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,,Olcsóbbodik az élei"Ezzel a csábító címmel könyveli el egy reggeli napilap ipari életünknek azt a katasztrofális állapotát igazoló kényszerhelyzetét, melyből kifolyólag „ mozgalomM indult meg a szállodások körében a szobaárak leszállítására. A „mozgalom" szó természetesen úgy értendő, hogy az üresen ásitozó szobák rezsi- költségeit nem hajlandók egyes szállodások tovább viselni, tehát 40-50 százalékos engedmények j árán próbálnak vendégeket szerezni az elárvult szobákra. Ez a kétségbeesett eszköz is jellemzi a mai üzleti szituációt, de I még jobban az, hogy ez nem | valami elszigetelt jelenség az i iparban, hanem mint a vizbe- dobott kő nyomán támadt hűl- : lámgyürti, folyton szélesebb arányúvá lesz.Vájjon beválik-e az árleszállítás?Erre nehéz válaszolni. Még az is kérdés marad, hogy az árleszállítás arányában fog-e emelkedni a forgalom?Remélni szabad és mi kívánjuk, hogy ehhez a végső eszközhöz fűzött remények valóra váljanak, de mi nem hiszünk benne. Itt nem a szobaárak drágasága a bökkenő, hanem az általános pénzszűke, a nagy gazdasági pangás.Már pedig ha igy áll a helyzet, akkor akár olcsó a szoba, akár nem, a közönség csak távoltartja magát továbbra is a költekezéstől.Feltéve, hogy az áldozat arányában fog emelkedni a forgalom, számot vetettek-e a

szállodás kartársak azzal, hogy az ily módon nyert látogatottság kellő haszonnal is fog-e járni ? Mert nem elégséges forgalmazni és dolgozni, ha kellő haszonra nincs kilátás. A múltban számos példa igazolta, hogy a nagy forgalom mellett is tönkre mehet az iparos, ha nem alapos és reális számításra bazi- rozta üzleti életét.Egyik kartársunk szerint az árleszállítás az idegenek, kül- földiek idecsábitását célozza. A cél nagyon helyes, csak az eszközt nem tartjuk célraveze- | tőnek.Az idegenforgalom emelésének eszközeit a hatóságok tartják kezükben, szállodaadók, forgalmi, fényiizési adók, vizum- dijak, vámvizsgálati molesztá- ciók az akadályai a külföldiek ideözönlésének, mig ezek fennmaradnak, addig ugyan nem í lehet nálunk idegenforgalomról beszélni sem. Leszállhatnak itt az árak a sárga földig, a legszebb szállodák lehetnek itt, a legkitűnőbb kiszolgálással és Budapest lehet a leggyönyörűbb tartózkodási hely, mindez mit sem ér az idegenek szemében, mig az adósulyokat le nern veszik és az útlevél, határvizs- í gálát stb. molesztációi meg nem szűnnek.Az alig vegetáló vendéglők is már régebben kísérleteznek olcsó menü- és étlap árredukció bevezetésével az üzletforgalom fellendítésén, de olyan gyenge eredménnyel, amely nem áll arányban az árleszállítással hozott áldozatokkal. A vendéglői étlapárak — mint egy vendég

lős igen helyesen mondta — a csarnoki árak alakulásaitól függnek, már pedig ezek kialakulásaiba nincs beleszólásunk. Akiknek lehetne, azok most a politikai porondon tornásznak, nem érnek rá eféle „apróságokkal" bajlódni.Egész ipari életünknek az a kerékkötője, hogy a hatóság sohasem viseltetett kellő megértéssel az iparosság iránt és minden más érdek (jelenleg a kisüst) vagy pártérdek előbbre- való, mint a városi iparosság sérelmeinek orvoslása.Mikor ezt m egállap ítju k , ugyanakkor kötelességünk — ha igazságosak akarunk lenni — az érem másik oldalát is megvilágítani. Az iparosság széthúzása következtében, egységes fellépés hiányában, nem is lehet komoly eredményeket elérni. Elégszer hangsúlyoztuk írásainkban és ugylátszik nem lehet elég gyakran ismételni, hogy összetartás és egységes fellépés, az egyetlen mód, az ipari élet vérkeringésének újra való megindítására.Az erő tettekben nyilvánul meg, tegyünk róla, hogy az iparos számára is olcsóbb legyen az élet! (*)
Egyesüljünk I

A szállodás-, vendéglős- és hávés- 
iparíestüleí egyesítésére1 

Élénk emlékezetében van még 
mindnyájunknak az a szörnyű hely
zet, melyben iparunk a múlt év őszén 
már-már a megsemmisülés örvényébe 
zuhant. A különböző hatósági ren
delet-tilalomfák között bukdácsolva, 
az árvizsgáló béklyóiban cipelte az 
aránytalan közterheket. Ezekhez já
rult az a zavaros pénzügyi helyzet,
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mely a gazdasági és üzleti élet teljes ! 
megsemmisülésével fenyegetett. Ez a I 
vigasztalallanul sötét helyzet hatal
mas lökéssel taszította egy táborba 
az érdekelt iparosságot. A közös 
baj, nyomorúság érzése testvéri 
együttműködésre kényszeritette— leg- j 
alább egy közgyűlés keretében — a : 
különböző irányokba gravitáló ven
déglős- és kávésipartestületet.

Az 1923 október 5-én lefolyt nagy- 
jelentőségű együttes közgyűléstől ak
kor bőven beszámolt a „Vendég". Ki
derült, ami tisztán látó szakemberek 
előtt már régen nyilvánvaló volt, ' 
hogy egyesült erővel sokkal sike- j 
resebb tevékenységet lehet kifejteni 
a két ipartestületnek, mint a külön 
utakon való küzdelmes és nehézkes ; 
haladás.

Ez a közös gyűlés sokak lelkében 
megérlelte a két testvéripartestület 
egyesülését. Hogy ez a hangulat 
vagy helyesebben nevezve, szükség
szerű ráeszmélés nem irott frázis; 
annak erős bizonyítéka lapunk múlt 
évi november 1. számat melyben 
kitűnő Fehér Ferenc kartársunk 
„Egyesüljünk egy táborba" cimü 
erdekes és ma is erősen aktuális 
cikkében fejtegette a fúzió szükség
szerűségét s előnyeit is. Szerkesztő
ségünknek már egy megirott cikket 
kellett félretenni ugyanerről a témá
ról, mikor Fehér kartárs eljuttatta 
lapunkhoz fent említett írását. Örül
tünk, hogy a szakmának egy élő- 
harcosa tollából propagálhatjuk, ezt | 
az előzmények által is helyesnek | 
igazolt eszmét. L)e az a gondolat is 
vezérelt, hogy Feliéi Ferenc, mint az 
ipartestület egyik tekintélyes tagja 
írásával a hivatalos vezetőkörök 
behatóbban foglalkoznak majd.

