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Magyarosifás hivatalos 
ufón

- Rendelet a szeszesitalok 
cimhejelzéséről. —Szomorú dolog, hogy nálunk megrögzött szokása a gyáriparosoknak a Magyarországon és magyar tudással és munkával termelt árucikkeknek, külföldi nevet vagy külföldi szövegű felírást adni, dacára annak a dicséretes ténynek, hogy a legtöbb esetben a magyar gyártmányú cikk minőségben túlszárnyalja az elnevezésben miméit külföldit!Így sikerült szert tenni angol fogkrémre, ami a Rózsa-utcából indult el, amerikai púderre, melyet az „Angol “-utcában gyártanak, a békés Zuglóban, prágai sonkára, egy Német-utcai husfüstöldéből, angol szövetre, amely legjobb esetben egy vidéki magyar posztógyár terméke. De igy vagyunk a szeszes italoknál is. Az összes magyar likőrgyárak egymással versengve keresik ki francia szótáraikból a leglehetetlenebb likőrelnevezéseket, de még ezenfelül a céget is holmi Distillerie X . . .  vagy Grand Distillerie Y . . . néven tüntetik fel. Ezek a „na- turalizált“ franciák most póruljártak.A trianoni béke, kormányunkat kötelezte arra, hogy a ma- gyargyártmányokon lévő minden francia felírást magyarral cseréltessen ki a gyárosokkal, de átmenetileg megelégszenek a francia szöveg alatt feltűnő betűkből álló ,,magyar gyártmány" felírással is.Nesze neked magyar gyáros.

I Meghívó
\ A „Magyar Szállodások, 
jj Vendéglősök és Korcsmáro- 
E sok Országos Szövetsége" 
S1924 szeptember hó 23-án 
E és 24-én, délelőtt f é l  12 
sorakor fa r i ja  B udapes ten ,  
: a Royal-száiloda fehér ter- 
l méhen

t XXIV. évi rendes kö/yjüiését,
: melyre a szövetség tagjait 
: tisztelettel ezúton is meghívja.

’i Az elnökségKöztudomású, hogy a „cog- 
nac“ feliratot sem szabad használni csak fonetikus kiírással „konyakénak. Ezzel a joggal nem éltek a konyakgyárosok, hanem a legtöbb elnevezte a konyakot „ Brandy“-nak! Ne, hogy Isten ments, magyarosan csengjen a fülnek, a jó magyar 
égett bor neve.A vendéglősiparban is dühöng ez a külföldieskedő mánia, különösen az étlapokon. Nem tudom mennyivel lenne rosszabb az „Oeufs á la Rosini", ha kiírnák magyarul „Tojás Rosini módra"! Végre függetlenítsük a magyar nyelvet szakmánkon belül az fdegen és felesleges mankóktól. Jó és helyes magyar szavakkal kifejezhetők a ma használatos összes „O eu fs", „Boeuf", „Roti", Sauce" stb. szavak, melyeket a francia szakácskodás próbált a köztudatba vinni, de amely mindig idegen maradt a magyar fülnek.Ismétlem, m agyarosítsunk iparunkon belül is, mert különben jön a trianoni mumus és

„hivatalosan“ is kényszeríteni fog — szégyenszemre — anyanyelvűnk fokozottabb használatára! (k. z.)
Rendelet a szeszesitalok 

cimhejelzéséről. A pénzügymi- 
niszíer rendelefef adott ki, amely
nek érteimében a belföldön elő
állított égetett szeszesitalok csak 
oly tartályokban és palackokban 
hozhatók forgalomba, amelyeknek 
címkéje szembetűnő helyen, fel
tűnően látható írással a gyártó cég 
teljes cégszövegéf, székhelyét, 
továbbá az illető égetett szeszes
ital nemét és a szerelés főcimkéjén 
feltűnően — legalább hat centiméter 
hosszú és egy centiméter széles 
írással — a magyar gyártmány 
jelzőt feltüntetik. Ha az égetett 
szeszesital tartályán, palackján, 
címkéjén közvetlen borítékán vagy 
külső csomagolásán az ital nemé
nek feltüntetésén kívül valamely 
külföldi cég neve szerepelne, e név 
elé mindenütt teljesen egyenlő nagy
ságú és teljesen hasonló írással a 
Magyarországi jelző iktatandó, 
például Magyarországi Fockin. 
Elrendelte a miniszter, hogy akik 
égetett szeszesitalok kimérésével 
vagy elárusiíásával foglalkoznak, 
a Magyarország területén fennálló 
vállalattól származó szeszesitalok 
tartályain a magyar gyártmány 
jelzést feltűnő módon kötelesek 
alkalmazni.

Gyenge a fogyasztási
Igen gyengén indul az ujbor fo

gyasztása, a drága bor nem kell a 
vendégnek, de a tavalyi borok sem 
fogynak úgy, mint a drága borárak 
előtt! Ez az általános panasz. A bor
árak hirtelen emelkedése megszülte a 
reakciót, a pangást. Az idei szüreti ki
látások úgyszólván az utolsó pillanat
ban majdnem váratlanul megjavul
tak. Ezzel szemben a borárak minden 
különösebb átmenet nélkül, átlag 
ötven, de helyenként hetven-nyolc- 
van százalékkal megdrágultak. A mai 
nagy rezsiköltségek mellett a leg
közönségesebb kerti bort sem lehet 
16000 koronán alul mérni. A must 
meg túltesz árnivóban az óboron
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is. Hiába teszi ki a vendéglős a ! 
megszokott „Must—Most" feliratú 
táblát, a mustkedvelő vendégeknek 
savanyu lesz egyszeribe az édes 
must, mihelyt megtudják az árát és 
inkább lemondanak a fogyasztásáról.

Figyelemreméltó jelenség az, hogy 
a bordrágaság napról-napra szapo
rítja a sörfogyasztást; de távolról 
sem pótolja mennyiségben az elma- | 
radt borfogyasztást.

Ezekhez járul még a legyengült 
pálinkafogyasztás is, amely a túlhaj
tott szeszarak mellett a legminimáli
sabb térre szoritkozott.

Röviden elmondva: odajutott a 
vendéglős, hogy nem fogy a bor, 
a sör sem, a pálinka legkevésbé!

