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A pfriziigyiniiiisztcr 
ós a vendéglősök

\ szőlősgazdák ás borkereskedők 
a m. hó vágón kiildüllségileg ke- 
reslák lel a pénzügyminisztert ás 
káriák a borfogyasztási adó) ellörlé- 
sáro. \ miniszteri válaszban többek 
közölt szolid (Mi kioktatták a szőlős
gazdákat arra. amit lapunk mull 
számában mi már a minisztert meg
előzve megleltünk: sőt már ávekk-d 
előbb! I gvanis a miniszter is ugv 
látja, hogy a bortermelésnek a hazai 
fogyasztásra kell elsősorban ápileni(. 
közelebb maghalározva a vendéglős- 
ipar utján kell a közönséget a na
gyobb foqyaszbisnuk megnyernil

Voilál
Jól megértették vágja* ezt a borter

melő gazdák? Majd elválik!
\ továbbiakban a miniszter ugv 

uvilnlkozöi'1. liogv n  vendéglőst/ru
nah is más ihleti elvekei kellene val
lania, meri lulmagas áraikkal a jo 
ti yaszlóközönségel elidegenítik. <le. 
mindéit hi:annyid arra kényszerűik, 
hcH/v a fogyasztási redukálja. ko
luti. ka kisebb haszonnal beérnél, a 
főt) yaszlás emelkedni'.

Igv a miniszter ur!
Kzt a jó tanácsot a saját tárcája 

keretén belül már régen érvényesít 
holté volna éppen a pénzügyminisz
ter: hiszen ha drága a vendéglői bor. 
csak azért az. mert drágán adja a 
termelő ás még rá a pénzügyminisz
ter ur nvomlaléka a to-léle adó 
már magába véve is sok. Most még 
van egy kis rezsiköltség is ra: ház
ból'. közüzemek, kezelési slb. kiadá
sok és végre élni is kell a vendég
lősnek, >z.óv al summa sununárum 
kijön egv szép kerek szám, ‘‘gy

olyan. amelyben a legnagyobb száza- | 
lék (körülbelül ő(>) az. adótétel, ha i 
ugyan Hont több! Tehát ill nem a j 
vendéglős üzleti elvei rosszak!

Hosszak és túlzottak az adózási 
elvek, ezek nyomják agyon az üz
leti viszonyokat, épp ugv mint a 
fogyasztást!

Vz. árucikkeket túlterhelni adókkal 
és azután olcsóságot kívánni a mai 
nem is rossznak, hanem kélségbe- 
ej lőnek nevezhető) gazdasági viszo
nyok közölt, éppen egv miniszter ré
széről legalább is furcsa!

Miért nem elégszik meg redukált 
adókulcsokkal a pénzügyminiszter, 
holott ebben az. esetben az adózás 
összege emelkedne: ezt már millió- 
s/or hangsúlyozták ugv a parlament
ben. mint a sajtóban! Kz az elv 
ugyanaz, mint amit a miniszter ke- 

: gyes volt nekünk tanácsolni, hát ké
rem csak éljen ezzel az (‘Ívvel elő
ször a miniszter ur. azután mi is 
utána sánlikálunk!| -------------------------------------------------

A pékek
ti csereremlszer ellen

\ napokban a következő hir jár
ta be a napisajtói:

\ lóvárosi sütők ipartestületi' a 
tanát shoz beadvánnyal fordult, amely - 

j ben azt kérik, tiltsák meg a stilö- 
! iparosaid,• a viszonteladónál jenma- 

rinló sütemény visszavéisárlását. \z 
eddigi szabályrendelet ugyanis meg
engedte a visszavásárlási és mind
össze azt kötötte ki. liogv a síite- 
inénvl az. eladótól csak egészben sza
bad visszavenni. \z ipartestedet köz
tisztasági és közegészségügy i szem
pontból kéri a most érvényben lévő 
szabályrendelet megváltoztatásai. V 
pékek által kívánt uj rendszer azon
ban egvullíd azt jelentem*, hogy a 
megmaradt s üteményel; rizikója ezen
túl nem a sütőket, hanem az elállókul, 
elsősorban a kávésaim! , venileglósii- 
ket és fiiszerkereskedöket terhelné.

Természetes tehát, hogy az eladók 
nem szívesen fogadják a tervezett 
u jiIásl.

