglenes jellegű — rend
szer életbeléptekor ígéretet kap
tunk, hogy a gyakorlat követelmé
nyeinek megfelelőleg módosítanak 
majd rajta. A gyakorlatban beiga
zolódott, amit mi erről a rend
szerről irtunk a születésénél, hogy 
„nem elodázó törvényre, sem haj
togatásra, hanem gyökeres reform
ra van szükség!" Az ezerszer 
elsirí zaklatások panaszai sem 
tudták meggyőzni a hivatalos té
nyezőket, mint az köztudomású. 
Hosszú idő múltán, miközben az 
átalányozási rendszer csődjét a 
minisztériumban is észrevették; 
végre „ígéret" hangzott el az ille
tékes államtitkár részéről, hogy 
legkésőbb jövő év elején életbe 
léptetik az uj (osztrák) rendszert. 
Ez a rendszer lényegében az, hogy 
a forgalmi adót egy összegben az 
importőr, illetve a termelő fizeti. 
Ez a gyökeres változtatás csak 
örvendetes lenne, ha már úgy 
lenne! De hol van Ígéret a meg
valósulástól. Mi a saját bőrünkön 
tapasztaltuk a hivatalos Ígéretek 
kongó értékét, és igy most sem 
vagyunk abban a helyzetben, hogy 
túlzott reményeket fűzzünk egy 
Ígérethez. Bizonyos az, hogy a 
kisiparnak ekzisztenciális érdeke 
kívánja a mai rendszer gyökeres 
megváltoztatását és e mellett ki
tartunk mindnyájan. (*)

Nem basáshodnah többé á r
drágítás címén a megszűnt ár
vizsgáló bizottság detekíivjei, me
lyet nagy előszeretettel űztek a 
legutóbbi napokig. Ugyanis a sötét- 
múltú árvizsgáló bizottság meg
szűnése után az uzsorabiróság 
vette át az árvizsgáló deíekfivjéií 
és szerepkörét; folytatva azt a 
munkát, melynek annyi tisztes kar
társunk lett ártatlan „árdrágító" 
áldozata. Általános felzúdulásra és 
konkrét esetek bizonyságaira az 
igazságügyminiszter magáévá tetteI j> a r u n k é le s  f* e ic ty v e r e a V E \  I) E (i *•, e / I f o r a s s n k !
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az üzletemberek sereiméi és ígé
retei íeíí egy küldöttség előíf — a 
mélíaílan zaklatások azonnali meg- 
szüníeíésére. (*)

Fontos dolog az uj bortörvény- 
kivonat k ifüggesztése, melyet az 
uj törvény értelmében minden ven
déglőben, kimérésben, pincében 
vagy présházban feltűnő helyen 
kell elhelyezni. A régi bortörvény- 
kivonat nem azonos az uj törvény 
szövegével; tehát ellenőrzés esetén 
nem mentésit a szigorú büntetés 
alól. Ezért figyelmeztetjük a kar- 
társakat, saját érdekükben mielőbb 
cseréljék ki a régit az uj kivonat
tal, elkerülendő a büntetést. — ! 
Továbbá a borii yilván tart ás veze- 
fése a jövőben épp úgy kötelező, 
mint a múltban vo lt; azzal a szi- j 
gorifással, hogy ezentúl a pincében 
lévő hordóra fel kell jegyezni a l 
bor mennyiségét, a bor minőségét 
és foktarfalmáí. Borförvénykivona- 
íof kemény papirra ragasztva „áru
sít a „Pátria" (Budapest, IX., Üllői
éi 25.) (*)