Sajnos ez a feltevésünk megdőlt; 
a szövetségi közgyűlés, amely múlt 
év november 6-án folyt le, minden
ről beszélt csak a két ipartestület 
egyesüléséről hallgatott mélységesen. 
Ennek dacára sem aludt el az ügy, 
tudtunkkal a két vezetőség folytatott 
tárgyalásokat, de — állítólag — 
személyi diferenci ók megakadályoz
tak e nagyjelentőségű lépés bekövet
kezését.

Nem lehet ellenőrizni ennek a 
hírnek valódiságát, de ha igaz, hogy 
személyi kérdéssé degradálódott ez 
a fontos ipari kérdés, úgy nem tud
juk elképzelni, mit tartsanak azokról 
az urakról — akik nem is vezető 
személyek — az ipartestület tagjai, 
akik az egyéni érvényesülést az ipar 
érdekei elé helyezik.

Távol állunk mindenféle gyanii- 
sitásoktól, melyek a jóhiszemű veze
tőséget érik, bennünket mindig és 
mindenkor az ipar és az iparosság

érdekei vezetnek; de nem lehet szó 
nélkül elmenni ilyen jelenség mellett.

M i az ipái i helyzet ismét katasztró- 
fális kátyúba jutott; ez az állapot 
nagy vonásokban hasonlít a múlt év 
őszi helyzethez, ha ugyan nem rosz- 
szabb. Tehát szorult helyzetünk is
mét felveti a testvér- ipái testületek 
egyesítésének eszméjét, melynek 
megtörténte alkalmas alap volna ki
mozdítani az ipari helyzet megre
kedt szekerét.

Nem titok, hogy ma minden szál
lodás vendéglős is, kávés is, sőt a 
legtöbb kávés ma vendéglői ipart is 
üz. Ennélfogva csak a valóságos ] 
helyzetet szentesítené az ipartestei- j 
letek fúziója; megerősítve mindkét 
fél tekintélyét is, nem szólva az 
adminisztrációs és egyéb költségek 
megtakarításáról és más hasonló 
előnyökről. Azonkívül mindkét ol- : 
dalon kívánja a többség is ; erről 
személyes tapasztalataink vannak.

Mi akadálya lehet egy minden tekin
tetben előnyös lépésnek, ha azt a 
köz úgy kívánja, de kívánják az ipar 
érdekei is?

Miért kell korlát két azonos célú , 
szakma közé, miért kell két fej egy 
testnek? Hogy nagyobb legyen a 
fejetlenség?

Egyesüljünk! (k.)

' V E N O É . Q '

Tokaji a lengyeleknél
Lengyelországgal való kapcsola

taink nemcsak politikailag, hanem 
kulturailag és gazdaságilag is rend
kívül nagyok voltak. Ez utóbbi téren 
különösen a tokaji bor játszott első
rendű szerepet, melyet határtalan 
mennyiségben szállítottak a Kárpátok 
északi átjáróin keresztül. A magyar 
borok s főleg a tokaji, valósággal 
lengyel nemzeti itallá vált a XVI. 
század második felétől kezdve. Tradí
cióvá vált, hogy minden valamire
való lengyel nemesi udvarháznak 
pincéjében régi magyar bor legyen. 
Általánossá vált e mondás: „Nullám 
vinum nisi hungaricum, Hungáriáé 
natum Polonine educatum" (Nincs 
niás bor, mint a magyar, mely Ma
gyarországon született s Lengyel- 
országban nevelkedett.) S valóban, 
a legrégibb magyar borokat nem 
nálunk, hanem Lengyelországban 
találjuk. A lengyel pincékben „nevelt", 
vagyis hosszú ideig tartott magyar 
borhoz hasonlót nem találunk sehol. 
A lengyelek a nehéz, régi magyar 
borokat szerették s egymást igyekez
tek felülmúlni ilyenek tartásában. 
Híres borkereskedő cégek alakultak 
a nagy lengyel városokban, mint 
Krakóban, Varsóban, Pózenben, mc-
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1 lyek messze földön voltak ismere-
1 lesek.

A legrégibb borkereskedő cég a 
varsói fukier-ccg, mely a hirés Fug- 
ger-családnak ellengyeiesedett ága s 
1610 óla áll fönn Varsónak festői, 
régi városrészében, a Stare Miasto-n 
(Régi város). A cég apáról-fiura 
szállva őrizte meg nagy hagyomá
nyait, mely abban állott, hogy csak 
tokaji borokat taitottak pincéikben. 
A cégnek büszkeségét képezik ama 
régi tokaji borok, melyekhez hasonló 
régiek talán sehol sem találhatók. A 
cégnek ugyanis közel ötszáz üvege 
van még 1606-ból s ezerkétszáz üvege 
1652-ből! Ezek azonban nem eladók, 
mert a cég tulajdonosa — jelenleg 
a fiatal Fukier Henrik — csak ki
váló események alkalmával szokott 
egy-két üveggel ajándékozni. Utol
jára Károly király koronázása alkal
mával küldött két üveggel az 1606-os 
borból s ígérete szerint ismét két 
palackkal fog küldeni a legközelebbi 
magyar koronázás alkalmából.

A cég régebben még a cári ud
varba, sőt Svédországba s még 
messzebb országokba is szállított a 
tokaji „folyó aranyból". A cégnek 
eladásra szánt borai közt vannak 
kéiszázévesek is, melyek azonban 
szinte megfizethetetlenek.

A nála raktáron levő borok azon
ban rendkívül drágák, mert a meny- 
nyiség fogyóban van, mivel már 
évek óta nem kap utánpótlást. A 
legolcsóbb könnyű bor palackja is 
körülbelül 10 millió márkába, azaz 
több mint egy dollárba kerül. Régibb 
borok palackja 70—80, 100 millióba, 
vagyis 8—9— 11 dollárba kerül.

Mivel magyar bort alig képes 
kapni, kénytelen már francia borokat 
is tartani, amivel már megtörte a 
cég régi tradícióját, a tokaji borral 
való kizárólagos kereskedést.

Nagy kelendőségnek örvendettek 
régi idő óta a tokaji borok nyugati 
Lengyelországban, Poznati (Pózén) 
vidékén. Magában a városban több 
régi borkereskedő cég foglalkozik 
magyar borok eladásával, sőt van 
egy „Hungária*1 nevű vendéglő is, 
melyben azelőtt majdnem kizárólag 
csak magyar bort adtak, most azon
ban annak hiányában francia, olasz, 
oláh bor meg sör járja.

Az egész lengyel papság mise
borul csak magyar bort kíván, de 
annak hiányában kénytelen más boro
kat alkalmazni egyházi célokra. De 
még a lengyel zsidók is (főleg a 
galíciaiak), ünnepi borul csak magyar 
bort ittak azelőtt.

A helyzet az, hogy magyar bor 
alig kerül ma Lengyelországba, ami
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bejön, vagy csempészáru, minek 
következtében igen drága, vagy pedig 
Ausztrián keresztül megy, — mert 
Ausztriával van Lengyelországnak 
kereskedelmi szerződése, — de per
sze már keverve s elrontva idegen 
borokkal.