Talán felesleges bővebben foglal
koznunk ezzel a kérdéssel, de 
egyelőire néhány szóval mégis 
szerelnénk a kérdés lényegébe vilá
gítani. I gvanis itt semmiféle rizi
kóiról nem lehel szó. itt csupán üz
letről van szó. még világosabban egv 
jó üzletről van szó! Idáig a pékek

mint üzletemberektől ez el is vár
ható. a sütemény árába belekalku
lálták a cserél is. tehát aki cserélni 
óhajtott, annak valamivel drágábban 
adták a süteményt: hol van itt a ri
zikó? Kzentul, ha a pékek lemond
ják a cserél, természetszerűleg ol
csóbban is kell, hogy adják a süte
ményt! Kz csak világos.

Miért kellett ezért beadványozni?
Megmondjuk ezt is!
Mert a pókok a ravaszok 

cserél sem akarnak, árengedményt 
sem! Szóval egy nagyon jó üzletet 
szeretnének ezzel a kis beadvanyo- 
zásdival elérni!

Két legyet egy csapásra!
Kz azonban nem fog sikerülni, ez 

ellen tenni nekünk viszonteladóknak 
többféle módunk is van!

\ legelső teendő minden körül
mények között az. hogy az illetékes 
hatóságokat felvilágosítjuk a való 
tényállásról: hogy mi viszonteladók 
egv szóra lemondunk a cseréről, ha 
;iz eddig bekalkulált csere árát a 
pékek ugyancsak egy szóra hajlandók 
elengedni!

Kődig sem a viszonteladók törték 
magukat különösebben a péksüte
mény cseréje után, hiszen ez nem is 
érdeke egynek sem, egyedül a pékek 
oktrojállak a saját érdekükben 
niinőí több süteményt a viszonteladók 
nyakába, hogy hátha elfogy és ha 
nem, úgy szívesen visszacserélik!

Tessék, most még ők lármáznak 
és kiabálnak hatósági segítség utáni

Csak vigyázzanak a pékeké hogy 
el ne csússzanak a cseresznye-magon, 
mert könnyen kitörhetik a b. nyaku
kat !



Tapasztalatok, 
gondolatok az üzletből

(Jroly látás.)
\: ass:ony a: ii;leiben megbecsül- 

hetetliMi kincs. Minden más foglal
kozási ágban legfeljebb segítőtárs a 
feleség; a mi iparunkban a szó leg
nemesebb értelmében élettárs. Áll ez 
a megállapítás különösen a közép és 
kisüzemekre. Egy aranykezű magyar 
vendéglösné szakácsmíivészelév el a 
legtöbb esetben az üzem életének, jó- 
hirének megalapozója.

Nálunk Magyarországon a főzés 
tudománya bála Istennek, még nem 
tart olt . ahol az amerikai. I gyanis 
egv amerikai ur Parisban, i hihetőleg 
egy jóizii ebéd után) igy nyilatko
zóit : ’

Ha Vmerikábaii megszűnnék a 
konzervgyáriás. a férjek legnagyobb 
része éhenhahia, mert az amerikai 
nők manapság egy rántottál sem tud
nának elkészíteni. Ennek az ame
rikai urnák igaza lehet, mert újabban 
szinte meg is feledkezünk arról, 
hogv a sütés-főzés mestersége l mű
vészetéről nem is szólva ) azok közé a 
hi\alottságok közé tartozik, amelyek 
a nőt nővé teszik. Egy idő óta meg
szoktuk. hogy egyik nőben ne lás
sunk mást. mint szépségét, elegan
ciáját. a másiknak csillogó szemét 
csodáljuk, a harmadiknak művészi 
\ag\ irói tehetségéi, tudását, a negye
diknél ama sikk előtt hódolunk, 
amellyel a modern láncokat járja. I 
az ötödikben a sporlladyt imádjuk. 
\zl. hogy valaki jó anya. még észre- ; 
\esszük és méltányoljuk néha. de az 
uriasszonvban egy idő óla nem szó- j 
kás észrevenni a háziasszonyt. Le
het. hogy ez épp attól van. hogy a I 
sütés-főzés, a konyha tudománya, 
soI művészete ma már nem tartozik 
az asszonvi erények közé és az előbb 
említett amerikai úriember sóhajtása 
Európára éppugv vonatkozik. mint 
Vmerikára. bizony igy is vau: a tár
sadalmi asszony, a művész-asszony, 
a ludománvos asszony, a mondáin j 
asszony, a mai nőnek annyiféle es j 
v égcretlményébeu mégis egy forma , 
lipusa alaposan messzire került a 
konyhától, amelynek egyeduralkodó 
szuverénje ma már a szakácsnő. Igy 
van ez. nemcsak a tengerentúl, hanem 
Európában is. azzal a csekély, ja
vunkra e'  > különbséggel, hogy ne
künk még igazán nem kell konzerv re 
fanyalodnunk, ha jól akarunk enni. 
Minden elfogultság nélkül meg kell 
állapítanunk: mint annyi másban, a 
magvar nő a síi lé--főzés mesterségé- : 
ben is első helyen áll Európa asszo- 
nvai közt és utolsó helyen azoknak a 
nőknek sorában, akik erről a hivatá- ,
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sukról végérvényesen lemondani lát
szanak. Különösen találó ez a meg
állapítás a magyar vendéglösnékre, 
akik bizonyára akkor sem életik ven
dégeiket légmentesen lezárt bádog
dobozok tartalmával, ha egész Európa 
amerikanizálódni fog.