A nyugati pályaudvar környé
két tönkreteszi a Máv legújabb 
intézkedése, amely a befutó vona
tokat egy tollvonással a keletire 
irányította; csupán a kofavonatokat 
hagyta meg a nyugati pályaudvar
nak. Ez a ferde intézkedés egy 
csapásra megszüntette azt az üzleti 
élénkséget, amit egy pályaudvar 
utazóközönsége jelent a környék
beli  ̂szállodáknak, vendéglőknek, 
kávéházaknak és a kereskedelem
nek egyaránt. Az uj rend óta a 
közeli London, Merán szállodák 
üresen ásiíoznak vendégek után 
és nem külömb a helyzet a többi 
üzletekben sem. Valóságos csapást 
mért a Máv intézkedése a környék 
iparos ii z lete m be rei re, k i k ne k pa na - 
szaifól hangos most a Berlini-tér 
és környéke. És igazuk is van; 
ezek a vállalkozások számtalan 
embernek adnak kenyeret és most 
a csökkent forgalom következtében 
—̂ ha nem jön gyors segítség - 
kénytelenek lesznek elbocsájtani 
alkalmazottaik egyrészét. Ez az 
u\t rend rányomta bélyegét a keleti 
pályaudvar képére is; ugyanis, 
azóta ott a beérkező vonatok utasai 
a szűk pályaudvaron olyan bábeli 
zűrzavart támasztanak, melyben 
nem tud eligazodni sem a vasutas, 
sem a publikum. Hir szerint, most 
a nyugati környékén lévő üzlet
emberek sérelmeik orvoslására 
szervezkednek és készülnek a 
kereskedelmi miniszter elé, nehéz 
helyzetük feltárásárai (*)

Csehpimasz a m egszállt fe l
vidéken is szerepelt a vendéglői 
étlapokon, dacára a cseh uralom
nak. A történelmi hűség kedvéért 
el kell mondanunk, hogy csak 
eleinte; mert később a tészták 
sorábanszercplőcsehpimasz nevét,

„  V E  N  I )  É  ( £ , , * »  b  e  n

akadtak olyanok is akik megér
tették. A felbőszült csehek ráve- 
zeííeívéna szó nemesebb értelmére, 
szigorú rendelettel tiltották el a 
vendéglősségeí a csehpimasz elne
vezés használatától az étlapokon. 
A tájékozatlanul álló felvidéki 
vendéglősök hirtelen nem tudtak 
eléggé találó és a csehpimasz szót 
kellőleg helyettesítő elnevezést. Ez 
az átmeneti jellegű állapot azon
ban nem tartott sokáig; mindenütt 
akadnak ötletes emberek: egy 
pozsonyi vendéglős kartársunk ér
deme ez a sikerült uj elnevezés, 
aki egy nap azzal lepte meg ven
dégeit, hogy a csehpinfászf elke
resztelte Masaryk-fánknak. A sike
rült név azóta a széles felvidéket 
diadalmasan bejárta, általános tet
szést aratván, ma is közhaszná
latnak örvend. (*)

A pincérgyülés augusztus 5-én 
hajnalban folyt Ica régi képviselő
házban Falaíkay Győző elnöklete 
alatt. A gyűlés határozati javasla
tot fogadott el, mely szerint a 
munkaadók, miután a vendéglői 
és kávéházi árakat már arany
paritásra emelték, emeljék föl a 
pincérek fizetését is békenivóra. 
Követelte a gyűlés, hogy képesítetlen 
pincérek ne kapjanak állást. Pikler 
nemzetgyűlési képviselő felszóla
lása után a hajnali pincérgyülés 
reggel hat órakor véget ért. (*)

