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Nyifofí szemmel (kell szétnézni, hogy lássunk! A most lezajlott közgyűlésen látni lehetett annak, akit nem tévesztett meg a külsőségek csillogása. Látni lehetett, hogy nem az összesség az, amely ellepte a Royal fehér-termét, hanem csak egy töredéke az egésznek.Hol maradtak a többiek? tolul fel önkéntelenül is a kérdés ajkunkra.Az összetartás fontos és szükséges érzése nélkül érdekeik ellenére tartják távol magukat minden közügytől. Különösen a vidék teljes hiányát éreztük; alig néhány vidéki szállodás, vendéglős jelent meg. Ez magyarázza a jelenleg szükséges nagy energiapazarlást a megjelentek részéről, a közterhek könnyítése harcában, hiszen kétszáz dolgozik 5—6 ezer helyett!Mennyivel könnyebb volna a vezetőség helyzete ezreket tudva maga mögött; az összességet! Mint jelenleg, mikor szervezet- lenül és erőtlenül széthullva várják érdekeik védelmét^ezren és ezren, néhány száz tevékeny résztvevőtől ?!Unalomig ismételt jelszó az összetartás. Ott, ahol ez nemcsak jelszó, hanem tetté válik, ott felvirul a jólét.Hát meddig kell még rázni az alvók seregét? Mikor eszmélnek tudatára az összetartás hatalmas fegyverének?Félő, hogy nagyon mély az álmuk és ha egyáltalán lesz ébredésük; furcsa meglepetést tartogat számukra a jövő!(k.

A szövetségi közgyűlésSerei méh és panaszok özöne —
A magyar szállodások, vendéglő- I 

sök és korcsmárosok XXIV. évi köz- ; 
gyűlése szeptember 23-án a Royal- 
szálloda fehér-termében zajlott le. A , 
közgyűlésen közel kétszáz fővárosi ! 
és vidéki szállodás, vendéglős és j 
korcsmáros öntötte ki panaszait, j 
sérelmeit a hatóságok megjelent kép- ( 
viselői és a nyilvánosság előtt; a 
hivatalos fórumok most szemtől- | 
szembe meggyőződhettek az előttük I 
végigzugott panaszlavinákból, hogy 
már régen nem az a sokak által 
irigyelt és könnyű meggazdagodási 
eszköz a mi iparunk — ha még 
olyan szorgalmas is az iparos — 
mint volt valamikor régen. Vakitó 
fénnyel világított reá a közgyűlés 
egész lefolyása arra az általunk is 
már régen hangoztatott tényre, hogy j 
a közterhek aránytalansága olyan j 
megterhelése iparunknak, amely gyors 
segítség hijján összeroppanással 
fenyeget. A fővárosi kartársakkal 
együtt a vidékiek is kizárólag a 
nyomasztó adózást jelölték meg, mint 
a pusztuló ipar megölőjét. Ma már 
a vendéglősipar a tisztes megélhe
tésért küzd, a létért! Ez a közgyűlés 
meggyőzhette az illetékes intéző
körök jelenvolt képviselőit, hogy itt 
nem egyesek panaszaival áll szem
ben, hogy ezek a sokszor elsírt 
panaszok nem frázisok, hanem szo
morú tények, melyeken sürgősen 
segíteni egyedül a hatóságnak áll 
módjában, a terhek könnyítésével

A méltóságteljes és ünnepies kere
tekben lefolyt közgyűlésről alábbi 
tudósításunk számol be.

A közgyűlést Keszey Vince elnök 
üdvözlő szavai nyitották meg, mely
ben a jelenlévő Glück Frigyes és 
Palkovics Ede kormányfőtanácsoso
kat, továbbá dr. Torma István mi
niszteri tanácsost a kereskedelmi 
minisztérium, Mautner István dr. 
osztálytanácsost pedig a népjóléti 
minisztérium képviseletében, azon
kívül Purébl Győző és Vájná Ede 
fővárosi tanácsnokokat, Pertik Gyula 
dr. tanácsjegyzőt, Zilahy Dezső, az

Idegenforgalmi Iroda vezetőjét, Dobsa 
László dr., az Ipartestületek Orszá
gos Szövetségének igazgatóját, Reiner 
Mór kávésipartcstületi elnököt stb. 
üdvözölte.

Ezután következett az évi jelentés 
felolvasása, melyben az elmúlt küz
delmes esztendő alatt történt ese
ményeknek; a borértékhatár fel
emeléséért, az italmérési illeték le
szállításáért, a családtagok és alkal
mazottak ellátása után fizetendő 
forgalmiadó eltörléséért stb. folyta
tott harcokat ismertették. Az orsz. 
nyugdijegyesület jelentése után a 
pénztáros és a számvizsgálók jelentése 
következett. Szomorúan jellemző mo
mentum, hogy milyen nagy fokban 
hiányzik az összetartozandóság érzése 
a kartársakból, ha egy adatot ki
emelünk a pénztári jelentésből. Esze
rint 1474 tag közül 1124 tagdíj 
hátralékban van. A jelentéseket a 
közgyűlés tudomásul vette és a veze
tőségnek a felmentvényt megadta. A 
jövő évi költségelőirányzat bemuta
tása következett, mely szerint a ki
adás és bevétel között egymillió 
korona felesleg mutatkoznék.

Most Vájná Ede tanácsnok emel
kedett szólásra és a főváros elis <> 
rését tolmácsolta a vendéglősipar
nak, azon dicséretes és sikeres tevé
keny közreműködéséért, melyei a 
hatóságot a legválságosabb időkben 
támogatta a közellátás terén. Beszéde 
további során rámutatott arra, hogy 
a fogyasztóközönség tévesen az élel
mezési iparban látja a drágaság 
okát, holott a vendéglősök és szál
lodások épp oly szenvedői a drága
ságnak mint a többi fogyasztó. 
Marencich Ottó az idegenforgalomrél 
és a vele kapcsolatos sérelmekről 
tartott élvezetes modorban előadást: 
rövid történelmi visszapillantás után 
rátért a jelen szomorú helyzetre, 
mikor idegenforgalmunk annyira le
csökkent, hogy már megszállott terü
letről sem jönnek utasok. Ennek 
okát a magas szállodai adóban látja 
és ezenkívül a különböző útlevél, 
vizum és határvizsgálati vexaturák- 
ban.