Ez a lesújtó helyzetkép még nem 
teljes, az üzletek forgalmán tátongó 
rést ütött a gazdasági helyzet okozta 
munkacsökkenés, az ételek árait ál
landóan növelő piaci beszerzés drá
gasága, ezek mind-mind tényezői a 
jelen rossz üzleti viszonyoknak.

Az üzletember két malomkő között 
őrlődik; a termelő magas árkövete
lése és a fogyasztó állandóan csök
kenő fogyasztása.

Mit mondanak ezekkel szemben a 
bortermelők és borkeieskedök ?

Véleményük szerint a mai bor
árak még mindig nem olyan tulma- 
gasak, ha tekintetbe vesszük az egyéb 
közszükségleti cikkek, vagy pláne 
a nyerstermények árát. A békében 
80 fillérért vagy 1 koronáért mért 
közönséges bor vendéglői ára ma 
nem nagyobb 16— 17.000 koronánál, 
tehát éppen csak hogy elérte az 
aranyparitást. Ezzel szemben a szölö- 
mivelésnek minden költsége már jó
val túl van az aranyparitáson, nem 
is szólva a különféle címeken sze
dett adókról, melyeket a bor után 
is már teljes aranyparitásban kell 
fizetni az állam, illetve a város ja
vára.

Ha a fogyasztó vendég mindent 
tekintetbe venne, úgy talán nem drá
gái ná a mai borárakat sem és nem 
mondana le a fogyasztásról, de ma 
ezt nem veszi figyelembe a vendég, 
csak azt, hogy mennyi a jövedelme. 
És ehhez a jelen kereseti viszonyok
hoz mérve a bor ára tulmagas. En
nek c következményeit pedig csak 
ketten viselhetik: a vendéglős és a 
termelő! Már most melyik lesz a 
győztes, melyik gyűri le a másikat, 
erre csak a jövő adhat választ. (*)

A fanoncnevelés 
Macshássy uramnál— V isszaem lékezés —

A régi Pest hires vendéglői 
közül még bizonyára sokan em
lékeznek Macskássy uram hír
neves vendéglőjére, mely leg
utóbb, a háborút megelőző esz
tendőkben a Mária Terézia Lak
tanya pincéjében (Üllői-ut és 
Ferenc-köruf sarok) volt. Macs
kássy uram vendéglője a régi 
Pest leghíresebb étkező- és szó
rakozóhelye volt, melyet a város 
legszélesebb rétegei és a tár- j 
sadalmi rend minden fokán j 
állók kerestek fel becsületes jó 
boraiért, pazar konyhájáért és 
mindezek dacára is olcsó árai
ért. Ezenfelül még szakkörök
ben is híre volt Macskássy 
uramnak; a régi Pest vendég
lősei közül az egyetlen volt, aki 
rendszeres nevelésben és szak- 
tanitásban részesítette íanoncaií.

Nagy szó volt ez a nyolcva
nas években, mikor még a nagy 
szállókban ép úgy, mint a leg
kisebb fanonctaríó vendéglősnél 
is mindent tanult a íanonc, ami 
nem kellett és tegyük hozzá, 
jobban megtanulta és hama
rább, mint a szakmabelit. Korán 
érett a könnyelműségekből, ha-

szoníalanságokból, mig a szak
májához tartozó bármely pri
mitív kérdés előtt zavartan és 
tudatlanul állt.

Macskássy Sándor már ifjú
korában érezte a szakképzés 
hiányait, az életben szerzett 
gazdag tapasztalatai, híres sze
gedi éttermekben eltöltőit hosz- 
szu esztendők során, hol előbb 
éthordó, majd később főpincér 
lett, érlelték meg benne a re
formált gondolatot. Látta, hogy 
a vendéglősség nem csak ét- 
hordásból áll, rájött arra az 
alapvető igazságra hogy a pin
cén, a konyhán kezdődik egy 
vendéglő, ellentétben a szoká
sos kiszolgálásra való betaní
tással. Mint emliíeííem, megérle
lődött benne az egyedüli helyes 
tanoncképzés eszméje; melynek 
áldásaiban először Magyaror
szágon, Macskássy Sándor ré
szesítette a saját üzletébe fel
vett tanoncait. Macskássy uram 
minden tekintetben a szolid, a 
minfabecsülefességü üzletvitel 
híve volt. Bármely részében vett 
ki helyiséget a városnak, előtte 
csak két dolog volt fontos: hogy 
elég nagy és olcsóbéríi legyen 
helyiség, Ezzel elérte azt, hogy 
nagy tömeget láthatott vendégül 
és a házbér csekélységénél 
fogva, nem terhelte az ételek 
és italok árait. Minden íanonc 
2 hét próbaidőre volt felvéve, 
ennek leteltével történt meg a 
szülőkkel való megegyezés alap
ján a tanoncszegődteíés 5 évre.

Igenis, öt évre !
Ez az idő ám nem fecsérlő- 

dötí el haszontalanul, holmi sza
ladj a bukmékerhez, meg erigy 
dajkálni vagy mitfudom én mi
lyen felesleges vagy esetleg er
kölcsrontó megbízatásokra való 
kihasználással! Nem ám! Mert a

IGAZGATÓSÁG: IV, VÁMHÁZ-KÖRUT 2. L E. 
ELOSZTÓ-OSZTÁLV: IV, VÁMHÁZ-KÖRÚT 2. ÉSZT i

T E L E F O N :

Igazgatóság Oózsef 72-67, Elosztó-osztály 3ózse]f 73-26, Főpénztár 3ózsef 73-28
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szeqődfeféskor a következő fel
tételei voltak a tanulóval szem
ben: A tanuló ber.ílakik, fize
tése és a naponként reá jutó 
borravaló perselyben gyűl a 
gazdánál, melyet is öt év múl
tán a tanuló szülei kezébe jut
tatott el a derék vendéglős.

A tanulóidő igy oszlott meg: 
az első két év a konyhaíudo- 
mány, bevásárlás, feldolgozás, 
tálalás, sőt őszi időben a télire 
való befőzés főzelék és gyü
mölcsfélék elrakása. A második 
két év a pince, bor és söntés 
kezelésére és tisztántartására 
fordiífafoít. Az utolsó egyeszíen- 
dőben az éttermi kiszolgálás, 
felíeriíés stb. művészetét tanulta 
meg a boldog tanonc, aki ab
ban a szerencsében részesült, 
hogy Macskássy uramnál tanulja 
ki a vendéglősség nemes mes
terségét.