Alkalom  szüli a tolvajt. Ez a
mondás mindig aktuális marad. 
Különösen az üzletemberek tanú
síthatják ezt a tételt; saját üzletük
ben tett szomorú tapasztalataik 
nyomán. Napi leltározás alkalmá
val derül ki, hogy már megint 
hiányzik néhány pohár, sőt nem 
ritkán a nehéz ezüst evőeszközök 
közül is konstatálják kanalak, 
kések vagy villák eltűntét. Sehol 
nincs annyi alkalma lopni a tolvaj
nak mint a vendéglőben, kávéház
ban, de élnek is az alkalommal. 
Az üzleti élet forgatagában min
den egyes vendéget szemmel tar
tani lehetetlen és igy csak szeren
csés véletlen közbejöttével sikerül 
néha lefülelni ezeket a kártékony 
„vendégeket"! Ép a napokban tör
tént egyik nyári vendéglőben, hogy 
egy törekvő ifjú nem elégedett 
meg az asztalról elmozdítható 
apróságokkal, hanem felhasználva 
az ilyen üzletekben szokásos 
„rumlif'az asztalterítőt összehajtva 
kidobta, a kerítésen fül várakozó 
társának. A vendégek tették figyel
messé még idején a személyzetet, 
akiknek igy sikerült az ipsét el
csípni és átadni a törvény kezének. 
Ilyen és ehhez hasonló eset mosta
nában igen gyakori, épen ezért 
figyelmeztetjük Karíársainkaí foko
zottabb ellenőrzésre. Oktassák ki 
az alkalmazottakat a vendégek

i diszkrét megfigyelésére. Különösen
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a nagyobb üzemekben szükséges 
ez az óvatosság, mert kisebb üzle
tekben a gazda maga is lát és 
figyel mindent. (*)

Egy kávéházi „trükk ." A ven
dég a íerraszon ül, rendel egy 
pohárka curacao-í, mely köztudo
másúan egy vizszinü likőr. A pin
cér eléje teszi és bemegy az üz
letbe. Ezalatt a „vendég" kiissza 
a likőrt és a mellette álló vízből 
íeleöníi a pohárkáí újra úgy, mint 
volt. Amint a pincér felbukkan a 
vendég kéri, hogy cserélje ki egy 
pohárka császárkoriévá, mert 
közben erre támadt gusztusa. S 
a vigyázatlan pincér ezt meg is 
teszi, kicserélvén a pohárka vizet 
császárkorié likőrrel. Ez a kis 
trükkös pár napon át ismételte 
kisded játékát — mignem a kávés 
(aki ezt elmondta) rájött és ki- 
ebrudalía üzletéből. (*)

A X. kerület választm ánya 
augusztus 21-én, csütörtökön délu
tán 4 órakor Eggendorfer György 
(X., Kápolna-u-12.), vendéglőben 
fart válaszímányiilésí, melyen az

Kovács E. M. rt. 
éttermei

IV, Curia-ufca 2

f. hó j3-án 
ismét megnyíltak

A természetes szénsavas

kékkúti ásványvíz
üdítő és pezsgő ásványvíz.

Lerakat: Karácsonyi Ferenc
VI, Podmaniczky-u. 12. Tel.; Iroda 10—27

Képviselő' Kufassy Vincze 
V, Bálvány-u. 26

TÜKÖR fémtisztitó
a legjobb, használják hávéház- 
ban, vendéglőkben. — Gyártják: 
REICHENTriAL TESTVÉREK 

Vili., Rock Szilárd-u. 41

Francois-Pezsgö
b i z t o s  s i k e r r e l !
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érdekeli kartársak szives megjele
néséi kéri Wrabeíz Gusztáv kerü
leti elnök, (*)

Az 1924. évi általános kereseti 
adó kivetések megtörténtek. 
Az aranykorona értékben fizetendő 
adókra vonatkozó fizetési meg
hagyásokat most kézbesítik ki a 
feleknek. Az eddigi tapasztalatok 
szerint az adóelőírásnál nem vette 
figyelembe a pénzügyigazgatóság 
sem a törvény utasításait, mely sze
rint az adó alapja az 1923. évi 
kereset, sem pedig az 1924. febr. 
végéig beadott adóvallomásokaf. 
Egyes adózóknak fantasztikus adó
kat írtak elő, miért is az adófel- 
szólamlási bizottságokra komoly 
és sok munka vár, mert a törvény 
szerinti adóalapokat nekik kell 
megállapítani, még pedig igazsá
gosan, mert ezen adóalapok fognak 
alapjául szolgálni a jövedelemadó
nak is. figyelmeztetjük kartá ja in 
kat, amennyiben az adókivetésüket 
sérelmesnek tartják, úgy az adófel- 
szólamlási bizottsághoz cimzeíf 
fellebbezéssel élhetnek a fizetési 
meghagyás kézhez vételétől szá
mított 30 napon belül.