\: önbi:alom hiánya egyenlő a meg
semmisüléssel, erre vonatkozólag az 
alábbi intő példa szolgál jon :

Ismerek egy kartársai, akinek még 
néhány évvel ezelőtt virágzó üzlete 
volt. Örült sikerének és teljes erejéből 
üzletének szentelte magát, bekövet
kezett azonban az általános üzleti 
konjunktúrának megváltozása. Mi
ként a legtöbb üzletember, akként 
ö is sokat szenvedett a viszonyok mrs- 
lohasága folytán. .Mindenféle kelle
metlenségei akadlak, a vendégek meg
szülitek oly süri'm látogatni vendég
lőjét. mint azelőtt és olyan pontosan 
I izelni. mint azelőtt szoktak. Mind 
többel volt kénytelen hitelbe adni. 
anélkül, hogy azzal forgalmának meg
csappanását meg tudta volna aka
dályozni.

kétszer akkora mozgékonyságra 
lett volna szükség ahhoz, hogy az 
üzlet régi színvonalán fenntartható le
gyen. Vz én emberem azonban az. ösz- 
szes kis és nagy kellemetlenségeket 
felhalmozta önmagában, elkedvetlene
dett. megszűnt üzletének örülni. \ 
rosszabbul menő üzletnek tehát rosz- 
szabb főnöke lett. Nem lehel ilyen
formán csodálkozni azon. hogy az 
üzletmenet nap-nap után még inkább 
rosszabbodott, mint ahogy veszített 
nap-nap után rátermettségéből az üz
let főnöke is. \ endéglüjében való 
minden tevékenység kellemetlen teher 
volt ránézve. Nem lehet csodálkozni 
tehát azon. hogv folyton szaporodtak 
vendégei közölt az. elégedetlenkedők, 
a reklamálók. \ panaszok elöl me
nekülni akart, nem akart semmilsem 
hallani, semmit sem látni, kikerülte 
a vendégeket, minden kifogást fel
használt arra a célra, hogy minél 
többel I ulózkodhas ék távol üzleti 
bői és órák hosszat ült. az üzleti idő 
alatt, a kávéházban, vagv más szóra
kozóhelyen. Természetes, hogy ilyen 
viszonvok közölt az üzletnek teljes 
tönkremenetele előre látható volt.

Meg volt gvözödve arról, hogv 
egvedül a viszonyok mostohasága o- 
kozza az. ö üzletének szomorú hely - 
zelél. Meg volt győződve árnál, h így 
üzlete túlélte magát s hogy azon már 
nem lehel segíteni, ahelyett, hogy ön
magában is keresett volna hibát.

Ha azt kérdezzük tőle. hogy mi
ként lehetséges az. hogy körülötte 
egyik-másik hasonló üzlet mégis

csak boldogul, a nehéz viszonyok da
cára. s miként van az. hogy fiatalabb 
és kisebb tökével nekiindult verseny
társai öl túlszárnyalták, akkor ezer 
hamis magyarázata és ezer üres kifo
gása van.

Miiven máskép állana ez az ember, 
ha a konjunktura ellany tudásakor 
nem lankadt volna el kedélye és nem 
szonlyolodoll volna el teljesen. Ha, 
ellenkezőleg, önérzetét Mserkentelle 
volna, ha kijelentette volna azt, hogy 
el van lökéivé a rossz időket legyűr
ni, ha bensőjében meg lelt volna győ
ződve arról, hogy csak meg kell 
erőltetnie magát, akkor ma jobban 
állna, akkor ma sikerei volnának.