Olcsó árait a nagybani be
szerzésnek is tulajdoníthatjuk; 
hozzája minden cikk kocsi
számra vagy zsákszámra érke
zett és lehetőleg házilag ál
líttatott elő mindent az utolsó 
savanyított káposztáig. A régi 
patriarkális szokások őrzője és 
gyakorlója volt; minden ünnep
nap déli 2 órakor egy nagy 
asztalnál együtt ebédelt az ösz- 
szes alkalmazottaival, beleértve 
a konyhai mosogatót is I

Tehát látjuk, hogy nem csak 
szakszempontból volt kifogás
talan, rendszeres nevelésben ré
szük a fanoncoknak, de szel
lemi és főleg erkölcsi tekintet
ben is meglehetős korlátok kö
zött tartotta az amúgy is sza
badosságokra hajlamos ifjúsá
got ez a kiváló szakember. Ezt 
a szót „kimenő" Macskássy 
uram nem ismerte; de a nála 
tanulók sem! Ott minden terem
tett lélek a legjobb tudása sze
rint az ipari munkának élt. És, 
ha eljött az óra, melyben meq- 
kelletí válnia szeretett mesteré
től a tanulónak, úgy az a legfáj
dalmasabb esemény volt mind
nyájukra nézve; mint mikor egy 
családtag távozik szeretettéi kö
réből 1

T í z  éve hagyott itt bennünket 
Macskássy Sándor, elköltözvén 
az élők sorából; de csak áldás 
kísérte tanítványai részéről, sze
retet. tisztelet vendégei részé
ről. Kartársai nem értették meg 
az ő szakzseniálifásáf. Már a 
kilencvenes években indítvá
nyozták az Ipartársulat köz
gyűlésein a Macskássy-féle ía-
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noncnevelési módszer általáno
san kötelezővé tételét; de ez 
különböző okok, de legfőkéní 
a megneméríés hiányában; el
merült a közöny tengerében!

Ez a közöny, ez a hagyomá
nyos nemtörődömség nyeli el 
nálunk a legfontosabb és leg
égetőbb szakkérdések egész 
tömegét; még ez fogja elnyelni 
egyszer az egész vendéglősiparf 
is! (k)

A kárfyabarlangok 
féktelenségei

— Miérf csak nekünk van záróra? —

A tisztességes üzleti elveken élő 
és működő vendéglősök, kávésok 
már régen érzik a privát kaszinók 

! és klubok igen egyenlőtlen eszkö
zökkel való versenyzését. Ezek a 
helyiségek — a hatóság tudtával — 
egyáltalán nem a polgárság szervez
kedéseinek szolgáltatnak helyet eredeti 
céljuk szerint, hanem a legaljasabb 
hazárd kártyaszenvedélyek kitenyész
tői és terjesztői. A múlt esztendőben 
lartott razziákon meggyőződhetett a 
hatóság, hogy ezek a helyek távol 
esnek a tisztes polgári szórakozás 
vagy társadalmi szervezkedés gyűl- 
helyeitől, kiderült ami eddig sem 
volt titok, hogy ezen helyeken a sik- 
kasztók, csalók, szélhámosok vagy 
az öngyilkosság megváltó révébe 
evező, lejtőre jutott családapák adnak 
egymásnak találkozót, akik mind itt 
akarnak vagyonra szert tenni, vagy a 
kártyán elvesztett vagyonukat vissza
nyerni.

Ilyen eredmények után azt vártuk, 
hogy becsukják ezen helyiségeket 
és egy pár vaggonlakó menekültet 
lakáshoz juttatnak. Tévedtünk. Az 
történt, hogy az időközben Olasz
országból, Csehországból kisepert 
mindenféle kétes elemek özönlötték 
cl a fővárost és itt igyekeznek lét
alapot teremteni, az emberi társadal
mat mérgező és pusztító hazárdjáté
kaiknak.

„Nemzeti Egység Pártja" címen 
pusztít az egyik a csendes Budán, 
a másik „Lágymányosi Demokrata 
Kör" ártatlan álarcában szédíti be 
áldozatait a jeu átkos karmaiba.

A klubok engedélyezése a belügy
minisztériumtól függ, az ellenőrzést 
a rendőrség végzi. Ezek a fenteni- 
litett játékkaszinók mind jóváhagyott 
alapszabályok szerint működnek. A 
fennálló törvények tiltják a hazárd
játékot, valamint ezen helyiségeknek 
bárki által való látogatását. Persze 
ezen csekélységeken könnyen túl
teszik magukat, bizonyítják ezt ezen 
barlangokban látható 18—20 éves

gyerekek, no meg az éjjeli Etranges 
de Bepalizók nőtagjai és a jelenlévő 
mindenféle pesti salak. A múlt héten 
is egy közismert, kifogástalan család
apa, kiváló iparos dobta el életét, 
egy sorozatos kártyaveszteség követ
kezményéül.

Az utóbbi idők öngyilkosságainak 
nagyrésze ezen játékbarlangok fenn
állásával függ össze, ennek ellenére 
is tovább működnek zavartalanul* 
Sőt szaporodnak, nap-nap után nyí
lik meg egy-egy milliárdok árán ki
bérelt és berendezett tanya Behoz
nak ezek minden befektetést, ha a 
szabad fosztogatás lehetősége meg 
van. Egyik főcsalétek, hogy ezen 
helyeken záróra nincs. Éjjel 12-kor 
kezdődik a játék és ha elég áldozat 
van, úgy még délelőtt is folytatódik 
a hazárd lefüggönyözött ablakok 
mögött.

A tisztes iparos legcsekélyebb zár
óra vagy egyébb túllépését is a leg
szigorúbban büntetik, mig ezen lelki- 
ismeretlen vállalkozók szabadon szé
díthetik áldozataikat a játékszenve
dély örvényeibe és fittyet hányhat
nak minden rendeletnek, törvénynek ?[!

Miért van a tisztességes üzlet, 
kávéház, vendéglő és azok polgári 
publikuma számára záróra?!

Egyáltalán, jelenleg túl vagyunk 
a háború és forradalmak nyugtalan
ságain, hát szükségünk van még 
most is a záróra korlátozásra?