Idegenforgalom tekintetében ma
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csak Budapest vehető számításba, 
mert a vidéki idegenforgalom meg
szűnt. Ezen okokból kifolyólag indít
ványozza, hogy kérjük fel a kormányt 
és a főváros vezetőségét, az idegen- 
forgalmat korlátozó intézkedéseik 
megszüntetésére. Az indítványt a 
közgyűlés elfogadta. Ezt megelőző
leg Glück Frigyes hozzászólásában 
rámutatott a gasteini nemzetközi 
kongresszuson megnyilvánult euró- ; 
pai szállodások mozgalmára, amely 
az idegenforgalmat nagy energiával • 
igyekszik fokozni; ellentétben a ná- 5 
lünk fennálló helyzettel. Palkovics 
Ede véleménye szerint a hibák fór- , 
rása az, hogy az ipari jelentéseket 
tévesen kezelik a fölöttes hatóságok. 
Ezen megnemértésen alapul az ipar 
elnyomatása, szemben a külföldöm 
szokásos állami támogatással. Szük
ségét látja annak, hogy a kereske
delmi minisztérium kebelében szak- 
referense legyen a szállodás-vendég- 
lősiparnak. A helyesléssel fogadott 
beszéd után Zilahi Dezső az Idegen
forgalmi Iroda igazgatója csatlako
zott Palkovics indítványához, annál 
is inkább, mert 1918-ban már volt 
szállodaipari szakosztály a minisz
térium kebelében. A közgyűlés el
fogadta Palkovics indítványát is.

Nagy érdeklődés kisérte Németh 
Aladárnak élvezetes formában és 
súlyos érvekkel alátámasztott elő
adását az italmérési illeték és a 
fogyasztási adó aranyértékben tör
tént tulmagas megállapításáról, vala
mint állásfoglalását a borkészletek 
ismételt megadóztatása ellen. Az uj 
adózási rendszer egyenesen tönkre
teszi a szállodás-vendéglösipart, 
hogy ez nemcsak szóbeszéd, bizo
nyítják a száraz tények; a buda
pesti iparos az állam részére hét, a 
főváros részére pedig tizenötféle adót 
fizet! A borkészletek ismételt meg
adóztatása pedig azt jelenti, hogy 
100 hektó már megadóztatott bor 
után 208 millió adót újból kell fizetni! 
Ez minden lehet, csak nem ipar
pártolás! László I. győri vendéglős 
elnök hozzászólása után a szálloda
adó eltörléséről és a katonai be
szállásolások igazságtalanságairól fej
tette ki Stein Sándor igen talpra
esetten az iparosság véleményét.

Ma, mikor a szállodaadót minden
hol eltörölték s nálunk is felsőbb 
helyen is határozott Ígéretet tettek 
ezen a forgalmat súlyosan gátló adó 
eltörlésére, akkor a főváros görcsö
sen ragaszkodik hozzá, holott a saját 
üzemében a deliért Szállóban is ta
pasztalhatta ez idejétniulott, kevés
hasznot hozó adó kártékonyságát. A 
szállodai élet sinylődése határozot
tan az adópolitikával függ össze!

Az az idegen, aki Európában bárhol 
lakhat szállodai adó nélkül; okvet
len nem fog Budapestre utazni a 
25°/o*os szállodaadó kedvéért, sőt 
emiatt még akkor sem, ha az külön
ben a programmjában volna.

A beszállásolások nevetségen cse
kély összegben megállapított dijai 
nem kártalanították a szállodást: régi 
rákfenéje volt ez a súlyos teher a 
szállodásiparnak. Csak Budapesten 
körülbelül 100 milliárd kárt okozott 
a szállodásoknak, mig végre húsz 
hónapi harc után az idevágó tör
vényben lefektetett jogokat elismerte 
a főváros vezetősége. Tehát, vidé
ken a régi helyzet változatlan ; egy
előre!

Ezek az okok késztették az utóbbi 
időben arra a szállodásokat, hogy 
magas árakat szabjanak, aminek kö
vetkezménye lett az a szomorú tény, 
hogy a szállodák veszteséggel zár
ták számadásaikat. Az előadó indít
ványára a közgyűlés elhatározta, hogy 
küldöttségben fogja kérni a belügy
minisztert egy szaktanácskozás össze- 
hivására, amelyen az érdekelt mi
nisztériumok kiküldöttein kívül részt- 
venne a főváros és a szállodások és 
vendéglősök valamennyi ipartestüle
tének megbízottai.

Élénk figyelemmel hallgatta a köz
gyűlés összessége Gundel Károly 
értékes előadásában, a családtagok 
és a személyzet ellátása után fize
tendő forgalmi adó eltörlésének meg
dönthetetlen indokait. Ennél igaz
ságtalanabb adót még aligha vetet
tek ki adózó polgárra! Az üzlet
ember eszerint forgalmaz akkor, ha 
családjának vagy alkalmazottainak 
bérösszeg fejében enni ad! Nagyon 
komplikált észjárás képes ezt az adót 
megérteni, de helyeselni senki sem 
a kodifikátorán kívül!

Eltörlése ezen lehetetlen adónak, 
már születése percében is aktuális 
volt. Ezirányu indítványa Gmidel 
Károlyinak a közgyűlés egyhangú 
helyeslésével találkozott.

Az ipartestületek fegyelmi joggal 
leendő felruházásáról tartott mélyér- 
telmíi ismertetést, dr. Molnár Sz. 
Dezső ügyész. Fegyelmi jog nélkül 
nincs hatalom, az ipartestületek je
lenleg csak névleges hatalmat gya
korolnak s ez az állapot csak árnyéka 
egy fegyelmi joggal bíró tényleges 
hatalomnak. A mai ipartestületek 
hatalom nélkül nem emelkedhetnek 
a szakma érdekében hivatásuk ma
gaslatára. A nagy tetszéssel fogadott 
előadást Dénes Márton indítványa 
követte; a szállodák, vendéglők, kávé
házak és korcsmák kivétele a lakás- 
rendelet alól. Az üzlethelyiségek 
szabadforgalmának visszaállítására az

üzletbérek csökkenését vonná maga 
után. Ezen hasznos indítványt a köz
gyűlés elfogadta.