A legújabb magyar bortör
vény. A lényegesen megváltozott 
külkereskedelmi viszonyok paran
csoló szükséggé tették az eddig 
érvényben volt, 1908. XLV1I. í.-c. 
alapos revízióját. így született meg 
a szőlősgazdák és a borkereske
dők bevonásával az 1924. IX. t.-c. 
„a bor előállitásánah, kezelésének 
és forgalmának szabályozásáról 
és a borhamisítás tilalmazásáról", 
mely a napokban lépett életbe. Ezt 
a törvényt, valamint a hozzátar
tozó végrehajtási rendeletét, szak
szerű komeníárral látta el c/r. 
Druckcr Jenő, az orsz. borvizsgáló 
bizottság elnöke és a földmivelés- 
ügyi kormánynak indokolásával 
együtt bocsátja a nyilvánosság elé. 
Ha a most megjelent uj törvény
nek ismerete a legszélesebb körök
ben el fog terjedni, úgy ettől ma
gyar  ̂ borgazdaságunk erőteljes 
fejlődését és termelőink verseny
képességét külföldön remélhetjük. 
A könyv a Pátria irodalmi válla
lat és nyomdai r.-í. kiadásában 
jelenik meg. Ára 35.000 korona.

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. (*)

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

augusztus
27-én Herzmann Mór IX., Sorok

sárim! 60. A helyiérdekű vasúti 
állomás vendéglősénél.

Szeptember
3 án Bischoff Pál vendéglőjében 

IX., Váyóhid-u 8.
A „Jóbaráíok" 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 alanti helyeken:

Augusztus
22-én Róna Gyula vendéglőjében

11., Lánchid-u. 12.
Szepíenber

5-én Bokor Ferencz vendéglőjé
ben IX., Üllői-uí 129. FTC pálya.

19-én Mayer Pál vendéglőjében
11., Fő-u. 83. Pálffy-íér sarok.

Október
3-án Ncmény Béláné vendéglő

jében V., Vigadó-tér 3.
17-én Dokkor Ferencz vendéglőjé

ben VII., Berlini-tér j.London-szálló.
31-én Reííinger Márton vendég

lőjében I., Horthy Miklós-uf 14.
November

14-én Kitíner Mihályné vendéglő
jében VIII., Rákóczi ul 58. Metro
pol szálló.

28- án Malosik Ferencz vendég
lőjében VIII., Népszínház-u 15.

December
12-én Kommer Ferencz vendég

lőjében IV., Türr Isíván-u. 5. Vadász- 
hürf-szalló.

Bevásárlás után a pénteki ven
déglős-reggelin találkozunk.

A vendéglősök vacsorái pén
teken este 8 órakor a következő 
helyeken lesznek :

Augusztus
29- én Wrabetz Gusztáv vendég

lőjében X., Népliget.
A vacsorákra ne feledkezzünk 

elmenni.
A leghiivösebb nyári söröző

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

Az országos nyugdijegycsüleí
elnöksége értesíti a ni. t. igazgató- 
sági és felügyelőbizottsági tagjait, 
hogy minden hó utolsó péntekjén 
tartjuk igazgatósági ülésünket. A 
posta drágulása folytán külön meg
hívót nem küldünk. Elnökség

Kádár Miklós üveges, közérdekű 
hirdetése figyelmet érdemeli

50% bán kap miivészi fényképet
ÁBRAHÁM ELEMÉR műtermében

Főüzleí: IX, Ferencz-körut V3 
Fiók: ZualiHCf. Fácán-telep

Jó halászlé csak

Singhoffer-nél,
a Halászcsárdában

VII, Sfefánia-uí 25., a víztoronynál. 
Modern kerfhelyiség, cigányzene.