A hatóság ebben a kérdésben nem 
zárkózhat el a kávés és vendéglős 
iparosság jogos kérelme elől! (*)

Egy hasábos hirdetés mm-hénf 1000 K

Eljegyzés. Németh Aladár, a 
debreceni „Arany Bika“-szálloda 
kiváló igazgatója, ipari életünk 
egyik nagyfehefségii harcosa, aki 
mint ember is, közbecsülésben és 
közszeretetben áll mindnyájunk 
körében, mint örömmel értesülünk 
A Kőbányai Egyesült Sörgyárak 
igazgatójának, Moiref Lajosnak bá
jos leányát, Márthat eljegyezte. 
Szives örömmel tolmácsoljuk ipa
runk összeségének minden jó kí
vánságát. (*)

Tanulmányi kirándulás az 
orsz. szövetség tagjai számára, 
mint értesülünk, f. hó 24-én, szer
dán délelőtt a Kőbányai Polgári 
serfőzde és Szent István tápszer- 
müvek megtekintése lesz. Délután 
kirándulás a budafoki Törley 
pezsgőgyárba. Indulás a budai 
Gellérí-férről. (*)

Eelkérem az Orsz. Nyugdíj- 
egyesület tagjait, hogy a lehető 
legnagyobb számban jelenjenek
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meg évi közgyűlésünkön, meri az 
egyesület további sorsára vonat
kozó í'onfos indítvány tárgyalásá
ról, illetve döntéséről lesz szó. 
Bokros Károly elnök.

Miért drágább az itthoni ba
rackból készült befőtt, mint a 
Kaliforniából idekii ldöít? A kon
zervgyáraknak a közelmúltban si
került kiharcolniok gyártmányaik 
számára egy olyan vámvédelmet, 
mely a legmerészebb álmaikat is 
fölülmúlta. Most a konzervkeres- 
kedökkel állnak harcban, akiknek 
nem lesz nehéz a maguk pártjára j 
hódítani a közvéleményt, mert meg
győző számadatokkal tudják bi- I 
zonyiíani maguk igazát és a kon- ; 
zervgyártmányok vámvédelmének ! 
fölháborifó igazságtalanságát. A | 
kereskedők kimutatják, hogy a be
főtt, melyért a hazai konzervgyá
rak 60.000 koronát kérnek, Kali
forniából szállítva, ab Hamburg 
csak 20 — 21.000 koronába kerül ' 
és még a 23.000 koronás vámmal 
megterhelve is legföljebb43— 44.000 
koronába jön. A félkilós üvegek
ben eladásra kínált jam-ért 50.000 
koronát kérnek a magyar kon
zervgyárak. Ezzel szemben lon
doni ajánlatok szerint a különböző 
jam-ek ára ugyancsak félkilós ada- j 
golásban, ab Hamburg nem több, j 
mint 10—12.000 korona, tehát vám- | 
mai együtt legföljebb 30-35.000 
koronára emelkedik. (*)

Szá llodások és vendéglősök 
n e m z e t k ö z i  k o n g r e s s z u s a .
Szeptember 5-  8-ig tartotta a Szál
lodások és Vendéglősök Nemzet
közi Egyesülete negyvenkilenccdik 
közgyűlését Bad-Gasteinban. A köz
gyűlésen resztvettek Németország, 
Ausztria, Dánia,Svédország,Svájc, 
Hollandia és igen nagy számban 
Olaszország képviselői. Magyar- 
országot a közgyűlésen Gliích 
frigyes, Keszey Vince, az iparíes- 
tüleí elnöke, Marencsics Ottó, Bán- 
laky, Frenreisz István és Németh 
Aladár képviselték. A közgyűlés 
elsősorban a vizumkérdéssel fog
lalkozott és annak megszüntetését 
kívánta. A szállodai adók, valamint 
a bejelentési és tartózkodási adók 
tárgyalásánál arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy ezeket az egyes 
államok töröljék. A közgyűlés ör
vendetesen vette tudomásul ezzel 
kapcsolatban, hogy Németország
ban hetven város, köztük legutóbb 
Berlin is, eltörölte ezeket az adó
kat. A közgyűlésen a szállodák 
alkalmazottainak csere-akciója is 
szoba került, még pedig abból a 
célból, hogy az alkalmazottak 

s országok viszonyaival és 
nyelvével megismerkedhessenek.
A szállodai személyzet és alkal
mazottad oktatásának tárgyalásá
éul! ' i' :*?á)*o/fa a közgyűlés, hogy 
a megszállás folytán megszűnt

H  a  j  o  h U  j  íi v d i ít k  a r ,

düsszeldorfi akadémiát egy később 
meghatározandó városban újból 
megnyitják.

Vitézzé avatták a világháború
ban téliesített, bátor és kiváló ma
gatartásáért Virágh Gyula sopron- 
szécsényi vendéglős kartársunkat. 
Örömmel regisztráljuk e szép ki
tüntetést és kívánunk minden jót 
vitéz Virágh Gyula vendéglős kar- 
társunknak. (*)

Vidéki harc a sérelmes adó
átalányozás ellen. Érdemes ide- 
iktaíni az összetartás és öntudat 
alábbi szép példáját: A naponként 
előforduló adózási sérelmekről kö
teteket lehetne Írni. Vidéki kiskirá
lyok teljhatalommal garázdálkod
nak, valóságos dzsungeleket te
remtenek maguk körül. És ezen 
dzsungelek kiirtása késik, közben 
a végsőkig feszül a húr és az 
iparos és kereskedő társadalom 
kénytelen utolsó kártyáját is kiját
szani, visszaadja iparengedélyét s 
megszűnik adózó polgár lenni. 
Ezt a végső eszközt használták : 
az izsáki asztalosok is, számsze- j 
riní kilencen, amidőn visszaadták 
iparigazolványaikaí, mert forgalmi 
adójukat elviselhetetlenül magas 
összegekben átalányozták, tekin- I 
(eíbe nem véve munkáílanságukaí j 
s végrehajtást vezettek cllenök, j 
mert nem tudták a horribilis áta- j 
lányadókaí megfizetni. Olyan ön
tudatot mutattak ezen elkeseredett 
cselekedetükkel, hogy méltán pél
dát vehet róluk bármely szakma 
iparossága. Amint értesülünk, a 
pénzügyminiszter revíziót rendel 
el e sérelmes átalányozási ügyben.