Dr. Kritsfalussy István a tanonc- 
oktatás és tanoncképzés állandóan 
érdeklődés tárgyát képező kérdéseit 
világította meg nagy tudással. Nagyon 
helyesnek és szükségesnek látszik 
az, hogy a szakiskolában megbukott 
tanonc ne legyen felszabadítható 
addig, amíg sikerrel el nem végezte 
az iskolát. Csak igy fogják komolyan 
venni egyes tanoncok a szakiskolát. 
A vendéglősiskolák országos szerve
zése igen fontos probléma, melyet 
az előadó Walter Károly a szociális 
kérdésnek megfelelő szakavatottság- 
gal világított meg. A vidéken működő 
szakiskolák egységes irányítása volna 
a legfontosabb elintézetlen kérdés, 
melyet csak felsőbb rendelettel le
hetne sikeresen keresztül vinni. Ilyen 
értelmű rendelettel gyökeresen segít
hetnénk a jelenlegi viszás helyzeten, 
melynek kárát az ipar látja a leg
jobban.

A tárgysorozat következő pontja 
— az elnökség indítványára — a 
tagsági dij felemelése: vidékiek szá
mára 300 ezer, a fővárosiak részére 
50 ezer koronára, mely összegek a 
közgyűlés által jóváhagyólag tudo
másul vétettek.

Komlós István az Iparospártelnöke 
fejtette ki röviden az Iparospárt poli
tikamentes programmját, miszerint 
ez a tisztán az iparosok gazdasági 
érdekeit védő alakulat, miként a 
múltban, úgy a jövőben is az ipar 
érdekeiért harcol; ennélfogva min
den sérelmet hozzunk a tudomá
sukra, hogy azok orvoslásáért a kellő 
lépéseket megtehessék.

Grosz kartársunk a vasárnapi szesz- 
tilalom felfüggesztése iránt tesz in
dítványt; lehetetlen helyzet az, hogy 
vasárnap ne szolgáltathasson ki egy 
rumos teát vagy egy konyakos feke
tét az átutazó vendégek számára az 
üzletember. Indítványát elfogadja a 
közgyűlés.

A következő felszólaló Torma Ist
ván dr. a kereskedelmi minisztérium 
kiküldöttje, változatlan jóindulatáról 
biztosította a vendéglősséget és Ígéri 
a feltárt sérelmek és bajok lehetőség
szerinti elintézését.

A miskolci vendéglősök a jó er
kölcs és a szolid üzleti alapon állva, 
kérik a záróra jelenlegi éjjeli 2 óra 
helyett esti tiz órában való elrende
lését az egész ország területére. In
dítványuk az illetékes fórum elé kerül.

Végül Orbán Dezső hazafias be
szédben indítványozza gróf Bethlen 
István miniszterelnök táviratban való 
üdvözlését, ennek egyhangú elfoga-
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dása után kimerült a hosszadalmas 
és bőséges tárgysorozat.

Keszey Vince elnök köszönte meg 
a vezetőség nevében az egybegyűl
tek megjelenését és türelmét, mivel 
a nagy közgyűlés véget ért. (*)

A nyugdijegyesülef köz
gyűlése

— Bokros Károlyt nem engedték 
lemondani —

A szövetségi közgyűlési meg
előzően, d. e. 11 órakor nyitotta 
meg, a Royal fehér termében 
a Szállodások, vendéglősök, 
pincérek és kávéssegédek Or
szágos Nyugdijegyesíilefének 
XXVI1. évi rendes közgyűlését 
Bokros Károly elnök: ezen nagy 
szociális fontosságú egyesület 
alapítója és 27 éven át elnöke. 
Az évi jelentési dr. Nagy Sándor 
ügyész olvasta fel, melynek ; 
jóváhagyó tudomásulvétele után 
a felügyelő-bizottság jelentését, 
ezután a költségvetést és zár
számadást terjesztették elő. 
Ezeknek tudomásulvétele után 
az elnök bejelenti, hogy a jövő 
évi közgyűlés úgy, mint az 
idáig is volt a szövetségi köz
gyűlés helyével és ideiével lesz 
azonos. Ezután Bokros Károly 
elnök meghatott szavakban 
mond köszönetét a 27 évi 
bizalomért, mellyel az egyesület 
tagjai elíánforifhaíaílanul állot
tak mögötte, különösen az utóbbi 
évtized felejthetetlen viharaiban 
és kéri a közgyűlést, miután 
az általa is óhajtott és remélt 
cél irányából a jelen súlyos 
gazdasági helyzet elterelte az 
egyesület hajóját, úgy bízzák a 
kormánykerekekeí fiatalabb ke
zekre, annál is inkább, mert 
betegsége meggátolja agilitásá
ban. Továbbá indítványozza, 
hogy az egyesület olvadjon be 
mintegy alosztály az országos 
szövetség kebelébe.

Az általános meglepetésben 
Gundel Károly emelkedett szó
lásra A szeretet meleg hangján 
ecsetelte Bokros Károly elévül
hetetlen érdemeit a nyugdíj- 
egyesület születése és fejlesz
tése körül és a jelenlévők 
lelkes éljenzése közepette jelen
tette ki, hogy lemondását nem 
fogadja el a közgyűlés. A be
olvadási indítvánnyal szemben 
pedig ellenindiíványí tett, mely
ben a nyugdijegyesüleí jelen 
önálló formában való fenntar
tását kéri.

Tomboló éljenzés kíséretében

fogadta el a közgyűlés Gundel 
Károly lelkes indítványát, jeléül 
annak, hogy az összesség véle
ményét tolmácsolta.

Bokros Károly meghatóban 
köszönte meg a közgyűlés 
további kitüntető bizalmát és 
az iránta megnyilvánult spontán 
lelkesedést és az elnöki tisztet 
továbbra is elfogadta.

Zárószavai után a közgyűlés a 
legjobb hangulatban ért véget.

(*)

A fehér aszfal melleit— A z ism erkedési est és a közgyűlési diszebéd —
Hagyományos szokásnak hódolt 

a szövetség vezetősége, mikor a 
kongresszus programjába illesz
tette az ismerkedési estélyt és a 
közgyűlést követő diszebédeí.

Szeptember 22-én, hétfőn este 
9 órakor gyülekeztek Hiszel Cíózscf 
kartársunk IV. Váci-u. 38. sz. alatti 
vendéglőjének külön termében, a 
fővárosi és vidéki szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok. Ba
rátságos, mondhatnánk házias han
gulat jellemezte az estély tónusát; 
a kitűnő ételek és finom borok fel* 
melegítették és közlékennyé vará
zsolták a legjegesebb kedélyt is. 
Keszey Vince üdvözölte a megje
lent kartársakat és kérte — külö
nösen a vidékieket adják elő 
esetleges panaszaikat vagy kér
déseiket. Rövidesen kiderült, hogy 
nagyjában azonosak ezek a pa
naszok a fővárosiakkal. Az elnök 
felvilágosításai után még sokáig 
együtt maradtak az estélyen a kar
társak a legjobb hangulatban és 
egy kellemesen töltött est emléké
vel gazdagodva, a késő éjjel tá
voztak.