Horváth János
vendéglő • tulajdonos

Vendéglősöknek való

hízott fajbaromfit
SZALAV JÁNOSNÉ-nál kaphat
Közp. v. csarnok möqöít Imre u. sarok

CADEAU
csokoládégyár r.-t.
Budapest, VI, Bulyovszky-u. 21

Desscrtjei és bonbonjni minden jobb 
üzletben kaphatók

HERCEG

W INDISCHGBAETZ LAJOS
BORPINCÉSZETEI

SÁROSPATAK — TOKAJ -  BUDAFOK
Központi iroda és miniatűr:

BUDAPEST, IV, VÁCI U. 28-30
(Piarisfrih palotáin)

SÖRCSAPOK, BORÁSZATI CIKKEKMIKA TIVADAR
FÉMÁRUGYÁR 

Budapest, VII, Kazinczy-u. 47 
__________ Tel.: J. 128 27__________

NAGY IGNÁC
pincefelszerelési cikkek raktára 

Budapest, VII, Károly-kÖrut 9
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m I 

bői szivattyúk, sziiröflépeb, palackok, 
pnrafadugók, címkék stb. TeÍ.;ü. 11S-I5

A
VENDÉGLŐSÖK

ha olcsó és

B O R T
akarnak, jöjjenek

VIII, BAROSS-U. 75
alatti pincénkbe. 

BUDAPESTI ÉLELMEZÉSI R-T

Alf AnÉM IAI P I N r É Q 7 F T  GLANCZ s. bomagykeresKedéss
i i  I  J L / I - r f l  ▼ i l i l l  I  H l  v L t Ü t L L v  1  V, Rudolf-rakpart 1. Telefon 190-19
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A fogyasztási adó részletben 
való fizetését kérelmezte a ven- 
déglősség küldöttsége úgy a fő
városnál, mint a kereskedelemügyi 
miniszternél. A küldöttségnek sike
rült is kivinnie, hogy a magas 
aranypariíásos fogyasztási adót 
ezentúl 6 hónap alatt részletben 
fizethessék az iparosaink, de eb
ben az esetben havonta 1 száza
lékkal többet kell fizetni, mint az 
egyösszegben való fizetés esetén. 
A mindenkori hátralék után ha
vonta további 1 százalékkal emel
kedik a kamat összege. (*)

A budapesti hatósági munka
közvetítő szállodai és éttermi osz
tálya a múlt hó 26-fól f. hó 4-ig 
(erjedő időben elhelyezett: a) férfiak: 
1 főpiacért, 19 éttermi segédet (eb
ből 14 kisegítő munkára), 3 sza
kácsot, 2 konyhamészárost, 14 
csapost, 8 evőeszközíisztiíóí, (eb
ből 1 kisegítő munkára), 2 fányé- 
rosí, 17 háziszolgáf; bj nőket: j 
gazdasszonyí, 1 felirónőí, 5 entrée- 
szakácsnőt, 6 cheff kézileányt, 1 
tésztásleányt, 1 saláíásleányí, 2 
szobaleányí, 3 kiszolgálóleányt, 18 
fuíóleányí, 6 takarítónőt, 34 moso
gatónőt és 5 mosónőt. A f. hó 4-iki 
napizárlaí szerint foglalkozást kap
hatnak: a) férfiak: \ háziszolga ; b] 
nők: 2 eníree szakácsnő, 1 tészta- 
szakácsnő, 2 chef kézileány, 2 
szobaleány, 1 futóleány, 1 takarító
nő, \ mosogatónő és 3 mosónő. 
Foglalkozást keresnek : a] férfiak: 
8 főpincér, 59 éttermi segéd, 1 
borász, 6 konyhafőnök. 6 szakács, 
7 konyhamészáros, 2 pincemester, 
52 csapos, 4 portás, 15 evőeszköz- 
tisztító, 1 ezüstös, 1 tányéros, 39 
háziszolga, 2 bérszolga; b] nők: 
1 gazdasszony, 6 felirónő, 9 eníree 
szakácsnő, 2 kávéfőzőnő, 9 cheff- 
kézileány, 1 salátásleány, 1 szoba- 
asszony, 2 szobaleány, 4 kiszol
gálóleány, 20 fuíóleány, 16 takarító
nő, 36 mosogaíónő és 11 mosónő.