Egyről-másról
lekoptatott megállapítás lett im

már az, hogy az összes hadviselt 
országok között Magyarország hely
zete alakult a legrosszabbul, mert 
nem csupán területének kétharmad- 
részét veszítette el, hanem a feldara
bolások után megnövekedett utód
államok gyűlölködő féltékenysége 
valóságos vasgyürüvel vette körül 
Csonka-Magyarországot úgy, hogy ; 
sem embernek, sem árunak nem 
lehet a gyűrűn keresztüljutnia anél
kül, hogy a rettentően szigorú ellen
őrzésnek — ami persze rengeteg 
pénzbe is kerül — alá ne vettessék. 
Másszóval a jelen gazdasági helyzet 
súlyossága és már-már elviselhetet- 
lensége a szabad közlekedés teljes 
s ü.ietelésének a folyamánya.

Olyan dolgok, amilyeneket azelőtt 
el sem tudtunk képzelni, hogy nél
külük is ellehetünk, ma mint elér
hetetlen kincsek élnek tudatunkban. 
Kiránduló-, szórakozó-, fürdő- és 
gyógyhelyek, melyeknek látogatása 
olyan egyszerű volt, mint az ebéd 
utáni szivar elszívása, ma teljesen 
kiviil esnek az ember gondolatkörén, 
mert százszor is meggondolja egy- 
egy ember, hogy kitegye-e magát 
azoknak a herce hurcáknak, amelyek
kel — teszem fel — egy beutazási 
engedély megszerzése jár, cseh, szerb, 
vagy román, sőt osztrák megszállt 
területre, vagy pláne az illető ország 
belsejébe.

A nagy nyugati államok már s/i- 
vesen megszüntetnék a közlekedési 
megszoritásokat, de a kis szövetsé
gesek türelmetlen követelésére fenn
tartják azokat Azután meg a nyu
gati országokban is elég súlyos 
gazdasági viszonyok vannak úgy, 
hogy nagyon félnek a külföldi mun
kások beözönlésétöl, mert felteszik, 
hogy a külföldi munkás kisebb igé
nyekkel nagyobb és jobb munkát 
végez, mint a hazai munkás s ezál
tal a munkanélküliséget és az elé
gedetlenséget terjesztenék csupán. 
Ezért adnak oly nehezen beutazási 
engedélyt pl. Francia-, Olasz-, Angol- 
és Németországba. Ahova esetleg 
mégis el lehetne menni, oda viszont 
nálunk az államhatalom nem engedi 
meg a kiutazást.

E dolgokon kivtil itt van például 
pénzünk állandó elértéktelenedése.

Hivatalosan ugyan azt hirdetik, hogy 
pénzünk most jóideje állandósult 
(stabilizálódott) már, de a valóság
ban azt látjuk, hogy különösen az 
élelmiszerek dolgában folytonos drá
gulás és felfelé irányuló árhullámzás 
van. A vendéglősiparra ez azt a 
hátrányt hozza, hogy az egyes ven
déglős sohasem tudja megtenni 
nyugodtan a számítását, mert meg
történik az, hogy amire ő ma este 
két és félmilliót irányoz elő a hol
nap reggeli bevásárláshoz, mikor 
kiér a piacra vagy a csarnokba, úgy 
három vagy három és fél millióra 
van szüksége, hogy az este elgon
dolt dolgokat beszerezhesse.

Mindezek ellenére mégis megesik, 
hogy a nálunk uralkodó drágaságot 
némelyek olcsóságnak mondják és 
hirdetik ország-világnak A külföl
diekről van szó. E sorok Írója a na
pokban egy olasz állami tanítónak 
volt a vezető tolmácsa, Az olasz 
reggel pl. beváltott száz lírát, amiért 
háromszázhuszezer koronát kapott, j 
Ebből a pénzből fizette naponta a i 
szállóját, kétszer étkezett, (néha a 
tolmácson kívül egy-két nővel is) 
sokat ivott, nőkkel ismeretséget kö
tött és ajándékokkal kedveskedett 
nekik s mindezek után éjjel, ha nyu
godni tért, még mindég volt 20—30 
ezer koronája. Meg is niindta az 
olasz, hogy otthon. Milánóban ő az 
itt élvezetteket négyszerannyi pénz
ért sem tudná megszerezni. így áll- 
ván a dolog, az bizonyos, hogy em
berünk reklámot csinál otthon Pest
nek és az emberek el is jönnének 
ide, de nem lehet, mert barátunk 
azt is elmondja, hogy hatósági rész
ről annyi zaklatásnak van az idegen 
kitéve, hogy elmegy az embernek a 
kedve Pestiöl. Bejelentés, kijelentés, 1 
idegenek nyilvántartása, tartózkodási j 
engedély, esetleges razziák, igazol
tatások stb. és mindez nehéz pén- 1 
zekkel súlyosbítva. Az idegennek a 
mi drágaságunk az ö jó valutája ! 
miatt olcsóság, a mi üzletembereink 1 
azonban megtalálják számításukat és : 
a hatóságok mégis inkább elriasztó, 
mint idevonzó intézkedéseket tesz
nek az idegenforgalom szempont
jából.

Gazda-ági helyzetünk folyamánya 
az a bizonytalanság, amely nálunk 
a vendéglői árak alakulásában ta
pasztalható. Amióta az Árvizsgáló 
Bizottság befejezte rosszemlékű ,,te
vékenységér, azóta az árak felsza
badultak ugyan, de a nemzetközi 
bizonyialnnságból folyó gazdasági 
helyzet teljes fejetlenséget teremtett 
a vendéglői árak alakulásában is. 
Ezt a tényt azonban a vendéglős- 
iparból gúnyt űzni szerető napisajtó

ban úgy állítják be, mintha annak 
előidézői egyesen a vendéglősök len
nének. Ezzel a vendéglősséget úgy 
állítják a közvélemény elé, mintha 
egy haszontalan és céltalan intéz
mény lenne, amely minden gáncsra, 
gúnyra, háttérbeszoritásra érdemes.

És van ennek a sajtóviselkedés
nek némi alapja. T. i. a vendéglős
iparosok hangtalan, de annál kemé
nyebb harca egymásközt. Nincs meg 
a szakmai együttérzés, az összetar
tás szelleme és a kölcsönös megbe
csülésre való hajlam, Ha egy pincér 
pl. vendéglős lesz valamely szeren
csés alakulat folytán, úgy olyan fölé
nyesen, annyi lenézéssel veszi tudo
másul más vendéglősöknek a léte
zését, hogy a régiek bizony egy csepp 
kedvet sem éreznek az uj kartárssal 
való érintkezésre.

A legközelebb összeülő közgyű
léshez éppen ezekért nagyon komoly 
szóval fordulok és kérem a felszó
lalókat, hogy mondanivalóikat oly 
formában adják elő. hogy azokból 
a világ lássa meg, hogy a vendég- 
lősség egy komoly, nehéz ipar, mely
nek épp úgy vannak kiválóságai, 
akik az országnak is dicsőségére 
vannak, valamint rokkantjai is, mint 
minden más iparnak, akikről gon
doskodni épp olyan kötelessége a 
vendéglősségnek, mint a más ipart 
űzőknek.