\z a körülmény, hogy mindjárt 
az első nehézségek, melyeknek talán 
túlzott jelentőséget tulajdonítod, el
csüggesztették. egész gondolkodását 
hamis vágányra terelte, aminek azu
tán természetes következménye volt 
az. hogv lépésről-lépésre balsikerei 
voltak.

t; a/ésssrí/ kérdésében nem jó 
megalkudni!. Épp a vendéglősök 
azok. akik leglöbbnv ire megfeled
keznek arról, hogy pihenő nélkül 
nem tanácsos huzamosabb ideigdol
gozni. Evröl-évre húzzák az igát. 
nvövik a drága gépel, a testet: ho
lott az acélgépek is gyorsan elkop
nak ha folytonosan üzemben vannak. 
Mindenkinek kötelessége úgy a fizi
kuma. mint családja, üzlete, megél
hetése érdekében az évi ;) 1 hetes
üdülés valamelyik hazai fürdőn! Ha 
bárki egyszer megpróbálta, az tudja, 
hogy másként megy a munka egy 
kiadós pihenés után. amikor a test és 
idegek megpihentek. De rendkívül 
fontos a lest felfrissítése is, ami nem 
is jelent időveszteséget. Heggel egy 
kis torna. niasszás. utána luss. min
den emberre nézve előnyös. Ila gé
péiről gondoskodik, úgy ne leled- 
kezzék meg a legértékesebb gépjéről, 
a saját testéről!

I'olv lat juk.

Országos vendéglős és korcs- 
móros kongresszus lesz augusztus
lő. és 1 (*»-án Ilódmezövásárhelyen az 
< )rszág<»  \ endéglos Egyesület ren
dezésében. Napirenden lesznek az 
összes ipari sérelmek éb bajok. to
vábbá a korlátolt kimérések visszaélé
sei és a vidéki sürraktárosok ba.sísk >- 
dásai. \z ország vcndéglössége erő
sen készül, hogy panaszainak a nyil
vánosság előtt kellő hangot adjon 
\ konjjersszusra kedvezményes vasúti 
jegyek lesznek.
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Adót a külföldre tóduló 
nyaralókra

hogy legv(*ii egy pénzalapunk, amely- 
l)öl a hazai nyaralási viszonyokat 
hatóságilag oda IV jleszlhessük a k ti I - 
földi üdülőhelyek nívójára. Idáig a 
hatóságok megelégedtek azzal, hogy 
szigorn ellenőrzés alá vették a szál
lodát. vendéglőt mii, mennyiért ad: 
de a külömbözö penziók, háztulajdo
nosok. fürdők ás nőin utolsó sorban 
az élelmiszerpiac árail elfelejlottók 
hasonló szigorral ollonörizni! Kgy- 
ogv kis piszkos vályogszobáérl egy 
idényre annyit kérnek, amennyiért 
azl téglából ujonun gyönyörű kivitel
ben isméi fölépíthetnénk! Zenedij, 
gyógydij síi), légből kapóit dijakat 
számítanak fel, akkor is, ha sohase 
hallasz zenél, vagy orvost sem látsz: 
hál csoda ezek után ha a közönség 

rablást vagy becsapást emleget! 
Kunok az áldatlan állapotnak elsősor
ban a fürdőhelyek szolid üzletei lát
ják kárát: évröl-évre csökken a honi 
nyaralók száma és a jó magyar pénz 
hömpölyög ki idegenbe. Minden 
áron idegen forgalmat akarnak nálunk 
teremteni, tehát a külföldi pénzt ide
hozni: nos mennyivel könnyebb len
ne az innen kiinduló pénzáradat egy - 
részéi visszatartani, megfogni és az
zal megtermékenyileni a magyar in
tézményeket! \ külömbözö idegen
forgalmi alakulatoknak mint azl 
már többször tanácsoltuk először 
a hazai viszonyok megváltoztatására 
kellene törekedni, nem pedig a mai 
hoz hasonló talmi idegen forgalom ki
erőszakolására. amely csak drága 
pénzen megszerzett porhintés! Mert 
csak nem képzelik, tisztelt uraim, 
hogy az ideesalogatoll elkényeztetett 
idegen jólérzi itt magát, mikor a ha
zai közönség is menekül a jelen 
körülmények miatt a magyar für
dőktől és üdülőktől! Divattá váll ez
zel kapcsolatban a szálloda-, vendéglü- 
v iszonyokban keresni az. idevelödöll 
idegenek feltámadó ellenszenvét: pe
dig ez élénk tévedés, a világhírű ma
gyar szállodás-vendéglős ipar páratlan 
és minden kritikát kibír. I gyanezt 
nem lehel elmondani az egyéb hazai 
körülmény ('ki öl. különösen nem a 
lentvázoll állapotokról. Legelső lel
át lat volna a magyar nyaralási in
tézmények fejlesztésének céljaira, a 
külföldre törekvő nyaraló közönségei 
megadóztatni. Kz az adó a kiindulok 
egy részéi itthonrekeszlené, másré
szének adójából egy szükséges nya
ralás-fejlesztési alap megteremtéséi 
lenné lehetővé. Másmódon ugv sincs 
remény a mi körülményeink közöli 
segíteni a magyar nyaralási viszo
nyokon!
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Napok óta általános részvét tárgya 
ói kőbányaiak körében) egy becsü
letben megőszült tisztes kávés kartác
sunk szomorú esete.