A szövetségi közgyűlés után az 
alaposan kimerült hallgatóság a 
Royal fehérterméből leözönlöíí a 
szálloda impozáns éttermébe. Már 
a szemnek is kellemes üdülést 
nyújtottak az architektúrával össz
hangba hozott művészileg íerifeíí 
pazar díszítésű virághimes patkó- 
alakú asztal-utcák. Ezt a kelle
mes összbenyomást még barátsá
gosabbá fokozta Gundel Károly 
kiváló szaktudását dicsérő kitűnő 
menü, melynek minden egyes fo
gása szakácsmüvészefi remek volt, 
kielégítve a legkényesebb Ínyenc 
igényeit is.

A lakoma lefolyása alatt a szel
lemes íoasztok véget nem érő 
áradata tarkította a különben is 
emelkedett közhangulatot. Ezeket 
a pohárköszöntőket visszaadni az 
eredeti frisseségükben, szinte le
hetetlen, ott a helyszínen elmondva j 
a megfelelő környezetben és lian- j  
gidaiban, üdék és talpraesettek. '

Papírra vetve, itt az egyforma 
szürke beíübarázdák között, ha- 
íásíalnok lennének.

Kiemelkedő Glück Frigyes po- 
hárköszöníője Magyarország ko- 
mányzójára, Gundel Károly meg
lepetést keltő „Keszey serleg" fel
avató beszéde, amely osztatlan 
lelkesedést keltett. Keszey Vince 
meghatott replikája után dr. Torma 
István, majd Purébl Győző tanács
nok emelték poharukat iparunk 
boldogulására és vezetőink egész
ségére. Bokros Károly Glück Fri
gyest és a hozzáfüződő régi ne
mes barátságukat éltette meleg 
szavakban. Németh Aladár a köz- 
derültséget fokozta szellemdus po- 
hárköszönfőjével, melynek éle a 
vigalmi adót vagdalta szatirikus 
formában. Végül Walfer Károly kö
szöntötte fel a vendéglősök nagy
asszonyát, Gundel Károlynéí álta
lános lelkesedés közöíí-

A három óra tájban kezdődött 
diszebéd vidám társalgás és poha
razás közben észrevétlenül bele
nyúlt a késő esti órákba, el nem 
múló benyomást [hagyva a szép
számú résztvevők emlékezetében.

(k.)

Tanulmányi kirándulás 
volt

az Első Magyar Részvény Serfőzde 
meghívására az Egyesült Sörgyárak 
telepén. A nagyszámban megjelente
ket a gyár igazgatósága kitüntető 
szívélyességgel fogadta és kalauzolta 
végig csoportokban a konyak-, likőr- 
csokoládé- és sörgyárakban. A minta
szerű telepeken uralkodó tisztaság 
és a szakkörök figyelmét is felkeltő 
modern géptechnikai felszerelések, 
egyaránt meglepték a kiránduló tár
saságot. A konyakgyár óriási főző-, 
desztillálókészülékei az impozáns rak
tárak, a gyár európai nívóját és ver
senyképességét bizonyítják. A likőr
gyár hatalmas méretei és a világhírű 
hollandi módszerrel készült likőr- 
gyártmányai a legteljesebb elisme
rést váltották ki. A csokoládégyár 
vetekszik az elismert külföldi gyá
rakkal nemcsak fejlett technikájával, 
hanem elsőrangú gyártmányaival is ! 
Végül a sörgyár megtekintésére ke
rült a sor; igaz örömmel néztük 
végig ezt a gyönyörű ipari intéz
ményt, melynek kitűnő gyártmányai 
mellett éppen a vendéglősség tett 
vallást a legszélesebbkörü pártfogá
sával.

Az igazgatóság vendégszeretete 
folytán kitűnő ebéd várta a kirán
dulókat. Fehér asztal mellett a ra
gyogó nyárutói napsütésben kedély- 
dús poharazás után, a késő délután 
oszlott szerte a társaság. (*)
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Ellesett beszélgetés 
a közgyűlésről

— Hangulafhép a hözgyülés előtt —

— Nos kedves kartárs mit szól a 
közgyűlés bőséges, mindent felölelő 
programjához ?

— Az már igaz, hogy mindenről 
szó van benne, de mi jobb szeret- 
tűk volna, ha előadások helyett sérel
meink ügyében tett sikeres lépések
ről tartottak volna beszámolót. Éven
ként egyszer van közgyűlés és ezt 
a ritka alkalmat sem használhatjuk 
fel különböző panaszaink, bajaink 
egymásközti megvitatására !

— Tévedés kedves kartárs, hiszen 
mindenki feliratkozhat, aki beszélni 
óhajt. Ha meg indítványozni valója | 
van, 8 nappal a közgyűlés előtt ; 
írásba foglalva benyújthatja és igy 
tárgyalásra kerül!

— Ugyan kérem, ha ön nem 
tudatlan, úgy naiv kell hogy legyen. 
Déli fél 12 órakor kezdik a közgyü- j 
lést, most 15 hosszú és számunkra 
fárasztó programszerinti „előadás" i 
után már sem kedve, sem ideje nincs ; 
a vendéglösségnek boncolgatni saját 
sanyarú helyzetét! Ehhez nem az 
üzletemberek roncsolt idegei valók. 
Az inditv nyok pedig ♦ a felmerült 
vita során lesziirődött tanulságokból 
kristályosodnak k i; hát most ezt a 
közgyűlésen felötlő esetleges indít
ványom — nyolc nappal előbb nyújt
sam be írásba! No látja, mily böl
csen kicirkalmazták, hogy a vezető
ségen kívülállók valahogy ki ne 
nyithassák a szájukat.

— De kedves kartárs, soh’se tu
dunk eleget; igazán csak hasznára : 
válik egy-cgy szakelőadás, minden 
vendéglősnek!

— Persze, hogy hasznos, de mi
kor üzletemben alig van lokális jel
legű forgalom, akkor miért bosszan
tanak „az idegenforgalom emelésé 
röl tartandó előadással. Én boldog 
lennék, ha honfitársaim pártolnának 
kellőleg; elengedem egyenlőre az 
idegenforgalmat. Ott van „A vendég
lős szakiskolák országos szervezése." 
No, erre múlhatatlan szükségünk van, 
ezt igen vártuk; a még vegetáló 
vendéglősök, akiknek napról.napra 
azon fő a fejük, hogy miképpen 
tartsák a lelket haldokló üzletükben, 
i incs egyéb gondjuk, mint újabb 
szakiskolák felállítása! Ezt jól ki- 
fundálták elhigyje akárki!