De még egy dolgot ajánlok a 
figyelmükbe. Áz államhatalom ré
széről a vendéglősség olyan mostoha 
és rosszindulatú bánásmódban ré
szesül, hogy a gazdasági helyzetét 
ez is súlyosabbá teszi, miért is arról 
kellene gondoskodni, hogy a vendég
lősségnek végre-valahára olyan 
érdekképviselete legyen a parlament
ben s általán a közéletben, hogy a 
gazdasági nehézségek elhárítására s 
bizonyos könnyebbségek megterem
tésére alkalmas lehessen. Akkor a 
vendéglősség is annak a tiszteletnek 
és becsülésnek öivendö ipar lesz, 
mint akármelyik más ipar.

Pataky S.

Lesújtó a helyzet
képe iparunkban, minden üzlet
ember tele van panasszal. Mindent 
megpróbálnak iparosaink, hogy el
viselhetőbbé váljék a mai tűrhetetlen 
helyzet, de — sajnos — minden 
igyekezet csődöt mondott.

Az általános gazdasági krízis ter
hein kiviil ólomsullyal nehezednek a 
közterhek is vendéglős, kávés vál- 
laira. Az általános adórendszer las
san, de biztosan öli meg az üzlete
ket s egy „szép" napon arra ébred
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a hatóság, hogy nincs többé ipar 
és adófizető iparos.

Egy budapesti szálloda, melyben 
múlt év október egyik napján 350 
szobából 290 foglalt volt, ez évi 
október hó ugyanazon napján 60 
lefoglalt szobával ,,dicsekedhetett“ . 
Ez a kis statiszlika magyarázat nél
kül is beszél.

Másik adat, egy vendéglői nagy
üzem menetét világítja meg, hol a 
múlt év októberében 500 emberre 
főztek és most októberben alig 250 
emberre főznek. Ugyanitt a múlt 
évi 64 főnyi éttermi- és konyha
személyzet létszáma jelenleg 58, a 
tulajdonos kartársunk dicséretére 
legyen mondva.

A kávéházi életre jellemző, hogy 
ott, ahol tavaly ilyenkor 1800 fekete
kávé volt az átlagos napi forgalom, 
ottan ma 800 feketére csappant meg 
a napi átlag.

Ez a sötét jelen nem az iparos
ság merev magatartásának a követ
kezménye. Az üzletemberek mindent 
megpróbáltak — sokszor a saját 
érdekeik rovására is — megtenni, 
árleszállításokkal, olcsó menü-rend
szer bevezetésével stb., de ez sem 
használ.

Itt gyökerében van a féreg, az 
agyonadóztatásban !

Ma, Budapest Európa legdrágább 
városa s ennek következményei súj
tották földre az üzleti forgalmat. 
Külsőleg megtévesztheti a felületes 
szemlélőt a még látható vérkeringés, 
de ez a beteg helyzet rég nem titok 
az érdekeltek szemében és főleg a 
súlyosan sérült iparosság előtt.

Sok iparosunk foglalkozik a he- 
zárás gondolatával, hogy még mentse, 
ami menthető. Tengődés egyik nap
ról a másikra, az iparosság helyzete.

n

Egy hasábos hirdetés min-héní 1000 K

Kritika. Kritizálni mindenki tud. 
A teremtő mindent tud, de a kri
tikus mindent jobban tud. Kétféle 
kritika van, az egyik lámpást visz 
és megvilágítja a tárgy minden ol
dalát, ez a nemes kritika. A másik 
csak petróleumot visz, ezzel önti 
le és gyújtja fel a kritika tárgyát, 
ez a nemtelen kritika. Tárgyilago
san kritizálni, ehhez önmérséklet 
kell. Aki mindent szid, az még 
nem kritikus. Elfogult embernek, 
elfogult a kritikája is. A kritika 
joga elvitathatatlan, csak a módja 
vitatható. Nem folytatjuk tovább
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ezeket az idézeteket, érthetően be
szélnek ezek a mondatok azok
nak, akiket illet. Tiszteljük egyesek 
érzékenységéi, csak azt csodáljuk, 
hogy lapunkkal szemben ilyen 
szeizmográf érzékenységnek Aki 
figyelemmel k'sérfe lapunkat, az 
tanúsíthatja, hogy mi mindég az 
ipar és iparosság érdekeire füg
gesztett szemmel haladtunk előre, 
bennünket nem érdekelt és nem 
érdekel semmiféle pletyka és mi 
egyéni hajszát nem folytatunk senki 
ellen. Ha valaki közszereplő, úgy 
számolnia kell az esetleges kriti
kával. Ezt illetőleg bátran mond
hatjuk, hogy minden nemes és hasz
nos tett a méltó, nyilvános dicsé
retben részesült részünkről. Vi
szont, amit ipari szempontból nem 
helyesliink, azt nem rejtettük soha
sem a véka alá. Szókiiuonddsunk 
mindig a jóizlés határain belül mo
zog és tények elhallgatásával nem 
lehet meg nem történtté tenni ese
ményeket, ha még úgy is fáj. Mi 
tárgyilagosak voltunk és vagyunk, 
nem csak akkor foglalkozunk a 
hivatalos ügyekkel, mikor abból 
egy pikáns szenzációt lehet az ol
vasók elé tárni, hanem akkor is, 
mikor igen dicséretes és a köz ér
dekében történi lépéseikről adhat
tunk hírt. (')

dóminőségü az idei bor. A 
szüretet az ország legtöbb helyén 
már befejezték, kivéve a Tokaj- 
hegyaljáí. A terméseredmény meny- 
nyiségileg jóval alul maradt a vára
kozáson, a bor minősége azonban 
főleg ott, ahol későbben szüretel
tek, igen jó. A termés mennyisége 
kataszírális holdankint 1.26 hl., a 
must cukortartalma 14—26 száza
lék volt. A borpiacon csendes a ; 
forgalom, a kínálat és a kereslet ! 
egyaránt tartózkodó. Az óbor ára j 
literenhiní 10 — 20.000, az ujbor 
8—16.000 korona. (*)