n
Virgin iában börtönnel bünte

tik, aki a prohibiciós törvény 
ellen vét. Newyorkból jelentik : 
Virginia államban minden eddigi
nél szigorúbb állami prohibiciós 
törvényt léptettek életbe. Az uj tör
vényt Leymann-förvénynek hívják 
és rendelkezése szerint senki sem 
tarthat otthonában egyetlen csöpp 
olyan alkoholt sem, amihez nem 
törvényes utón jutott. A törvény 
ellen vétőket börtönnel vagy sú
lyos pénzbírsággal büntetik. (*)

Török ételek. A magyar kony
hát, különösen azok tudják illő 
becsülésben részesíteni, akik kül
föld különböző országaiban meg
ismerkedtek a változatos, de nagy
részt nem magyar gyomornak való 
nemzeti eledelekkel. El sem hin
nénk, ha nem olvastuk volna egy 
magyar újságíró tudósítását Kis- 
ázsióiból az „igazi" Törökország
ból, hogy milyen különös ételeket 
termel a török konyha mesterség. 
Idejegyezzük okulásul; bár kétel
kedünk benne, hogy netalán valaki 
igyekezne elsajátítani ezeket a fúr- ! 
csaságokaf. „A reggeli jó török 1 
szokás szerint tea juhsajttal. Egyet ,f i / c s s e n elti az ér t e  ki

sóhajtva gondolok vissza a háború 
előtti honi fejeskávékra. Étel min
den háznál van bőven, minden 
családnál már csütörtök este ott 
lóg a benyíló mesfergerendáján 
egy kövérfarku birka. Ébédre ven
dég vagyok. Az étrend kiváló, csak 
kissé keleties. Húsleves birkazsir- 
ral, hagymás birhazsirban kisü
tött föhszeleíek hidegen aludttejjel 
leöntve és uborhasaláfával körítve, 
nyárson sült birkahús hagymával 
kevert hideg zöldbabfőzelékkel és 
görögdinnyeszelefkékhel, majd fej- 
befőtt rizs, aludttej és feketekávé. 
Mindez á la furha, kanál van, egyéb
ként csülökre magyar, ott a fiz 
körmöd. Hát csak egy dolog kell 
még ide: a gyomor. Szerencsére 
az enyém már a paíkószögön is 
kifog. Hiába, gyakorlat feszi a 
mestert, de azért valahogy egy 
véletlenül magyarul tudó török test
vérem kezébe ne kerüljön a Ven
dég jelen száma, mert akkor nem 
lesz több muri." (*)

A pezsgőgyárak helyzetéről 
a „B. L." a következőket Írja: A 
gazdasági viszonyok általános 
rosszabbodását legerősebben per
sze azok az iparágak érzik, me
lyek luxuscikkeket állítanak elő. 
így a pezsgőgyárak, melyek már
2- 3 év óta redukált üzemmel dol
goznak, munkásságukat még job
ban akarják megszorítani. Ma ősz- 
szesen kilenc pezsgőgyára van 
Csonka-Magyarországnak, ami fel
tétlenül több, mint amennyire szük
ségünk van, annál is inkább, mert 
a kivitel egyre nagyobb nehézsé
gekbe ütközik a hatalmas francia 
verseny miatt. Itthon pedig a rend
kívül nagy adók (30% os luxusadó 
síb.) teszik a termelést, illetve az 
árusítást egyre nehezebbé és aka
dályozzák a fogyasztás egészsé
ges térhódítását. Amellett, most 
nyilvános helyen pezsgőt inni hi
valkodásnak látszik, úgyhogy még 
azok is gyakran lemondanak róla, 
akiknek viszonyai ezt egyébként 
megengednék.

Az iparoktatás reformja. Az
1922. évi XII. törvénycikk alapján 
az iparosfanoncisholák részére 
most adták ki az uj szervezeti 
szabályzatot. Ezentúl lesznek fa-

Figyelem! Figyelem 1

OLAJOS MOST
fajszőlőből préselve

IX. Erkel-utűa 5, Lónyai-u. sarok
saját présház1.]

Nagyobb rendelést házhoz 
küldök. Telefonhivó: CJ. 12 83
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nonciskolák, fanoncfanfolyamok és 
a népiskolákkal kapcsolatos to
vábbképző iskolák. Az iskoláknak 
öt osztályuk lesz. Az analfabéta 
íanoncok számára előkészítő tan
folyamokat szerveznek. A polgári 
és a középiskola harmadik vagy 
negyedik osztályát végzett inaso
kat a második, az öt vagy hat 
osztályt végzetteket pedig a har
madik osztályba fogják felvenni.
Minden mester köteles a nála al
kalmazott íanoncot beíratni és az j 
iskolába pontosan elküldeni. ( * )  j  

Berlinben megszűnik a szál
lodaadó. Berlini lapok, jelentése ; 
szerint a berlini városi tanács, a j 
városi képviselők hozzájárulását ! 
feltételezve, elhatározta, hogy a 
szállodaadóf október 1-től kezdve j  
többé nem szedi be. ( )

Mennyit ér egy asszony? Egész 
pontosan 538.042 aranykoronát.
Legalább is ennyire becsülte szám
belileg a maga értékét egy prak- j 
íikus amerikai háziasszony. Ez j  
az összeg, amit a férjétől „kere
sett", jobban mondva, amennyit a 
férjének megspórolt. Háziasszonyi 
teljesítményeiről, úgy látszik, pon
tos könvvet vezetett, mert állításait 
a következő pontos adatokkal vi
lágította m eg : Házasélefem har
minc esztendeje alatt 235.425-ször 
terítettem asztalt reggelihez, ebéd
hez, uzsonnához és vacsorához,
33.190 kenyeret, 5630 kalácsot sü
töttem és 7960 pástétomot készí
tettem, 1550 kiló gyümölcsöt főz
tem be, 76.630 baromfit neveltem,
5450 font vajat használtam el és 
36.461 órát töltöttem főzéssel, mo
sással, vasalással és takarítással.
Ez a munka 538.042 aranykoro
nába került volna, én azonban 
egyetlen fillért sem kértem és nem 
is kaptam érte. Ennek ellenére nem 
kevésbbé szeretem férjemet és 
gyermekeimet ma is és szívesen 
tenném meg értük mindezt még- 
egyszer. (*)