— Megértem elkeseredését kedves 
kartárs, azonban legalább halványan 
körvonalozza azt, hogy miről kellett 
volna hát előadást tartani az elő-i' z h  t .. v i: \ in: ti “ ii ci

'VENDÉG
adóknak ha már mindenáron beszélni akartak !— Bizonyára aktuális kérdéseket kellett volna felvetni. Például egy tanulmányt; iparunk beteg helyzetének mik a kórokozói. Vagy egy jó indítvány: hogy lehetne összehozni egy Vendéglősök Húsüzeme R .-T .-o t. Ha van Vendéglősök szik- vizgyára; úgy annál sokkal nagyobb szükség lenne egy húsüzemre, sütődére, konyhakertészetre, konzervgyárra, tehenészetre stb. Ezek a témák úgy hiszem érdekelnének vendéglőst; de természetesen, ezekhez nemcsak szép frázisok szükségeltetnek, hanem tevékenység is kell! A tetterőben pedig hiányt szenvedünk; címekben annál kevésbé. Iparunkban mindenki ,,fö “  akar lenni; már pedig egészséges alakulat nem állhat csupa fejből, ott törzsnek és végtagoknak is kell lenni!— Ezek szerint, kedves kartárs nem tartja eredményesnek a közgyűlés működését?—  üszinten szólva nem ; ha csak nem tartjuk eredménynek a vele kapcsolatos banketteket, továbbá az igen népszerű ,,tanulmányi kirán- dulást“ , melyeken — mint a tavalyin is — a vezetőség beül a buffet-be, mig a tanulmányi kiránduló kartársak vezető és fej nélkül bolyon- ganak a gyárhelyiségekben fel és alá! így szép alkalmunk v> It m egismerni a komolyan tanulni akaró vendéglősöket és az ingyen-szagu buffet jámbor őreit.— Üdvözlöm Ö n t kedves kartárs!— Sohse üdvözöljön, nem vagyok főispán, megelégszem az egyszerű polgári köszönéssel.Isten áldja meg! (T. J.)

A szeretet melege
árad ki abból a nemes gesz
tusból, melyei a Tiszaoszlárf 
füzhalált halt református lel
kész-családnak' a hátrahagyott 
négy kis árvája közzíil egyet a 
debreceni hires Kispipa vendég
lőse, Kemény Ciános örökbefo
gadott. Közel félszáz esztendeje 
annak, hogy Kemény János 
aranyszive a szegénysorsu kol
légiumi diákságnak barátságból 
ad éfelt-iíalt, de ugyanígy a többi 
bohémnépnek meg „soha meg 
nem adom fejében is“ vagy „az 
Isten fizesse meg" jeligékre hi- 
telezget. Szeretett János bácsi, 
a diákok körében ép úgy, mint 
városszerte minden körökben 
kedvelt és népszerű: a jólelkü

magyar vendéglős.Érdekes meg
említeni, hogy a szerencéílen 
íiszaoszlári lelkész, teológus ko
rában vendégei közzé tartozott, 
tehát most, egykori diákvendé
gének kis árvájából nevel derék, 
magyar munkást. — A mai ha
szonleső csupaérdek világban 
jólesik tudomást venni egy-egy 
ilyen nyilvánosságra kerülő em- 
berbaráfi cselekedetről. Ez a 
legszebb emberi vonás szinte 
eltűnt a háború és forradalmak 
viharaiban, hogy a legruíabb 
önzés foglalja el a helyét. l&az, 
hogy a megélhetés gondjai na
gyon megszaporodtak, de még 
ma is sok szegény diákot ellát
hatna egyik-másik nagyobb ét
terem, ha nem öntenék „mos
lékénak az el nem adott ada
gokat.

A nemrég múlt időkben nem 
is volt nagyobb vendéglő, ahol 
néhány szegény diákot a tanu
lás ideje alatt el ne láttak volna 
koszttal. Sőt kisebb vendéglők 
is áldoztak az emberszereíeí 
oltárán, olyformán, hogy a hét 
bizonyos napjain felváltva lát
tak vendégül néhány ifjút, akik 
igy mindennap más vendéglő
ben étkeztek. Tudomásom sze
rint most is gyakorlatban van 
ez a dicséretes szokás egyné
hány vendéglőben, beszédes el
lentétül a napilapok „lelketlen", 
„szívtelen" vendéglősök stb. 
megállapításaival szemben. Egy 
tányér meleg étel nem jelent 
megterhelést az üzletnél, mig az 
abban részesülő éhes diáknak 
szeretedet, hitet,..életkedvet, am
bíciót jelent. Örömmel látjuk 
visszatérni a humanitást iparunk 
berkeibe, ez már egy jobb jövő 
záloga, remény arra, hogy a 
szivekről lehullott a kéreg, ér
zőbbé, fogékonyabbá leitek kar- 
társaink és áldozni fognak nem
csak a humanizmus, hanem a 
szakma oltárán is. (k

ŠCerclB des Etmngers
: (PAI.AIS DK DANSK.)

S 53. ERZSÉBET-KÜRUT 53. VII. Arondissm.

1924 október 1 töl
Világvárosi nemzetközi műsor. Kizárólag
külföldi léncszámok. Zenekar Dienzl Osz
kár személyes vezetésével. Amerikai bar
Francia konyha. Fegyelmezett kiszolgálás 

On parié fruncais English spoken

Iqazgatótnlaidonos ; B o r o s s  G á b o r
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Egy hasábos hirdetés mm-héní 1000 K