\ fin éves Kaufmanu Mátyásnak 
Kőbányán, a Kápolna-utca 7. szánni 
házban volt 3d esztendeig jól menő 
kávéháza. Az öreg régi kávésdinasz
tiából származik és büszke volt kávé- 
házára, a törzsvendégeire. Harminc
négy év után aj háziúr vette át a há
zat, s háromszorosra emelte a régi 
kávéház bérét. \z öreg kávés nem 
tudta megfizetni a kívánt bérösszeget, 
mire felmondólevelei kapott. Az öreg 
Kaufmanu amikor a borítékot fel
nyitotta és a levelet elolvasta, áijullan 
esélt össze és agyvérzést kapott. Azóta 
járni csak nehezen, beszélni .egyálta
lában nem tud.

Kzután a felesége vette bérbe az 
Islván-ut 10. számú ház gondnok- 
nőjétől az u j helyiségei, az Ország- 
Világ kávéházal, amelynek berende
zését 30 asztalt, I»illánl-aszlalo
kal. csillárt, tükröket mind bé
relték. \ bérszerzüdésnek egy pontja 
szerint az uj bérlők a kávéház régi 
bérlőinek ÓÖ00 pengős adósságát is 
átveszik, egyébként pedig havonként 
800 pengő bért fizetnek.

februárban beköltöztek és lefizet
ték az első hónap bérösszegét, a 1000 
pengős átvállalt adósság megfizeté
sén* pedig haladékot kértek. \ hala
dékot megkapták azzal, hogy a ház 
gond nők nője zárgondnokot rendelte
tett ki. aki esténként a bevételt ma
gához vetít*, hogy majd az így ösz- 
szegyült pénzből fogja letörleszteni 
a bérszerződésben átvállalt adósságot. 
I gvanisak a zárgondnok fizette a 
ház gondnoknőjének kezeihez a ká- 
véház kasszájába befolyt összegből a 
házbéri is.

Idáig rendbe ment minden, mi
után azonban a 1000 pengő letörlesz- 
lése késeit, a házgondrioknü felmon
dóit kaufmannéknak. \ kávés fele
ségi* a felmondást nem fogadta el, 
megindult a felmondási per a járás
bíróságnál. amely és ezt hangsú
lyozni kell még most is folyamat
ban vau. Knufmamiék most legutol
jára 100 pengővel adósak maradtak 
a házbérre is. Ezt úgy kell érteni, 
hogy a zárgondnok, mivel az utóbbi 
időben nem ment jól a kávéház. nem 
tudott annyi pénzt lefoglalni, hogy 
abból az egész házbéri fedezhette 
volna. Ilyen előzmények után tört ki 
a botrány. Hétfőn délelőtt vendégek 
reggelizlek a kávéház asztalainál, 
amikor megjeleni a gondnoknő hal 
munkással a kávéháziján. Inteti a 
munkásoknak, akik odaléptek az asz-

3. oldal

tülökhöz, felszólították a vendégeket, 
hogy azonnal fogyasszák el a meg
rendelt ételeket és hozzákezdtek az 
üres asztalok kihordásához. Kz ter
mészetesen nem ment csendben. 
Kaufmanu Mátyásné és az ott lévő 
személyzet tiltakozni kezdett az erő
szak ellen, amelyet semmiféle bírói 
végzéssel nem támasztott alá a gond
noknő. Szó szót követett és igazán 
csak az ott lévő régi vendégek közbe
lépésének köszönhető; hogy a szóvál
tás verekedéssé nem fajult.

Délre üres falak maradtak a ká
véházból.

A szélütött ember a lakásán fe
küdt, amikor ez a kilakoltatás történt. 
()t nem is értesítették erről, mert 
újabb tragédia bekövetkezésétől tar
tanak. Kaufmaimé, mikor az utolsó 
asztalt clivitték a kávéházból, ájultan 
rogyott össze. Most is eszméletlen ál
lapotban fekszik lakásán.

\z Ország-Világból pusztaság 
lelt. És ezzel az ügy nem zárult le. 
mert Kaufmanu Mátyásné ügyvédje 
magánlaksértés és birtokháborítás ci- 
mén bepereli az önkényesen eljáró 
gondnoknőt.