Súlyos beíeg Kővári Jenő kar- 
társunk ; már három hónapja fek
szik tehetetlenül. Harcos írásait a 
„Vendég" olvasói jól ismerik ha
sábjainkról, melyek mindig a ven
déglősipar érdekében szállottak' 
síkra. Mélyen elszomorító, hogy ez 
a tehetséges ember — orvosi vé
lemény szerint —, csak hosszas 
kezelés után nyerheti vissza régi 
erejét, egészségét. Kívánjuk, hogy 
az orvosi véleménnyel ellentétben, 
mielőbb lássuk viruló egészség
ben a mi körünkben, mindnyájunk 
igaz örömére. (*)

Házasság. Schmidt János ven
déglős kartársunk Ottó fia, f. hó 
14-én, tartotta kézfogójáf Péczely 
Alice urleánnyal, a Bakáfs-íéri plé
bánia templomban. Tartós boldog
ságot kívánunk az uj párnak.

A legjobb zenés szórakozóhely 
a Kinizsi pince, IX., Kinizsi u. 16.C z l o t f ö r  u a 1 má l e ni é l i ,  ha a „ V E íTd É G “ - ben li i r d c t !

Csáky-MusíK a p h a tó ; K ö zp o n ti c s a r n o k  II. sz . p in ce
Telefon: Józs. 131-38K érem  csa h is  b é ly e g z ő m m e l e llá to ftn y u g tá te lfo g a d n i 1

Ia és ÍIa trappista-, óvári- és 
félemeníháli-sají Ia teavajk a p h a tó  nagybani árban  

ALTOR Tej term ékforgalmi R-T 
VIII, F ő h e rce g  S á n d o r -u . 5

CADEAU
csokoládégyár r.-t.
Budapest, VI, Bulyovszky-u. 21D esse rtje i és b o n b o n ia i m in d e n  jobb  ü zle tb e n  k a p h a tó k

VENDÉGLŐSÖK
jr  ha olcsó és

J Ó  B O R T
akarnak, jöjjenek

VIII, BAROSS-U. 75
alatti pincénkbe. 

BUDAPESTI ÉLHLMEZÉ8I R-T

VENDÉGLŐSÖK FIGYELMÉBE!
V I  Z M  7 Á  ÍZ-FÉLE KENYÉR és ÍN  V J  V A r V  sütemény pái-atlan
VIII, Tömő-u. 60. Tel.i 1. 52-15

saífoH,Öb61 MUST |
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VII., Dembinszky*u. 16. Beíhlen-u.
sarok.

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

A Gundel dános és id. Köm
mel* Ferenc emlékét ápoló asztal- 
társaság minden pénteken d. e. 11 
órakor összejövetelt tart az alanti 
helyeken:

Szeptember
19-én Mayer Pál vendéglőjében 

ÍI., Fő-ii. 83. Pálffy-íér sarok.
Október

3-án Nemény Béláné vendéglő
jében V., Vigadó iéi* 3.

17-én Dokkéi*Ferencz vendéglőjé
ben VI., Berlini-tér 1. London-szállc.

31-én Reífinger Márton vendég
lőjében I., Horthy Miklós-ut 14.

November
14-én Kiffner Mihályné vendéglő

jében VIII., Rákóczi-uf 58. Mefro-
pol-szálló.

28-án Baum János vendéglőjé
ben VI., Andrássy-uí 51.

December
12-én Kdnmer Ferencz vendég

lőjében IV., Türr Isíván-u. 5. Vadász- 
kiírt-szálló.

Bevásárlás után a pénteki ven
déglős-reggelin találkozunk.

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

Szeptember
26-án Poízmann Mátyás vendég

lőjében IX., Üllői-uf 6.
Október

10-čn Kurz János vendéglőjében 
VII., Keleti pályaudvar.

24-én Pannonia-szállodában VII., 
Rákóczi ul 5.

November
7-én Mayer Pál vendéglőjében 

II., Pálffy-íér 4.
21-én Bandi Ferenc vendéglőjé

ben VIII., József-köruí 46.
December

5-én Hungária nagyszállójában
IV.. Türr Isfván-u. 1.

19-én Pútnoki István vendéglőjé
ben VIII., József-u. 62.

A vacsorákra ne feledkezzünk 
elmenni. * 2 3 4 5 6 7 8

A közgyűlés tárgysorozata
j. Elnöki megnyitó.
2. Az orsz. nyugdijegylet jelen

tése. ,
3. Évi jelentés felolvasása.
4. Pénztáros jelentése.
5. Számvizsgálók jelentése.
6. Fclmenívény megadása.
7. Az idegenforgalom emelése. 

Előadó : Marenchic Ottó.
8. Az italmérési illeték és a fo

gyasztási adó aranyérfékben tör
tént megállapítása és a borkészlet 
ismételt megadóztatása elleni állás- 
foglalás. Előadó : Németh Aladár.

9. A szállodaadó eltörlése. Elő
adó: Síéin Sándor.

10. A családtagok és személyzet 
ellátása után fizetendő forgalmiadó 
eltörlése. Előadó: Gundel Károly.

11. Az iparíesíüleíek.fegyelmi jog
gal leendő felruházása. Előadó: 
Dr. Molnár Sz. Dezső.

12. A szállodák, vendéglők, kávé
házak és korcsmák kivétele a 
lakásrendelet alól. Előadó : Dénes 
Márton.

13. A fanoncokíafás, tanonckép
zés. Előadó: Dr. Kritsfalussy István.

14. A vendéglősiskolák országos 
szervezése. Előadó : VValíer Károly.

15. A tagsági dij felemelése.
16. Indítványok.
Akik elszállásolásra igényt tar

tanak, jelentsék be legkésőbb e hó 
20 ig az orsz. szövetség irodájá
ban (IV. Kálvin-fér 2). A későbben 
jelentkezők elhelyezéséről az el
nökség nem gondoskodik*.

1924 szeptember 22-én, hétfőn, 
este 9 órakor ismerkedési estély 
a Kiszel József vendéglőjében (IV. 
Váci-u. 38).

Közgyü’és után diszebéd a Royal- 
szállodában és 1924 szeptember 
24-én, szerdán, tanulmányi kirán
dulás.