A férfi alkalmazottak közvetítő- 
osztálya VIII, József-u. 33, II. em., 
a nőké ugyanott földszinten. Hiva
talos órák reggel 8 —2-ig, d. u. 
4 —6-ig. Telefon hivó: József 53-88. 
A közvetítés teljesen ingyenes.

A községi bor-és luisfogyasztósi 
adókat is aranyban kell fizetni. 
A pénzügyminiszter rendeletet aduit 
ki, amely szerint a bor-és husfogyasz- 
tási adókat aranyban kell fizetni. A 
bor fogyasztási adója Budapesten 
és az első osztályba tartozó városok
ban literenként 14, a másodosztályú 
városokban 11, a harmadosztályú

(V E N D B € r—— ■" MM ’ !■— HL— — 1 XJ LiilUMj

községekben 9 aranyfillér. A vágó
marhák után Budapesten 15, a többi 
városban és községekben 10.50, 10, 
illetően 7, a hetven kilón felüli ser
tésnél 4, 3, 2, illetően 1.50 arany
korona fogyasztási adót kell fizetni 
darabonként. Ezeket az adókat is a 
hivatalos aranykulcs szerint kell 
aranykoronára átszámítani. (*) 

A bor újabb luxusadó érték
határa. A pénzügyminiszter f. hó 
5-iki hatállyal belföldi bor luxusadó 
értékhatárát a következők szerint álla
pította meg :

a) a kimért belföldi borok érték
határa literenként 25.000 korona,

b) a palackban eladott bor érték
határa a palack árát is beleszámítva
30.000 korona. Ha az eladás csere
palack, vagy a palack visszaadás 
mellett történik, abban az esetben a
25.000 koronás értékhatár az irány
adó. (*)

Ü Z L F T F K
muMuuuiuiimiiiiuiiiuiumnmKŐKÉBŐL

Farkas István vendéglős Tisza 
Kálmán tér-25 sz. a. Kenyérmezö-u. 
sarok földszinti helyiséget nagy áldo
zatok árán Ízléses üzletté átalakíttatta. 
Nemes fajborai, jó konyhája megér
demlik a szakember dicséretét is. A 
nagy forgalom jegyében indult üzlet
hez, sok szerencsét kívánunk. (*)

TESTEDZÉS
GJulius hó 27-én Nagy Sándor 

megverte Kultsárt az 1500 rn-cs Bőké 
difas versenyben — Az ESC atléti
kai versenye. Nem várt szenzációs 
eredmény tette emlékezetessé az 
E. S. C. nagyobbára hendikep- 
számokból álló viadalát. A kiemel
kedő eredmény Forbáth Sándor, 
az FTC kiváltságos képességű fia
tal sulydobója érte el. A sulydobás- 
hendikepversenyben második do
básra magyar atlétától rég nem 
látott 14 méteren felüli eredményt 
produkált.

A verseny egyetlen klasszikus 
nyílt versenyszámát az 1500 m.-es 
BŐke Ferencz vándordijas futóver
seny képezte. A versenyt Nagy 
Sándor nyerte Kulísár István ellen, 
de a standardot most sem sikerült 
elérniük a futóknak. Szép volt a 
10 km.-es síkfutás is, amelyben 
főkép a kanizsai Horváth, Kádár, 
Zöllner és Kulísár szerepelt bizta
tóan.