Az óvadékrendelet
\ kereskedelmi miniszter 1928. évi 

77.724. sz. rendeleté.
\ fogadó, (szálló, penzió), ven

déglő. korcsma, kifőző, kávéházi, ká- 
vémérési és lej ívó üzemekben egyes 
munkaadó alkalmazottaiktól olyan 
esetekben is kívánják óvadék szolgál
tatását. amikor az alkalmazott szolgá
latának mini ísége óv adék vételét nem 
teszi indokolttá s az óvadékot egyéb
ként is aránytalanul magas összegben 
szab ják meg. \ kifogás alá eső ilyen 
eljárás megakadályozása céljából az 
11122. évi \ ll. törvénycikk 58. 
£-áhan kapott felhatalmazás alapján 
a következőket rendelem.

i. 8-
\ fogadó, (szállé), penzió), ven

déglő. korcsma, kifőző, kávéházi, ká
vémérési és te jivó üzemekben a mun
kaadónak csak attól az alkalmazott
jától szabad óvadékot követelnie vagy 
elfogadni, aki rendes munkakörében:

1. a szolgálataikat illető pénzt vagy 
az üzemben használt, illetőleg felszol
gálásra vagy elkészítésre kerülő olyan 
anyagokat elszámolás kötelezettsége 
mellett kezel, amelyeket a szolgálat- 
adó költségére szereznek be:

2. az üzemhez tartozó berendezési 
és felszerelési tárgyakat elszámolás 
kötelezettsége mellett kezeli. vagy 
gondozza:

3. az üzemet látogatók vendegek 
értéktárgyait és egyéb ingóságait a



szolgálatadó szavatossága mellett kö
zeli. őrzi vagy gondozza.

Ha az alkalmazóit tevékenysége 
ideiglenes megbízatás folytán terjed 
ki az előbbi bekezdés alá eső műkö
désre. óvadékot csak az ideiglenes 
megbízatás tartamára szabad követel
ni vagy elfogadni.

&
Pénzkezelés esetén az óvadék ösz- 

szegét legfeljebb annak az összegnek 
hároniszőre)sában szaba;1 111egáHajó-
lani. amely összegről az alkalmazott 
naponként elszámol. \ naponként el 
számolásra kerülő összegként az egy 
hónap alatt elszámolásra kerülő ösz- 
szeg napi állagát kell számításba 
venni.

\z anvagkozoles esetében az óva
dék összegét az alkalmazott kezelése 
alatt állé) anyagok értékének legfel
jebb Hl százalékában szabad meg
állapítani. V/. érték megállapításában 
az egy hónap alatt az alkalmazott ke
zelésébe kerülő any agmenny iség ér
tékének napi állagát kell számításba 
v enni.

Berendezési és felszerelési tárgyak 
kezelése vagy gondozása ('setében az 
óvadék összegéi legfeljebb a kezelt 
vagy gondozott vagyontárgyak beszer
zési értékének ö százalékában szabad 
megállapítani.

\z üzemet látogatók vendégek 
értéklárgvainak és egyéb ingóságai
nak kezelése, őrizete vagy gondozása 
esetében az óvadék összegét legfel
jebb az üzem egy havi bruttó bevé
tele alapján kiszámított napi átlagá
ban szabad megállapítani.

Ha az alkalmazott rendes munka
köri' az előbbi bekezdések több ren
delkezése alá esik. az. óvadék összegéi 
legfeljebb a külön kiszámított óva- 
dékösszegek együttes összegében sza
bad megállapítani.

3. g.
I jonnan keletkező fogadó, szálló, 

penziói, vendéglő, korcsma, kifőző, 
kávéházi, kávémérési és lejivó üze
mek esetében, ha az átvehető óvadék 
összege a 2. ij. első. második és Me
gvédik bekezdésében említett adatok 
hiányában nem állapítható meg. az 
ugvanazon iparághoz, tartózó hasonló 
terjedelmű más üzem adat ül keli 
alapul venni.

I .  g .

Ha az alkalmazott óvadékának 
összegét ,i felek e rendelet életbe
léptetése előtt állapították meg. vagy 
e rendelet életbelépést* után a 2. 
rendelkezéseinek meg fel elét összegben 
állapítják meg. az óvadék összegét a 
munkaviszony tartama alatt az I. ij.

4. oldal ___________________ A T sn o rx i
j második bekezdésének esetén kivid.

. az óvadék legmagasabb összegének 
megállapításában irányadó adatok 
változása esetében is csak változatlan 
összegben szabad fenntartani, kivéve, 
ha az. alkalmazott eddigi munkaköré
től lényegesen elférő, vagy az óvadék 
összegének megállapítása tekintetében 
más elbírálás alá eső munkakör el
látására kap állandó jellegű megbí
zási.