Megfeledkeztek mint rendesen
a szaksajtó megemlítéséről a nagy 
közgyűlési lázban. A számos elő- ; 
adás, beszéd, felköszöntő minden 
tárgyat érintett a szakmából, csak I 
ezt az egyet kerülte a legnagyobb ! 
óvatossággal. Pedig jól tudja min
den gondolkodó ember, hogy mit 
jelent a nyomtatott betű varázsa, 
milyen nélkülözhetetlen kapocs az 
üzletember és a hivatalos világ kö
zött, hogy egyéb érdemeit ne em
lítsük. A szakiró is harcos, sőt 
bátran merjük állítani, hogy a leg
több derekasabb harcosa az ipari 
életnek, mint akárhány a fó
rumon minden lében szereplő táv
szónok. A mai világban egy-egy 
szakma kulíurfokmérője: szaklap
jainak száma és a szellemi tarta
lom nívója. Éppen a magyar ven
déglősipar is azon iparok közé 
tartozik, amelyek — nem kis rész
ben — a szabad verseny keretein 
belül izmosodó szaklapoknak kö
szönheti mai fejlettségét. Termé
szetesen nem hálát vagy elismerést 
vártunk, ennyire nem voltunk el
kényeztetve, de vártuk azt, hogy 
áltálában a szaklapok, a szakiro
dalom hézagpótló fontosságáról 
egyik vagy másik bőbeszédű ur 
megemlékezik, ami, valljuk be, 
igen ráfért volna iparosainkra, 
akik nagyrészt ma is irtóznak a 
szaklapolvasásíól, ha előfizetnek 
is rá nagynehezen. Sebaj ! A jövő
ben is megleszünk mint eddig 
voltunk, a saját erőnkben bízva! ( )

Egy bizonyíték a sok közül az 
alább közreadott érdekes hir, bi- 
nyiíéka annak, hogy a bor nem 
befolyásolja az életműszerek mű
ködését károsan, ha mértékletesen 
élnek vele. Igen érdekes válasza 
az életnek - ez a hirecske — az 
aníialkoholizmus frázisaira. „A za- 
lamegyei Pincehelyen Karabélyos 
András gazdálkodó, a falu bölcse,
J J 7 éves korában meghalt. Majdnem 
élete utolsó évéig viselte a falu bí
rája hivatalos tisztet. Szives tanács
osai különben azontúl is mindig 
szolgált a hozzája fordulóknak.
A nyakába akasztott tarisznyával 
és kulaccsal még halála napján is 
kisétált a szőlejébe, mert az öreg 
bölcs magyar hite szerint „a bo
rocska" tartotta benne az erőt. Az 
utón érte utói a hirtelen halál. Hét 
fia, akik közül a legfiatalabb 64 •

éves, 28 unokája, 17 dédunokája 
gyászolják." Ezt a figyelemreméltó 
esetet olvassák el í. antialkoholis
ták és gondolkozzanak felette ! (*)

A kecskeméti Berefvás-szálló 
alapítója meghalt. Bereívás Pál 
kecskeméti szőlőbirtokos, királyi 
kereskedelmi tanácsos, Kecskemét 
város egyik legközíisztelíebb, min
denkitől szeretett, becsült, elő
kelő, vezető polgára hefvennegye- 
dik életévében meghalt. Bereívás 
Pál egyike volt a legkiválóbb, leg
elismertebb kecskeméti szőlősgaz
dáknak, aki mint nagy borkeres
kedő, az országhatáron túl is 
ismerínevü volt. A kecskeméti híres 
Berefvás-szállodáf és vendéglőt is 
Bereívás Pál alapította. Múlt hó 
22-én a város nagy részvételével 
temették. (*)

SzáilodaszentelésaCJungfraun.
Bernből jelentik : A Jungfraun 
tegnap szentelték be ünnepélyesen 
az uj Berghaus-f, Európa legma
gasabban fekvő szállóját (3460 
méter). Az uj épületben van a nagy 
teleszkópokkal felszerelt uj nem
zetközi meteorológiai obszervató
rium is, amely a legutóbbi Mars- 
megfigveléseknél fontos szerepet 
játszott, A szálló télen is nyitva 
van. (*)

Megszűnik az Adóügyi Utmu- 
tafó és Ellenőrző hivatal? Úgy 
értesülünk, hogy a szanálási ak
cióval kapcsolafossn a pénzügy- 
miniszter az Adóügyi Útmutató és 
Ellenőrző hivatalt meg akarja szün
tetni. Indokolttá tenné ezen tény
kedést, hogy január J-ével átté
rünk az osztrák rendszerre s az 
ezáltal megcsappant munkát a 
pénzügyminisztérium az adófel- 
iigyelőségekkel karöltve végezné cl.

A VIII. kér. borvizsqáló bi
zottság uj tagjaivá üakus Mihály 
(Üllői-uí 52.) vendéglős karíársunkaf, 
a földművelésügyi min. 61 J 78 924. 
sz. alatt kelt elhatározásával kine
vezte. Ugyanakkor a bizottság el
nökévé Török Tivadar vegyészt 
(I. Pálya-u. 2.) nevezte ki. (*)

A X. kerület választmánya 
október 7-én d. u 4 órakor vá- 
lasztmányülésf tart Varga dános 
vendéglőjében, Gergely-u. 53. sz. 
alatt. Október 21-én d. u. 4 órakor 
pedig Wisnecker Ferenc vendéglő
jében, Ftizér-u. és Liget-u. sarok. 
Az üléseken való szives megjele
nést kéri: Wrabeíz Gusztáv kerü
leti elnök.

Elhunyt Németh Cíózsefné, a 
Wesselényi-u. 57. sz. alatti Németh

Ia és IIa trappista-, óvári- és 
félementháli-sají Ia teavaj

kapható nagybani árban  
ALTOK Tejtermékforgalmi R T

Vili, i'őherceg Sándor-u. 5

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

Dessertjci és bonbonjai minden jobb 
üzletben kaphatók

CsákyMusf
Kapható; Központi csarnok II. sz. pince

Telefon: Józs. 131-38
Kérem csakis bélyegzőmmel ellátott nyugtát 

elfogadni!

VENDÉGLŐSÖK FIGYELMÉBE1
\1/^V<7/V 17  FÉLE KENYÉR és 

j 1 1  sütemény párat’an
VIII, Tömő-u. 50. Tel.: 3. 52-15

M i n <i o n r c k 1 ii m li a I , m o 1 y e t a „ V E N J) É (J * - b e n f e 1 a ti!



6. oldal 1924. október \

József vendéglős kartársunk neje. 
A derék magyar üzletasszony ha
lála mély részvétet feltett széles 
körben. Temetése m. hó 30-án volt 
a Kerepesi-sirkertben a vendéglős- 
ség, ipartestükéi, Jóbaráíok asztal- 
társasága stb. részvétele mellett. 
Mélyen sújtott Németh József kar- 
társunk fogadja ezúton is rész
vétünket.

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

Október
1-én Csorna Zsimond vendéglő

jében IX., Viola-u. 23.
8-án Vesztergál György vendég

lőjében VII., Wesselényi-u. 27.
15-én Zsin Lajos vendéglőjében

IX., Soroksári-u. 56.
22-én Szabó Jenő vendéglőjében

VI. . Vácimí. 97.
29-én fehér fcrencz vendéglőjé

ben II., Fő-u. 75. Pállfi-íéri vili. állo
másnál leszállni.