Indítványok f. hó 15-ig nyújtan
dók be írásban az elnökséghez.

Meghívó,
A Szállodások, vendéglősök, pin

cérek és kávéssegédek Országos 
Nyugdijegyesiilefc 1924 szeptem
ber hó 23-án, kedden d. c. J j óra
kor tartja Budapesten a Royal- 
szálloda (VII. Erzsébet körút 45) 
fehér termében
XXVII. évi rendes közgyűléséi,
melyre az egyesület í. tagjait tisz
telettel meghívja

Budapest, 1924. szeptember 2-án 
Dr. Nagy Sándor Bokros Károly

jogtanácsos e ln ök
TÁRGYSOROZAT

1. Közgyűlés megnyitása.
2. Évi jelentés előterjesztése.
3. Felügyelőbizoífság jelentése,
4. Költségvetés és zárszámadá

sok tárgyában határozat.
5. Jövő évi közgyűlés helyének 

és idejének megállapítása.
6. Indítványok.
7. Közgyűlés berekesztése.
Alapszabályaink értelmében csak

Wagner Testvérek
e*eiöt l ÖWENSTEIN MIMÁt.Y UTÓDA

fűszer- és
gyarmatáru-, csemege- és it Inagykerc kedók 

Budapest,  IV, Vámház körút 4 
Te le fon :  Józse f  61 bf

A cég a szállodások, vendéglősök <•> k.t é "kn :k 
t- tizedek <V3 hév •««<«• lám forr.Va mii’dcnm-mti sajt- 

vai, conserv- ts egy h csemege cikkekben

HU TTL TIVADAR
<POcRCELLÁ NG YAROS 
Vf T>0 ROTTYA-U. 14 

Nagy választék vendéglői és kávéházi 
edényekben

T E L E  F mO N  t 3 l  —  5 3
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oly indítványok tárgyalhatok, ame- I 
lyck a közgyűlés előtt 3 héttel a ; 
központi irodához Írásban be ! 
adattak.

A borfogyasztási adó részle
tekben fizethető Budapesten.
Minden szállodás és vendéglős 1 
borkészlete után esedékes fogyasz
tási adókülönbözetet hat egymás
után következő egyenlő havi rész
letben fizetheti minden külön kérés i 
nélkül olyképpen, hogy az első j 
részletet a pénzügyőri vizsgálat | 
után nyolc nap alatt kamatmente
sen, minden további részletet havi I 
1 %-os késedelmi kamat mellett. Ez ! 
úgy értendő, hogy az első kamat
mentes részlet után következő má
sodik részletnél 1 °/c a kamat, a 
harmadik részletnél 2%, a negye
dik részletnél 3% és igy tovább; 
azaz a hatodik részletnél 5% a 
késedelmi kamat.

Egy részlet elmulasztása már az 
összes hátralék behajtását vonja 
maga után. Természetes, hogy aki 
az első részletre nagyobb össze- j 
get akar befizetni, az nagyobb 
összeget fizethet, vagy aki heve- 1 
sebb részletben kívánja tartozását i 
törleszteni, ez is szabadságában j  
áll. Minél kevesebb részletben fizet 
valaki, vagy minél nagyobb össze
get fizetett be valaki első részlet- ! 
ben; annál kevesebb kamatveszte
sége lesz az illetőnek, mert annál 
kevesebb késedelmi kamatot fog 
fizetni. A befizetendő részlet a 
fizetendő fogyasztási adókülönbö
zet összegének 1 részénél keve
sebb nem lehet, de többet az 1 • 
résznél egyszerre lehet fizetni. ( )

Leszállították a szállodai be- 
jeleníőiirlapok árát.) A belügy
miniszter körrendeletét adott ki, 
amelyben Budapest területén a 
szállodai be- és kijelentő-űrlapok 
árát az eddigi 6000 korona helyett 
3000 koronában, vidéken pedig az 
eddigi 6000 korona helyett 1300 
koronában állapítja meg. (*)

A bornyiiváníartásf nem kell 
vezetni. Az 1924. évi bortörvény 
rendelkezése szerint bornyilván- 
íaríást a jövőben vezetni nem kell. 
Kizárólag a hordókra és tartá
lyokra kell pontosan rávezetni a 
benne levő bor mennyiségét, minő
ségét és foktartalmát. A kimentő 
asztalon levő kisebb üvegekre és 
tartályokra is rá kell Írni, hogy 
milyen bor van benne. (Pl. asztali 
fehér, stb). Jelen tudósításunkkal 
szemben, a múlt számunkban en
nek ellenkezőjét irtuk — a hivata
los fejetlenség és tájékozatlanság 
nagyobb dicsőségére 1 (*)

Brmm József volt lillo-uti „Ko
rona" kávés a Nádor u. 28. sz. alatt 
bérelt egy csinos üzlethelyiséget, 
melyet szépen berendezve f. hó 
elején nyitott meg. A megnyerő 
külsejű üzlet jó ételeivel, italaival 
bizonyára a Lipótváros kedvence 
lesz rövidesen. (*)

Nyáry Lajos vendéglős Baross- 
uíca 103. sz. alatt lévő „Zöldfiaskó" 
vendéglőt áfvelfe. A megfelelő át
alakítási munkák után f. hó 14-én 
nyitotta meg ünnepélyes formában. 
Jó magyar konyha és jó borok 
várják állandóan a vendégeket. (*) 

Az „Aequafor 'M táváház VII., 
Wesselényi-u. 69. sz. (Magyar Szín
ház mellett) újonnan átalakítva 
Langfelder Gyula kávés karfársunk 
vezetése alatt megnyüí. Ez n ked
ves polgári kávékáz kitűnő italok
kal szolgál mérsékelt áron. Min
den este zenehangverseny szóra- 
kozfaíja a vendégsereget. (")

Vörosvárcn Sauer Mátyás a 
Budapesten is jói ismert borter
melő a saját házában szép, mo
dern vendéglőt nyitok. A környék 
lakossága és a bányák tisztviselői, 
munkásai nagy szeretettel látogat
ják a kitűnő borokat mérő és szor
galmas Sauer házaspárt. ( )

TESTEDZÉS
Szeptember hó 29-én, hétfőn 

d. u. 4 órakor a MAC margitszi
geti sporttelepén rendezi az ESC 
clubbajnoksáqait a Konimer Fe
renc" vándordíjjal egybekötve.