\ mennyi ben cselekmény e súly osabh 
büntető rendelkezés alá nem esik. 
kihágást követ el és tizenöt napig ter
jedhető elzárással, valamint pénzbün
tetéssel büntetendő:

a az a fogadós, (szállodás, pen
ziói fenntartó iparos). vendéglős, 
korcsmaros, kifőző, kávés, kávémé-
rést vagy tejivói fenntartó iparos:

1. aki olyan alkalmazottjától köve
tel vagy fogad el óvadékot, akitől a 
jelen rendelet 1. g-a értelmében óva
dékot követelni vagy elfogadni nem 
szabad, vagy az üzemben alkalma
zást az 1. g. ('Mellére óvadék letételé
től teszi függővé;

2. aki alkalmazottjától olvan óva
dékot követel vagy fogad el. amelv- 
nek összege nyilvánvalóan meghaladja 
a jelen rendelet 2., 3. és 4. Jj-ai sze
rint szedhető óvadék mértékét, vagv 
az üzemben alkalmazási az. említeti 
szakaszokban megái lapított mértéket 
nyilvánvalóan meghaladó óvadék le
tételétől teszi függővé:

h az az egyén, aki fogadó, 
szálló, penzió . vendéglő, korcsma, 

kilözö. kávéházi, kávémérési. vagv 
tejivó üzemben alkalmazása eselér •

1. óvadékot ad vagv ajánl fel. 
noha a jelen rendelet 1. £j-a ért'Iliié
ben óvadék nem adható:

2. olyan óvadékot ad vagv ajánl 
lel. amelynek összege nyilvánvalóan 
meghaladja a jelen rendelet 2.. 3. és 
1. ij-ai szerint szedhető (ivadék mér
tékét.

Pénzbüntetés alkalmazása tekin
tetében a büntető igazságszolgáltatás 
egyes kérdéseinek szabályozásáról 
szóiéi 1328. évi V  törvénycikk ren
delkezései iránvadók.

\ kihágás miatt az eljárás a koz. 
igazgatási hatóságnak, mint rendőri 
büntető bíróságnak hatáskörébe tar
tozik. 11 armad fokon a kereskedelem
ügyi miniszter bíráskodik.

ti. g.
\ jeleli rendelet 1323. év i novem 

bér hó 1. napján lép életbe.

1928 julius 15
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Magyar étlap Londonban. A
Tliemsc partján ép úgy. mint más 
nagy metropolisokban is. a magyar 
borok rendszeres exportakciójával 
párhuzamban feltűnően erős tempó
ban terjed a magyaros ételek keres
leti'. \z. előkelő budapesti éttermek 
konvháinak nem egy hírneves mun
kása kapott a vezető európai városok
ban kitűnő állást, mert most már 
nem érik be az oltani étlapokon sze
replő ('Itorzi tol t magyar ételnev ekkel, 
hanem tényleges és vnléiságos magyar 
étkeket követelnek és szeretnek. íme 
újabb bizonysága annak, hogy ahol a 
szakma legjobbjai áldozatokat hoz
nak a mugasahhrendti szakoktatás 
érdekében, ott az eredmények nem 
maradhatnak el. így volt ez a ven- 
déglösiparban, amely ben akadtak 
( tlíicl: frigyesek. Pnlliovicsok és 
( lumlelel,. mindmegannyi apostola a 
magvar munka, a magyar Ízlés győ
zelmének.

A kényszeregyezség módosítása.
Megírtuk, hogy augusztus 1-lül csak 
(>0 százalék felajánlásával lehel kény- 
szrreg \ ez'égel kölni. \z érdekképvi
seletek élesen tiltakoznak a módosí
tás ellen. Egyébként a rendelet azt 
jelenti, hogy augusztus 1-ig még a 
régi feltételek mellett, tehát ÖO szá
zalék felajánlásával lehel kényszer- 
egyezséget kölni. Mondani sem kell, 
hogy a keserves helyzetben levők

kihasználják a rendelet állal bizto
sított ki liléiét i idol .

Olcsósági csoda. Balatonföldvár
fürdőről egy igen meleghangú ismer
tetés jeleni meg a Magyarság -bán, 
amelyből a bennünket különösen e,- 
deklo rész a következőleg hangzik:

\ konyha kitűnő. \z árak?
Megl izrlhetöek. söl sokszor csodálato
san olcsóak. tegnap például kétszáz 
embernek adott özv. Iloliuir károly- 
né. az éttermi üzemek bérlője, közös 
ebedet azoknak, akik a poslásíidülö- 
báz avatóünnepélyére jöttek I'öldvár 
re. \ menü ez. volt: ragoul-leves, hi
deg fogas larlármárlással, rántott 
(sirki' négyféle körítéssel, cseresznyés 
rétes és feketekávé. \z ára két pengő 
volt. I’e jenként.