Nem megy az üzlet. A forga
lom megcsappanása indokolttá 
tenné a fokozottabb mérvű reklá
mot a látogatottság emelése érde
kében. Érthetetlen, hogy e józan 
felfogás helyett a legtöbb üzletem
ber kedvetlenül fogadja a „kéret
len" jó tanácsot. Nem tudja megér
teni, hogy mikor szűkös jövedel
méből alig győzi fizetni az adóit, j  
házbéréí, alkalmazottait, akkor még 
„ilyen felesleges" kiadásokba is , 
verje magát. Az ilyen kortól visz- 
szamarad! a reklám jelentőségét 
félreismerő ember, nem tudja azt, 
előbb kell megszületni a reklám- | 
nak, csak azután követheti azt az 
üzleti siker 1 A reklám az ok, az 
üzleti siker az okozat, természetes 
tehát, hogy az oknak meg kell 
előzni az okozatot, mint ahogy & 
vetés megelőzi az aratást. A járat
lan üzletember azt hiszi, hogy a 
reklámozó nagy cégek vagyonuk 
folytán bírják cl ezt a fényűzést.k k o r  a l s z i k ,  ii a !i i r <i
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Holott megfordítva áll az ügy, ezek 
a hirdetés miatt forgalmaznak, nem 
a hirdetés ellenére! Tudjuk, hogy 
ma megerőltetéssel jár a hirdetés, 
de a módjával alkalmazott reklám 
jó ötletekkel felszerelve, még soha
sem tévesztett célt. Aki a mai vál
sággal sikeresen akar megküz
deni, az hirdetni fog 1 (*)

A novemberi házból1. Novem
ber 1-én a következő lakbérek lesz
nek esedékesek: Lakások és nem 
üzleti célra használt helyiségek az 
alapbér 15% a. Üzleti célra hasz
nált helyiségek után az alapbér 
34%-a. Közüzemi költség címén 
Budapesten az alapbér 3%-áf, vi
déki községekben 1 % át, vidéki 
városokban 2%-át, vízvezetékkel 
biró vidéki városokban és közsé
gekben 4%-áf, vízvezetékkel és csa
tornázással biró vidéki városok
ban és községekben 5%-áf kell 
megfizetni. Üzleti célokra használt 
helyiségek után a 3, 4 és 5%os 
közüzemi dij helyett 2, 3, illetve 
4%-ot kell fizetni. Kincstári ház- 
haszonrészesedés fejében az ese
dékes bér (tehát a fenti 15, illetve 
54%) 25%-a, azaz V* része jár. 
Házmesterpénz címén az esedé
kes bér 2%-a. lift és központi fű
tés kezeléséért további l/s- Va%.a, 
porszívó készülék kezeléséért 1 ■» 
%-a fizetendő. Szeméfpcnz az első 
szoba után 1000, a többi után 
500 - 500 korona havonta. Gyakor
lati példaképpen, ha egy lakás ne
gyedévi bére 1917 nov. 1. % évi 
200 K volt, akkor 1924 november 
1-én lesz a házbér — alapbér — 
a 200 koronának 15% 30 arany
korona, a közüzemi pótlék az alap
bér (tehát 200 K-nah) 3%-a 6
aranykorona, a kincstári haszon- 
részesedés a íisztahazbérnek - a 
30 aranykoronának 25°.« 7'5
aranykorona, a házmesíerpénz a 
30 aranykoronának 2% 0.60 fi
zetendő összesen 44'J0 aranyko
rona. Üzleíbér: például 1917 nov. 
J. % évi volt 1000 korona, akkor 
1924 november 1-én lesz a házbér 
— az alapbér 1000 K-nah 34'% 
340 aranykorona, a közüzemi pót
lék — az alapbér — 1000 K után 
2'% 20 aranykorona, kincstári
haszonrészesedés a fiszfahazbér- 
nek a 340 aranykoronának 2 °0 

6'80 aranykorona, fizetendő ösz- 
szesen 451'80 aranykorona. (*) 

A sörgyárak nem vállalják a 
kisüsf helyeit az adózást. Búd 
dános pénzügyminiszternél hosz- 
szabb tanácskozás volt, amelyen 
a sörgyárak képviselői, fenyő 
Miksa, a GYOSz igazgatója és 
Bessenyei Terene dr. vettek részt. 
A sörgyárai? vezetői azért keres
ték föl Búd dános minisztert, hogy 
tájékozódjanak arról, miféle terhek 
hárulnak a sörgyárakra a kistisí- 
nél elmaradó állami bevételek hiá
nyé következtében ? A fnnácsho-e i a „ V K X í) \] (< - b e n l
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zásokon rámutattak a sörgyárak 
képviselői arra, hogy a söradó fel
emelése fel jesen tönkreteszi terme
lésüket, annál is inkább, mert a? 
uj adóíerheknek a közönségre való 
áthárítása a mai nagy sörárak kö
vetkeztében, súlyos nehézségekbe 
ütközik. A sörgyárak máris nagy 
Veszteségekkel dolgoznak és a 
mennyiben a kormány ragaszkod- 
nék a söradónak újabb fölemelé- í 
séhez, ezáltal az egész sörterme
lés megbénítását idézhetik elő. Buci 
János miniszter hangoztatta, hogy j 
ebben a kérdésben még nincs vég
leges tervezet és Vargha Imre pénz
ügyi államtitkárral meg fogja még 
vitatni a dolgot, mielőtt a végső 
döntés megtörténnék. (*)

Nyilvános helyiségekben e lő 
adásra kerülő zeneművek e ’ o- 
adási jogát is meg kell szerezni. 
Igen gyakori eset volt az utóbbi 
időkben, hogy sok szórakozóhely, 
zenéskávéházak vendéglők, moz- 
yóuépszinházak, fánehelyiségek, 
hang verseny termek, tulajdonosai, 
bérlői, továbbá alk diri mulatsá
gok és zenés előadások rendezői 
a zenemüvek nyilvános előadásá
hoz nem szerezték meg az előirt 
jogot, illetve vonakodtak’ azt a ma
gyar zeneszerzők hivatalosan el
ismert képviselőjétől, a Magyar 
Szövegírók, Zeneszerzők és Zene
műkiadók Szövetségétől (I., Horíhy 
Miklós-uí 29.) megfelelő díjazás 
ellenében megváltani. Minthogy a 
szerzői Jogról szóló törvény az 
ilyen eljárást bűncselekménynek 
minősiti, a belügyminiszter felhívja 
a törvényhatóság első tisztviselő
jét és az államrendörség budapesti 
és kerületi főkapitányait, hogy cl 
lenőriztessék, vájjon a nyilvános 
előadások rendezői megszerez
ték-e zeneművek előadási jogát.
A belügyminiszter egyben sza
bályozta az előadási jog kérdését 
is és egyben pontosabban körül
határolja az ellenőrzés formáját. 
Ehhez a hírhez hozzáfűzhetjük azt 
az elítélendő tényt, hogy kisven
déglőkben és más kisüzemekben, 
olyan magas összegeket kértek és 
kérnek, ami nincs arányban ezek 
teherbírásával. Ezer. az állapoton 
az ipartestük! hivatott segíteni, 
érintkezésbe lépve a feníemliícíí 
Zeneszerző Szövetséggel. Tulma- 
gasra taksálják ezek az urak — | 
a legtöbbször igen gyenge — zön* 
geményeikeí. Hallhatatlan emlékű 
Liszt Ferenc cyy hangversenyéért 
nem kapott annyit, amennyit egy 
vérszegény dalocska előadási jo
gáért követelnek a inai zeneszer
zők. (*) |