Vtrsenyszámok 100, 400, 800, 
1300 és 3000 mír. síkfutás. 200 
mír. gátfutás, 3000 mír. gyaloglás. 
Sulydobás, diszkosz vei és, magas
ugrás, íávolugrás. Nevezési határ
nap: szeptember hó 26. esti 6 óra. 
Lipíák Jánosnál, Neiger-étterem. 
A klubbajnokságoken döntésre ke
rülnek: ,,Vadászkürt"-dii sulydo- 
básra, „Szöveíség"-dij 400 mír., 
„Törlcy“-dij fávolugrásra, ..Hungá- 
ria'Mlij 3000 mír. skf.

Szeptember hó 28-án rendezi a 
„kleméi Sporí-Verein" 20 éves fenn
állását, mely alkalommal kiírásra 
kerül: Heine-Bochum ~ Heine 25 
km.-es futóverseny, melyben Király 
Pál már egy Ízben indult és ez 
idén e verseny 3 más csapatver
sennyel van egybekötve s az ESC 
Király-Kádár-Haríay csapattal indul.

LESZUUlERJLGYIUj
Is NAGYVAGÓBU D APEST, KÖZPONTI VASÁRCSARNOK

T E L E F O N :  J Ó Z S E F  2 3  6 0XH ázh oz szállítv a I-ső rendű m arhahús, borjúhús, sertéshús, szalonn a, háj és m indig frissen olvasztott zsír.

Részletfizetésre
ad vendéglői üveg és porcellánf

Kádár Miklós

HERCEGWiNÜlSCHtíHAETZ LAJOSBORPINCÉSZETEISÁROSPATAK -  TOKAJ — BUDAFOK
Közponli iroda és mintatér:BUDAPEST, IV, VÁCI U. 28-30

(Piaristáit palotáin)

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

NAGY IGNAC
pincefelszerelési cikkek raktára 
Budapest, VII, Károly-körut 9

Ajánlja dúsan felszereli raktáréi, u. m ; 
borszivaftyuk, szürőqépek, palackok, 
parafudupjók, címkék stb. Tei.; J. 115-15

LEHÖCZ ÉS VASS
S Z Ö L Ő S A J T O L Ó J A  
KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK

Musí-árusifása
H á z h o z  s z á l l í t á s .  U j b o r  e l a d á s

Telefon
József

34-75
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f f m r a x E SA lapár 10000 korona, minden további szó 1000 korona.
Mindennemű küldeményt kérek 

igy címezni:
Kónya Sander, VII, Almdsy-tér 16. III. 23

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

NOSNER BOROK
hordós és palack áruV ili, Stáhly-u. 5. Tel.: 3. 28 21 

BUDAPEST-BUDAFOK

Ü z le tv e z e tő  v a g y  fő p in c é r-á llá st keres. Óvadék kiván ság szerint. Cim a kiadóhivatalban, VII, A lin ásy-íér 16F E L H Í V Á S  ! M a g y a r  A n d r á s  a d á svételi irodája, Budapest, Rákóczi-uf 30 földszint J. Közvetít, úgy helyben mint vidéken,szállodákat vendéglőket, kávéházakat, továbbá minden szak m ába vágó bárm iféle üzleteket, ingatlannal vagy anélkül.F ig y e le m  1 O rszágszerte úgy a fővárosban, aki bárm inem ű kisebb vagy nagyobb üzletet, vagy ingatlant venni vagy eladni szándékozik, fofduljon teljes bizalom m al Neuman Lajos o rszágos régi vendéglős közvetítő irod ájához Budapest, VII., W esselényi-u. 54.T y ú k s z e m é t , s z ő r ö s  szem ölcsét teljesen eltüntetem fájdalom  nélkül, ha hozzám  fo rd u l: C siky  gy ógyszerész IX., Bakáts-íér 7. III. 12............................................................*
(e lső  m a g y a r
i RÉSZVÉNY 
j SÖRFŐZDE
1 BUDAPEST-KŐBÁNYA  
j Tel.: J. 56-36

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|
m Á 7 n  1 á c szakszerű ki- j d Z U  I d b  vitelét vállaljaLIKTOR FERENCZ,
VIII, aózsef-körul77. T.-hivó 3 49-S3

HAON jól akar rágni, akkor fogait
Prohászka Sándoráll. vizsg. fogász, nuifog- specialistánál csináltassa VII, Erzsébet körut 29. II. em. 15. sz. Tel.: J. 121—74
Borospince felszerelési cikkek, iiveg- 
nemiiek és gépek, gumik stb. kaphatok 

CIFKA JÓZSEFB p e s t , V , V i lm o s  c s á s z á r u l  48 T e l .:  28-92
Schaumburg-Lippe

herceg borpincészeíéneh

borai és pezsgői
Villányi Pezsgőgyár és Borpince R-T

Budapest, V, Nádor-u. 16

1924. szeptember 15

Vendéglői üveg és 
porcellánárutlegelőnyösebb árban és fcltételeh mellett szállít

í H W 1 Q VII, Csengeri-u. 26
I  O . x.-hivó 3. 124-50

A természetes szén savas
kékkúti ásványvíziiditő és pezsgő ásván yvíz.

Lerakat: Karácsonyi Ferenc
VI, Podmaniczky-u. J2. Tel.; Iroda 10-27

Képviselő- Kutnssy Vincze
V, Bálvány u. 76

■ Központi Irodák, borpincék és gyártelep: X, Korponai u. 16-18. Tel.: József 59 03

PALUGYAY
SSÍSSSZ FEST, TISZTIT, FEHÉRÍT!V ili Vig-U. 8 Mindenféle kelmét, selymet, szövetet, fonalat,függönyt, bútorszövetet, szőnyeget pár na; ulnll divatszülőn, Bpest, 
_  . . minta után pontosan festünk. Gyászruhák 10 óra alatt elkészülnek. A Vendég elő h / Hőinek ... ... . . . .Tel.-HÍVÓ: 176 — 63 nagy árengedmény. Vidéki megrendelések a legrövidebb időn belül pontosun tel; hitelnek VaCi-U. 11b

Hollóssy dános könyvnyomtató műhelye, Budapest, VII, üósika-utca 20. Telefon József 133 02
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