November
5-én Kiítrich Ede vendéglőjében 

Vili., Podmaniczky-u. 51.
12-én Tompa András vendéglő

jében IX., Mártonm. 18.
19-én Majer István vendéglőjében 

IX., Drégely-u. 7.
26-án Kamarás Mihály vendég

lőjében VIII., Tisza Kálmán-íér. 17.
December

3-án Paíaky Nándor vendéglőjé
ben IX., Eerencz-köruí 3.

10 én Grams Ferenez vendéglő
jében IX., Tompa-u. 6.

17-én Nagy János vendéglőjében
VII. , Dembinszky-u. 16. Bethlen-u. 
sarok.

A „Jóbarátok" uzsonáján szí
vesen látjuk az uj kartársakat.

A Gundel János és id. Kom- 
mer Ferenc emlékét ápoló asztal- 
társaság minden pénteken d. e. 1 J 
órakor összejövetelt tart az alanti 
helyeken:

Október
3-án Nemény Béláné vendéglő

jében V., Vigadó-tér 3.
17-én DökkcrFerenez vendéglőjé

ben VI., Berlini-tér I.London-szálló.
31-én Rettinger Márton vendég

lőjében I., Horthy Miklós-uí 14.
November

14-én Kitinéi* Mihályné vendéglő
jében Vili.. Rákóczi ut 58. Metró* 
pol-Szál!Ó .

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

December
12-én Kommer Ferenez vendég

lőjében IV., Türr István-u. 5. Vadász- 
kürt-szálló.

Bevásárlás után a pénteki ven
déglős-reggelin találkozunk.

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

(VENDÉG
Október

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

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

November
7-én Mayer Pál vendéglőjében 

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

ben Vili., József-köruí 46.
December

5-én Hungária nagyszállodában 
IV., Türr Isíván-u. 1.

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

A vacsorákra ne feledkezzünk 
elmenni.

A Főpincéreh Országos Egye
sülete VI., Andrássy-uí 48. félem., 
minden hét keddjén taggyűlést tart 
d. e. 10 — 12 között. Választmányi 
üléseit pedig minden hó első kedd
jén tartja.

A legjobb zenés szórakozóhely 
a Kinizsi pince, IX., Kinizsim. 10.

Körösi Kálmán tánciskolájában 
a legújabb táncokat lehet tanulni.
VIII. , Rákóczi-uí 63. Tabarin felett.

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

A sörárahaf 20 százalékkal 
emelték. Lapunk zárta után kap
tuk az értesítést, hogy a sörkaríel 
20 százalékkal emelte fel megle
petésszerűen a sörárakat. Idáig 
az volt a gyakorlat, hogy az eme
lésről néhány nappal előbb tájé
koztatták az érdekelt iparosokat s 
igy a vendéglősnek, kávésnak mód
jában volt megfelelően intézkedni 
a rendelés esetleges redukciójáról. 
Most azonban minden előzetes hír
adás mellőzésével egy kész hely
zet elé állító.iák iparosainkat.A  b u d a p e s t i  h a t ó s á g i  m u n k a k ö z v e títő  szállodai és éttermi osztálya í. hó 15-töl 24 ig terjedő időben elhelyezett: 1 szobapincért, 0 éttermi segédet (ebből 4 kisegítő munkára). 2 borászt, 9 
es i post (ebből 1 kisegítő munkára), 6 evő- eszköztisztitót (ebből 2 kisegítő munkára). 24 háziszolgát ebből 2 kisegítő munkára), 2 felirónőt, 8 entrészakácsnőt (ebből 1 kisegítő munkára), 1 kávéfőzőnöt, 11 chéf- kézilányt, 1 tésztásleányt, 1 szobaleányt, 2
Franoois-Pezspő

Fajszőlőből sajíolt

M U S T
PluhárKonrád borkereskedőnélBudapest, V ili, Práíer-u. 10 Napi árban, kívánatra házhoz is szállítva

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

fajszőlőből préselve

IX. Erkei-utca 5, Lúnyai-u. sarok
saját présház ] 1

Nagyobb rendelést házhoz 
küldök. Telefonhivó: Cl. 12 83

Wagner Testvéreke/vi. t, I.ÖW EN STEIN  MIHÁLY UTÓDA
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kiszolgálóleányt, 38 futóleányt, 15 takarító* 
nőt (ebből 2 kisegitőmunkára), 47 moso
gatónőt. (ebből 4 kisegitőmunkára) és 8 
mosónőt (ebből 1 kisegitőmunkára). F o g 
lalkozást k a p h a t: 1 entréeszakácsnő, 1 
tésztásszakácsnő, 2 chefkézilány, 1 szoba
leány, 3 takarítónő, 12 mosogatónő. I :tta
lálkozás ke es: 3 főpincér, 82 éttermi se 
géd, 3 borász, G konyliafőnök, 12 szakács, 
10 konyhamészáros, 2 pincemester, 37 csa 
pos, 1 portás, 15 evőeszköztisztitó, 2 ezüs
tös, 27 háziszolga, 2 bérszolga, 1 gazelasz- 
szony, 6 felirónö, 32 entrészakácsnő, 4 
kávéfőzőnő, 8 chefkézilány, 2 tésztáskézi- 
lány, 4 salátásleány, G kiszolgálóleány, 1G 
futóleány, 24 takarítónő, 24 mosogatóm"), / 
mosónő.

A „Márványmenyasszony“ köz- 
szeretetheti álló tulajdonosának 
Boross Gyulának fia, Boross Gábor 
vette át a „Cercle des Etrengrcs" 
Erzsébet-körut és Király-u. sarkán 
lévő helyiségeinek vezetését. Ez az 
örvendetes tény egy világlátott és 
tapasztalt fiatalember érvényesülésé
nek nyitja meg az útját és jelenti 
egy ny.igateurópai nivó kezdetét. A 
kitűnő kezek vezetésére hízott nagy
világi szórakozóhely gastronómiai 
szempontból is elsőrangú lesz, mi
nek bizonyítéka a Márványmeny
asszony konyhája. A kitűnő borok 
és egyéb italok kedély vidító arze
nálja várja a mulatni, szórakozni 
vágyó vendégsereget. (*)