Az élelmiszereket mentesítik, 
a forgalmi adó aiól. Mielőtt va
laki meggondolatlan örömre ra
gadtatná magát, sietünk megje
gyezni, hogy nem itt nálunk törtéB o r ,  s Ó r , K a v

nik ez az öröm, hanem Párisban.
A francia pénzügyminiszter min- j 
den elsőrendű fontosságú termé
kei, elsősorban minden élelmiszert 
mentésit a forgalmi adó alól. Fáj
dalmasan esik látnunk, hogyha el
lenségeink kormányzata okosabb 
a mienknél, ami nem is kerül neki 
nagy nehézségébe. A mi kormá
nyunk az élelmiszereknek nem a 
forgalmiadójáí csökkentig a mini
mumra, hanem a forgalmát. (*) j

A bili a viadal vér nélkül folyt j 
le az Újpesti Stadion porondján. j 
A csalódottan, szitkozódva távozó 
publikum, kiábrándultán igyekezett ' 
elhagyni az operetíkomédia szín
helyét. A stadion vendéglője előtt f 
egy jókedélyü társaság ötletes rek
lámot csinált a vendéglőnek. Ugyan 
is ’ vendéglőajfóban kórusban ki
áltották a következő párbeszédes 
játékot, a látványosságról tovozók 
előtt:

— Akar egy kis bikavért látni ? 
ígéri.

— Akkor jöjjön be, mert itt lát
hatja és itt ihafja a legfinomabb, 
legnemesebb „egri bikavért" 1 (*)

Börfön-éfíerem, börfön-szál- 
loda. A Daily Mail cikkírója fedezi 
fel az angol publikum előtt, miért 
szaporodnak úgy el a büntettek a 
sziget-országban. Ma Darímoor- 
ban — a visszaeső, javíthatatlan 
bűnösök fegyházában — jobb a 
rabok ellátása, mint az átlagos 
vidéki szállodák vendégeié.Kenyér, 
vaj, tea, sajt és szalonna — a regeii. 
Ebédre naponta húsétel friss főze
lékkel és hetenként többször édes 
pudding. Tea, kakaó, rizs, szágó, 
tápióka, — minden a legjobb minő
ségű. Hét óra a munkaidő és a 
gyülekező termeket állandóan friss | 
virág díszíti. Camp Hűiben, White- 
szigeíén, a meghatározatlan időre 
elitéltek fegyházában már valósá
gos luxusőrület dúl. A cellák nagy, 
világos apparfemeníok, nyitható és j 
zárható ablakokkal. A rabok gileí- ! 
tel beretválkoznak, table d’hofe 
étkeznek nagy- és kényelmes étté- j 
remben és vacsora után vidáman ! 
dohányoznak az állam költségén. ; 
Ha jól viselik magukat, még zseb
pénzt is kapnak, amit kedvükre 
elkölthetnek. A legújabb ötlet a 
fegyházluxus terén a „rabok iidü- j 
lésé"*nek eszméje. Júliusban har- ; 
minc kiváló fegyencef küldtek a 
camp hűli „Börtön szállódba, ahol 
három hétig tartózkodtak. Whife- 
szigetén nyaraltak, ami nem utolsó 
dolog, villában laktak, tengerész- 
öltönyt viseltek, esténként dohány
zóban társalogtak, újságot, könyvet I 
olvastak és cigarettáztak. Az adó
fizető becsületes polgár Angliában 
már-már irigyli a fegyencek sor- j 
sát és rosszindulatúan mondogatja, j 
hogy nem fogy ki a tolvaj soha, ha : 
ily busás jutalmat nyer a bűnért. íé m o i 1é h o z a s s a a „

A X. kerület választmánya no
vember 4 ón cl. u. 4 órakor választ
mányi ülést tart Mántó Sándor 
vendéglőjében, Belső Jászberényi-ut 
22. sz. alatt. November 18-án pedig 
Veraszer Ferenc vendéglőjében, Ha
lom-u. 2. sz. alatt. Az üléseken való 
szives megjelenést kér WrabetzGusz
táv kerületi elnök.

v í : n iíí u  -  ~ (> t j
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Eljegyzés.  Molnár Lajos, az Orsz. 
Casino pincére eljegyezte özv. Leb- 
hardt Károlyné vendéglösné bájos 
leányát Terikét. Gratulálunk a jegyes
párnak. (*)

A családtagoknak és főbb alkal- 
mazottak ellátásának ellenértéké, 
november hónapban is ép úgy, mint 
volt októberben 28.000, a többi al
kalmazottaké napi 19 000 koronában 
állapíttatott meg, mely összegek után 
a f rgalmi adó lerovandó. (*)

A z  o r s zá g o s  n yu gd i je gye s í i le f  
elnöksége értesíti a m. í. igazgató- 
sági és felügyelőbizoftsági tagjait, 
hogy minden hó utolsó péntekjén 
tartjuk igazgatósági ülésünket. A 
posta drágulása folytán külön meg
hívót nem küldünk. Elnökség

V e n d é g lő sö k  „Cíóbaráfok" asz
taltársasága uzsonnájukat a kő
vetkező helyeken tartják meg, min
den szerdán d. u. 5 órakor :

November
5-én Kiffrich Ede vendéglőjében

VIII. . Podmaniczhy-u. 51.
12-én Tompa András vendéglő

jében IX., NJáríon-u. 18.
19-én Majer István vendéglőjében

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

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

3-án Patahy Nándor vendéglőjé
ben IX., Eerencz-körut 3.

10-én Grams Eerencz vendéglő
jében IX.. Tompa-u. 6.

17-én Nagy dános vendéglőjében
VII., Dembinszky-u. 16. Befhlen-u. 
sarok.

A „dóbarátok" uzsonáján szi- 
vesen látjuk az uj karíársakaí.

A  Gundel Ciános és id. Kom - 
m er  F e renc  emlékét ápoló asztal
társaság minden pénteken d. e. 11 
órakor összejövetelt tort az alanti 
helyeken:

November
14-én Kiítner Mihályné vendéglő

jében VIII., Rákóczi-uí 58. Meíro- 
pol-szálló.

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

December
12-én Komin.-r Eerencz vendég

lőjében IV.. Türr Isíván-u. 5. Vadász- 
kürt-szálló.

Bevásárlás után a pénteki ven
déglős-reggelin találkozunk.

A  v en d ég lő s ö k  vacso rá i  pén
teken este 8 órakor a következő 
helyeken lesznek :

November
7-cn Mayer Pál vendéglőjében

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

ben Vili., József-köruí 46.
December

5-én Hungária nagyszállodában 
IV., Türr ls(ván-u. 1.

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

A vacsorákra ne feledkezzünk 
elmenni.

A  Főp incé rek  O rs zá go s  E gye 
sülete  VI., Andrássy-uí 48. félem., 
minden hét keddjén taggyűlést (art 
d. e. 10 — 12 között. Választmányi 
üléseit pedig minden hó első kedd
jén tartja.