7. oldal

VENDÉGLŐSÖK FIGVELMÉBE1
ÍZ-FÉLE KENVÉR és 

I M  V y  V  A I A  sütemény páratlan
VIII, Tömő-u. 50. Tel.: 3. 52-45

Budapest g yö n g ye

FELSŐMARGITSZIGETI
NAGYVENDÉGLÖ

X
N aponta

TOLL ÁRPÁD
kitűnő z e n e k a ra  já ts z ik

E lsőrangú  ita lok  és konyhaKOLOSSÁ VIKTOR
ven d ég lő s

HÜT7L TIVADAR
VO R CE LLÁ N  GYÁROS 
V, V O R O T T Y A -U . 14

Nagy választék vendéglőt és kávéházi 
edényekben

T E L E F O N  t 5 1 — 5 3

Schaumburg-Lippe
herceg borpincészeféneh

borai és pezsgői
Viliásyi Pezsgőgyár és Borpince R-T

Budapest, V, Nádor-u. 16

Részletfizetésre
ad vendéglői üveg és porcellánf

Kádár M ik ló s  riČTmA*

G U S Y s s r
COCKTAIL, VERMOUTH 

SVEDISH PUNCH 
WHISKY-GIN
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Alapár 10000 korona, 
minden további szó 1000 korona.

Mindennemű küldeményt kérek 
igy címezni:

Kenya Sander, VII, Alnuisy-tér 16. Ili 23

Üzletvezető vagy főpincér-állást
keres. Óvadék kívánság szerint. Cim 
a kiadóhivatalban, VII, Almásy-íér 16

FELHÍVÁS 1 M agyar András adás
vételi irodája, Budapest, Rákóczi-uí 30 
földszint 1. Közvefif, úgy helyben mint 
vidéken,szállodákat vendéglőket, kávé
házakat, továbbá minden szakmába 
vágó bármiféle üzleteket, ingatlannal 
vagy anélkül.

F igyelem ! Országszerte úgy a fő
városban, aki bárminemű kisebb vagy 
nagyobb üzletet, vagy ingatlant venni 
vagy eladni szándékozik, forduljon 
teljes bizalommal Neuman Lajos orszá
gos régi vendéglős közveíiíő irodájá
hoz Budapest. VII., Wesselényi-u. 54.

Világhírű Rádium arckenőcs is
mét kapható IX., Bakáís-íér 7.111. em. 12. 
Levelezőlap kérésre elküldöm.

ELSŐ m a g y a r ! 
RÉSZVÉNY í 
SÖRFŐZDE j

BUDAPEST-KŐBÁNYA \ 

Tel.: J. 56-36 \

Városi iroda: Eszterházy-u. 6- 
Tel.: J. 4-29 és J. 34-41 |

............................J
Ia és IIa trappista-, óvári és 
félementháli-sajt Ia teavaj

kapható nanybani árban  
ALTOR Tejterinékforgalini R-T 

VIII, Főherceg Sándor-u. 5

NŐSNEK BOROK
hordós és palack áru 

VIII, Síáhly-u. 5. Tel.: 3. 28 2J 
BUDAPEST BUDAFOK

P E S K O  
I S T V Á  NIngatlan és üzlet adás-vételi, bizalmi közvetítő irodája

József-körut 9 
Udvarban 7. ajtó

HAON jól akar rágni, akkor fogait
Prohászka Sándoráll. vizsg. fogász, műfog- specialistánál csináltassa VII, Erzsébet-körut 29, II. em. 15. sz. Tel.: J. 121-74 Vendéglői üveg és 

porcellánárut
legelőnyösebb árban és 
feltételek mellett szállít

í O W I  Q VII, Csengeri-u. 26 
L ^ v v  I  O .  T.-hivó a. 124-50

Fuvarozást vállalunk
teherautóval és pótkocsi
val helyben és vidékre Is
X, K őbányai-u f 55
KRAMER vendéglős

5 Központi irodák, borpincék ős gyártelep; X, Korponni-u. 16-18. Tel.: József 39 03

BOROK 
GRAND VIN 
DEMI SEC

IRODA: BUDAPEST, 
V, DOROTTYA.U. 3 
PINCE:  BUDAFOK

FEST, TISZTIT, FEHERIT! r^Ri'za
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