Király Lajos vendéglős és neje 
Köztemetö-ut 25 sz. alatti házukat, 
a modern igényeknek megfelelően 
Ízlésesen átalakíttatták. Király Lajosné 
a megboldogult Kamarás Mihály 
bátyánk legkedvesebb leánya, kinek 
mintaszerű konyhája nagy vonzereje 
lesz az uj üzletnek. Kitűnő fajborai 
(gróf Dégenfeld-félék) a vendégek 
osztatlan elismerését kivívták. A szor
galmas Király-házaspárnak sok sze
rencsét kívánunk a további üzlet
menetükhöz. (*)

Greising János vendéglős meg
vette a VII., Dob-u. 97. sz. alatti 
vendéglőt. Jó magyaros konyháját, 
borait szeretettel pártfogolják a kör
nyékbeli vendégei. (*)

TESTEDZÉS
Szeptember hó 2j-én tartotta 

meg a M. A. Sz. csapatbajnoki 
viadalát, melyen az E. S. C. 
5000 mír 5-ös csapatversenyen 
indult meg pedig a legszebben. 
Király 2, Krausz 5, l:ehér II, 
Pintér ‘20, Brody 23 61 pont.
Végeredmény: I. MAC, II. ESC,

111. MTK. Helyezve nem lettek: 
FTC és MTE  ̂ az ESC csapatában 
4 ifjúsági futó indult.

Fekete Mihály visszament 
Amerikába. Kevés atléta ért el 
oly szép sikereket oly rövid idő 
alatt, mint Fekete Mihály. Az 
olympiász kedvéért jött haza 
Amerikából és itthon minden gya
loglóversenyen győzelemre vitte 
az ESC színeit és majdnem minden 
egyes startja uj magyar recordoí 
jelentett. Azután jött Paris, disz- 
kvalifikálás, majd a rosszul vég
ződött KUhnel mécs és Fekete 
leíörten fáradtan és kedvét szegve 
megy vissza Amerikába.

Október hó 6-án délután 4 óra
kor rendezendő tömeg staféta- 
futáson Budapesten keresztül az 
ESC csapata is indul. Legyünk 
jelen s szavainkkal buzdítsuk at
létáinkat.

Nyilffér)
A vengéglős iparfesfiilef 1924 

szeptember 25-ón lezajlóit e lö l
járóság! ülésen szóvá tettem 
WaUer Károly főtitkár ur mulasz
tásait és a tagokkal szemben tanú
sított agressiv fellépését. Ezen be
jelentésem után Keszey Vince 
elnök ur felszólalásomat gorom
báskodásnak minősítvén, mert az 
általunk fizetett főtitkár munkáját 
kritizálni merészeltem, elnöki rend
reutasításban volt részem, amely 
a következőkép hangzott: „Nem a 
lakatosok iparíesfiileíe (art gyűlést, 
hanem a vendéglősök és az a 
hang, amit Szabó denő használ, 
méltó hozzá, mert ő nem vendég
lős, hanem lakatos". Ezek után 
kötelességemnek tartom a nyil
vánosság elé lépni és az igen 
tisztelt elnök urnák is b. tudomá
sára hozni, hogy előbb voltam 
vendéglős-iparos Budapesten, mint 
az elnök ur cs nekem az atyám is 
vendéglős volt, mig azt hiszem, 
Keszey ur ezzel nem dicseked
hetik, de ha ugy volna is, mint 
Keszey ur állítja, a vendéglősipar 
büszke lehet rá, hogy a lakatosból 
lett vendéglős nagyon sok pincért 
tanított meg a szakmára és nagyon 
sok pincérből lett vendéglősre rá
férne, ha ugy irányítaná az üzemét, 
mint én.

Most még csak annak a meg
állapítására szorítkozom, hogy az 
elnök ur engem rendre utasított, 
kiíaniíoíí és ugyanakkor megfeled
kezett az általam beterjesztett 
vádak kivizsgálásáról és lefárgya- 
lásáról, ami szerintem az iparra 
nézve bir oly fontossággal, mini' 
VValíer Károly ur dédelgeíése.

Szabó Cícnő, vendéglős 
VI., Váczi-uí 97.

(" E rovatban foglaltakért felelős
séget nem vállalunk. A Szcrh.

S TE FÁ N IA  ÉTTEREMTERÉZ-KÖRUT I5M E G N Y Í L T
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* c3P1tÖ'1*
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h í r d e x e sA lap.ír 10000 horona, m inden további szó 1000 horona.
Mindennemű küldeményt kérek 

így címezni:
Kenya Sander, VII, Almcísydér 16. III. 23S z a k á c s ía n o n c n a k  m e n n e  14 és^es, 3 középiskolát végzett, nyulánk keresztény fiú. Cim e: özv. Hortobágyiné, S z a rv a s , D eák Ferenc-u. 111 sz.

Üzleíyezeíő vagy főpincér-állástkeres. Ó vadék kív án ság szerint. Cim a kiadóhivatalban , VII, A lm ásy-tér 16F E L H Í V Á S I  M a g y a r  A n d r á  s a d á svételi irodája, Budapest, Rákóczi-uí 30 földszint 1. Közvetít, úgy helyben mint vidéken, szállod ákat vendéglőket, kávé- házakat, továbbá minden szakm ába vágó bárm iféle üzleteket, ingatlannal v agy  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 szán dékozik , forduljon teljes bizalom m al Neum an Lajos országos régi vendéglős közvetítő irodájához 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 ógyszerészIX., Bakáís-íér 7. III. 12....... ,,,M................................
ELSŐ MAGYAR! 

RÉSZVÉNY \ 

SÖRFŐZDE
b u d a p e s t - k ő b Anya

Te!.: J. 59-36

NOSNER BOROK
hordós és palack áruV ili, Sfáhly-u . 5. Tel.: CL 28-21 B U D A P E S T  B U D A F O K

Ingatlan és üzlet 
adás-vételi, bizalmi 

közvetítő irodája

Szobafestés és
m á  rr 1 á  c szakszerű ki- 

d Z U I c l ö  vitelét vállalja
LIKTOR FERENCZ,

Vili, 3ózsef-köruí77. I.-hivó 3 49-83

HA ON igakifrágni'i,kkor fosait 
Prohászka Sándor

áll. 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, kaphatók

CIFKA 3ÓZSEFB p e s t , V , V i lm o s  c s á s z á r - u t  48 T e l .:  28-92
Schaumburg-Lippe

herceg borpincészeíének

borai és pezsgői
Villányi Pezsgőgyár és Borpince B-T

Budapest, V, Nádor-u. 16

Városi iroda: Eszterliázy-u. 6: 
Tel.: J. 4-29 és J. 34—41 jj

Dozzi szalámit

PALUGYAY
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