K ö rös i  Ká lm án  tánciskolájában 
a legújabb táncokat lehet tanulni.
VIII., Rákóczi-uí 63. Tabarin felett.

A  b o r e l l e n ő r ző  b izo t tságok
tagjaivá a földművelésügyi minisz
ter és a főváros 3 évre a követ
kező fővárosi lakosokat nevezte ki.

í. KERÜLETBE dr. Popp Elemér j 
fővegyész (Várfok-utca 8), elnök, ; 
Cwickli András, Faludi Ágoston, . 
Tagányi Ferenc és Czajlik Ferenc.

Ii. KERÜLETBE dr. Papp Elemér 
elnök, Schmiedhoffer Vilmos ven
déglős, Winkler István vendéglős, 
Gallauner Károly és Szegh  Gábor.

III. KERÜLETBE dr. Papp Ele
mér elnök, dr. Bofzenhardf János, 
Lincenpolcz Ferenc, ifi. Wéber Jó 
zsef vendéglős és Kuncze Ödön 
vendéglős.

IV. KERÜLETBE Geller Mihály 
igazgató (Kossuth Lajos-utca 19) 
elnök, Meixner Gusztáv kávés, 
Kiszel József vendéglős, Kommer 
Ferenc szállodás és Bíró Dénes 
vendéglős.

V. KERÜLETBE dr. Papp Elemér 
elnök, Sturm Ferenc vendéglős, 
Sírucky Sándor, Baár József és 
Lukács Gyula.

VI. KERÜLETBE Gundel Károly ! 
vendéglős (Állatkerti-ut) elnök, Mein- 
hardt Curt vendéglős. Döcher Fe
renc vendéglős, Vágncr Vilmos 
vendéglős és Gregor is Ferenc 
vendéglős.

VII. KERÜLETBE Keszcy Vince 
vendéglős (VII, Rákóczi-uí 42) el
nök, Maloschik Róbert vendéglős, 
Vavrek János vendéglős, Kitinéi* 
János szállodás és Posch Károly 
vendéglős.

Vili. KERÜLETBE Török Tivadar 
vegyész (I. Pálya u. 2) elnök, F.eser 
Oszkár, Jakus Mihály vendéglős, 
Puínoki István vendéglős és Bandi 
Ferenc vendéglős.

IX. KERÜLETBE Török Tivadar 
vegyész elnök, Stark Endre, Kreis 
István, Schmiedí János vendéglős 
és Jeszensky Jenő.

X. KERÜLETBE Seemann Mihály 
Máv. főművezető (Füzér-u. 38) el
nök, dr. Rapszky József, Pamuk !

NAGY IGNAC
pincefelszerelé3Í cikkek raktára 

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

b o i s i  -anyuk, szűrő-gépek, palackok, 
purufnduqóh, címkék s;b. Tel.: 3. 115-lfi
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József vendéglős, Mohos Ferenc 
vendéglős és Leimeffer János ven
déglős. (*)

A  m u nkásb lz íos i fás i  é r ték 
h a tárok  Xijabb em elése .  A nép
jóléti miniszter a betegbiztosítási 
értékhatárok újabb fölemelése dől- : 
gában rendelettervezetet készített.
A  tervezet a magántisztviselők és 
kereskedelmi alkalmazottak bizto
sítási kötelezettsége szempontjából 
mértékadó munkabér-határt évi 36 j 
millióban, illetőleg napi 120.000 j 
koronában állapítja meg az eddigi, j 
évi 24 millió és napi 80.000 koro- i 
nás keresetekkel szentben. Ezzel l 
a tervezet a biztosítási eljárásban 
alkalmazott 15.000*es szorzószám- ' 
nak alkalmazásával valorizálja a 
békebeli bérhafárokaí. Fölemeli a 
tervezet a háztartási alkalmazottak 
után járó járulékokat is, azzal a 
megokolással, hogy a befolyó dijak 
ma nem fedezik a költségeket. 
Eszerint ott, ahol kettőnél nem több 
háztartási alkalmazott van, az í 
egyik után a napibér 2 százalékát 
kell fizetni az eddigi 1 százaién 
helyett. Intézkedik a tervezet a te
kintetben is, hogy az olyan meg
segítések, amelyek valójában a 
rokkaníbiztosiíás feladatkörébe tar
toznak, ne terheljék a betegbizto
sítást. Fölemeli a tervezet a napi- 
béreket és a segítségeket is. A z  
emelés következtében a betegbizto
sítási napibér-oszíály alsó határa
13.000 K (eddig 10.000), felső ha
tára pedig a 103.000 koronán felüli 
(eddig 70.000) napikereseí lesz. 
Ennek megfelelően az átlagos napi- 
bér alsó határa, vagyis az első 
napibér-osztály átlagos napibére
13.000 (eddig 10.000), a nyolcadik 
napibér-oszíályé pedig 112.500 K 
(eddig 75.000) lesz. A betegbizto
sítási járulékok a következőképpen ! 
alakulnak: A z  első napibér-osz- 1 
tályban napi 1050 K és heti 6300 K 
(eddig 700 — 4200 K). A nyolcadik 
napibér-oszíályban napi 7875 K és 
heti 47.250 K (eddig 5250- 31.500) 
lesz. A háztartási alkalmazottak 2 
százalékos napibére az első osz 
tályban napi 350, illetőleg heti 2j00 
K, a nyolcadik osztályban napi 
2625, illetőleg heti 15.750 koroná
ban van megállapítva. A  tervezet 
az eddigi 6000--7500 koronás táp
pénz-minimumot 9000 -1 J.500-ra, 
a maximumot az eddigi 43.000 
56.200 koronáról 67.300 -84.500 
koronára emeli. A biztosított nők 
terhességi és gyermekágyi segít
ségének minimuma napi 15,000, 
maximuma pedig 112,500 K lesz, 
az  eddigi 10,000, illetőleg 75,000 
koronával szemben. A szoptatási 
készpénz-segítség napi 6600 koro
náról 9000 koronára emelkedik. A 
temetési segítség 430.000 K és
3.375.000 K között fog mozogni az 
eddigi 300.000, illetőleg 2,250.000 
koronával szemben. A biztosítottal 
egy háztartásban élő és keresettel 
nem biró s nem is biztosított ter

hességi és gyermekágyi segítsége 
3000 koronáról napi 7500 koro
nára, szoptatási segítsége pedig 
napi 2260 koronáról 3000 koronára 
fog emelkedni.

A budapesti h ifósáqí munka
közvetítő szállodai és éttermi férfi és női osztálya október hó 15-től 24 ig terjedő időben e lk e lv e : .7. 7 éttermi segédet (ebből 2 kisegítő munkára), 1 konyha főnököt, 3 cs ípőst. 3 evőeszköztisztitót, 18 háziszolgát, (ebből 2 kisegítő munkára .

kaphat: 1 kiszolgálónő.
i 'ojjalkozíis ke cs: 1 szállodai tisztviselőnő, 
11 főpincér, 88 éttermi segéd, 9 konyha- főnök, 7 szakács, 11 konyhamészáros, 5 pincemester, 54 csapos, 15 evőeszköz- tisztító, 1 ezüstös, 1 tányéros. 38 háziszolga, 2 bérszolga, 1 szobakefélő, 2 gazd- asszony, 3 felirónő. 28 entrészakácsnö, 1 tésztás szakácsnő, 6 kávéfőzőnő, 22 chef- kézileány, 2 tésztásleány, 2 salátáslcány, 1 szobaasszony, 7 szobaleány, 0 kiszolgáló leány, 17 futóleány, 40 takarítónő, 55 mosogatónő, 24 mosónő.
ÜZLETEK.lUiaimumiiniimminiiimniniv
KÜKÉBŐL

Varga József vendéglős 1, (var) Tárnok-utca 20. sz. alatti Bauer- féle üzletet megvette. Kitűnő fajborai vannak és jó magyaros konyha várja a vendégeket. Érdemes kartársunknak sok szerencsét kívánunk az uj üzlethez. (*)
A dobsinai jégbarlang v e n d é g lőse Fehér Endre jubileumi évhez érkezett. Dobsinai jelentés szerint a kirándulók és turisták ezrei előtt oly népszerű vendéglős 25 év óta béríi a dobsinai jégbarlang vendéglőjét.(*)M e g n y ílt , Kolossá Viktor Vil

mos császár-ut 68. sz. alatti (volt Schuller) vendéglője; október 25-én este a budapesti előkelő közönség, a tisztelők és jóbarátok fényes seregének részvétele mellett, ünnepélyes keretek között. A modern üzleti élet követelte kényelem egyesül itt a jó Ízléssel, m Jy  kellemes összhatás meglepi a belépő vendégeket. A válogatott ételek és finom italok fegyelmezett és gyors tempóban kerülnek a vendégek elé; minden üzleti ténykedésen érzik a szakképzett és rutiwirozott irányítás A megelégedés és a csendes öröm kiül az arcokra; ennél szebb dicséret nem kell, a jó vendéglősnek. A zsúfolásig megtelt étterem és télikertben szép számmal voltak a kartársak is, akik ilyen módon is kifejezték szeretetüket a népszerű Kolossának. A télikert intim hangulatát, állandóan Toll Árpád zenekara fűszerezi édes-bus nótáival. (*)

U j és használt v a l ó d i  M . H a c k e r  ( W ie n )  és B e r n d o r f i
alpakka cs kina-ezüsí tárgyak, 

evőeszközök legolcsóbb 
beszerzési 

forrásaP a r c e l l á n -  és ü v e g á r u k  n a g y  v á l a s z t é k b a n
BRAUN GYULA

Budaoesf, VIT, Sip-u. 14 
Tel.: Józs. 122-97
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/uai.v.r jwüvc* korona, 
minden további szó 1000 korona.

A í in ele unč mii küldeni én yt kerek 
igy címezni:

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

Ném et dogg kölykök, 6 hetesek 
eladók I., Budafohi-uí 48. a vendég
lősnél.

Rövid  idő alatt tanítok o lasz vagy 
német nyelvet kedvező teltételekkel. 
Fogalmazást, levelezést e két nyelven, 
valamint fordítást angol, francia, horvát 
és latin nyelvből magyarrá, jutányosán 
vállalok. D. Prochl (Paíaky) Sándor, 
VII., Rákóczi-uí 82. 1. 6.

Üzletvezető vagy főpincér-ál!őst 
keres. Óvadék kívánság szerint. Cím 
a kiadóhivatalban, VII, Almásy-íér )6

FELHÍVÁS 1 M agyar András adás
vételi irodája, Budapest, Ráhóczi-uf 30 
földszint 1. Közvetít, .így 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 közvetítő irodájá
hoz Budapest, VII., Wesselényi-u. 54.

Tyukszem éf, s ző rös  szemölcsét 
teljesen eltüntetem fájdalom nélkül, ha 
hozzám fordul: Csiky gyógyszerész 
IX., Bakáts-íér 7. III. 12.

r -“ ...... ........... ..................................|

Ielső  m a g y a r !
I RÉSZVÉNY > 
j SÖRFŐZDE
\ B U D A P E ST —KŐBÁNYA \ 

Tel.: J. 56-36

l Városi iroda: Esztcrházy-u. 6 = 
| Tel.: J. 4-29 és J. 34-41 §

| Prohászka Sándor i
áll. virsg. fogász, müf.'g- ] 
speciális túrái esi f . . a - sa > 

* VII, Erzsébet körút 29. II. cm. 15. s/. 1 
Tel.: J. 121-74i.   _____ .______~

1 ’ orszívatíy  nk. boríbm 1 ők 
p incegazdasági cikkek

Cl FKA JÓZSEF
Bpesf, V, Vilm os császár-u í 48 

Tel.: 28-92
Bádog :«  ü’cqr.ifálf bortörvény kapható j

Sohai‘mborg-Lipp8
herceg borpincészefének

I borai és pezsgői
I  Villányi Pezsgőgyár és Borpince R-T
I Budapest, V, Nádor-u. 16

Vendéglői üveg és 
porcellánárut
legelőnyösebb árban és 
feltételek mellett szállít

I A W I  «5 V«, Csengeri-u. 26 
1 O .  x.-hivó J. 124-50

A természetes szénsavas

kékkúti  ásványv í z
üditő és pezsgő ásványvíz.

Lerahaf: K a r á c s o n y i  F e r e n c
VI, Podmoniczhy-u. J2 Tel.; Iroda 10-27

Képviselő:  K u l a s s y  V i n c z e
V, Bálvnny-u. 16

— Oezzi szalámit I
í....'sa'lqö"'testvI'rek'.....!
í —  .........-  RÉSZVÉNVTÁRSASÁG — ------ —»■» 1
5 BORNAGYKERESKEDÉS, LIKŐR-, RUM- ÉS COGNACGYÁR §
i BUDAPEST-KŐBÁNVA =j* m
5 K ö z p o n t i  i r o d á k ,  b o rp in c é k  ós g y á r t e l e p ;  X, K o r p o n a i- u .  j6 J8. T e l . ;  3 ó z »e f  59 03 £ 
■  ________________ ___ ___ ________ . . . _________________________ ______________________  ■

FEST, TISZTIT, FEHÉRÍT! m «? .':
V i l i  Vlff-u. 8 Mindenféle kelmét, selymei, ■ zcvofef, fonalat,függönyt, bútorszövetet, szőnyegei pár ■ j-p ilatt divatszalon, Bpest,

® minta után pontosan festünk, ( jyászruhák in óra alatt elkészülnek. A Vendég elöfui K inek ...  . . .  .
Tel. - hivő: 1 < C — 03 nagy árengc lm íny. Vidéki megrendelések a legrövidebb időn belül pontosan fel (telnek 1 •, Y aCI-U, 11bHollóssy dános könyvnyomfaió műhelye, Uudapesf, VII, 3ósika-u(ca a j . Telefon üözsef 135 -02


	21