Mihez, nem kell kommentár, itt 
gondolkozóba kell esni minden üz
letembernek, hogy mikép lehetséges 
ez a bűvészet.

Ilii b ar á t ,  h a s z n o s  I a n ti v s a <1 ó, s z a k má n k  o l áh a r c o s a  a „YENDKU*4!
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Az élősdi szaklapok irtása fo- 
lyuinu ll);in van. \ I x* 1 í j v minis/1 <* r
most li I lót lei be a Bem torsáéi La- 
|»ok -at, amely cimével meglévesz- 
tette a közönségei és hivatalos szinc- 
/el hamis látszatával a tájékozatlant 
félrevezette. Sajnos sokkal lobi) ilyen 
kártékony ál-szaklap működik, amely
eknek gyökerük nincs és külömbözö 
hamis maszk hozásoknak köszönhetik 
eddigi létüket is. Bár rendelet tiltja 
('I a közPimkcionárnsoknak ilyen 
nemű szaklapok szerkesztésétől vagy 
tulajdont>ssá gá tol. m ég is k i j á I szá k
egyesek ezt, megkockáztatva egy sú
lyos fegyelmit. Különösen a vendég
lősöket szerencséltetik ezek az olvasó
tábor nélküli lapocskák és hivatalos 
nyomással igy elveznek előfizetőket 
g y ü j leni. I igy el m ezlel j ü k k a rtá rsa in
kát ne enged jenek semmi presszionak 
és ha valamelyik lap rendőrségi, 
pénzügyi vagy adóügyi összekötteté
sekre hivatkozva kéri aláírását: úgy 
az illető lap nevét adja ál nekünk, 
hogy mi azt a kereskedelmi és ipar
kamara utján a belügyminisztérium
ban eljuttassuk, ahol ezek ellen a leg
szigorúbban járnak el!

A Thonet-butorok mellőzése,
Felmerüli pécsi esetből kifolyólag a 
belügyminiszter elrendelte a Thonet- 
butorok beszerzéséi i e k mellözésé I.
miután azok külföldi gyártmányok. 
Debrecenben pedig van egy magyar 
bútorgyár, mely megfelelő minőségű 
ha j li lőtt bútorokat készít. Bár min
denki megszívlelné és követné azt az 
ujj-mulatásl. amit ;i helíigyminiszter 
e rendeletével ad. mert csak ez eset
ben lesz annak a kívánt eredménye 
és foganatja. Minden magyarnak a 
saját háza elölt k• • 11 megvonni azt a 
vámhatárt, melyben semmiféle nél
külözhető külföldi iparcikket át nem 
bocsát. Támogassuk a saját iparun
kat. először, mert a mienk, másod
szor. mert megérdemli. \ magyar 
ipar támogatásával tudjuk csak bizto
sítani a magyai közgazdaság függet
lenségét.

13
Kitűnő magyar konyha! Nemes fai- 

borok ! f igyelmes kiszolgálás!

m m m b  m e g n y í l t : i.w m b ü

Harmincnégy uj vámházat épí
tenek a főváros uj vámhatárán.
Mcgirtuk. hogy a főváros közgyűlése 
hónapokkal ezelőtt határozatikig ki
mondotta. hogy a vámhatárokat a 
külső perifériákra helyezi ki. \ vám
határok és a politikai halár közötti 
területen ugyanis az elmúlt évtized 
alatt nagyszámú építkezések voltak, 
uj városrészek létesüllek, ahonnan ha 
a lakosság élelmicikket szá 11 i toll a 
főváros centrumába, a vámőrök a 
kérdéses cikkeket elvámolták. \z ér
dekellek mozgalmára a tanács most 
elhatározta, hogy a vámhatárokat még 
az ősz folyamán kihelyezi és az uj 
haláron telepítteti a vámőrség u j épü
leteit. Krlesülésünk szerint harminc
négy vámházal fognak épileni a kö
vetkező helyeken: a Budafoki-. Fe
hérvári-, Kondorosi-. Pélerhegvi-, Kő- 
érberki-. Budaörsi-. Spanyolréti- 
ulon, a .bános-hegyen, a Budakeszi- 
és hidegkuli-ulon. az Fszler-ulcában, 
a Csúcshegyen, a Bécsi-. I’omázi-, 
Szentendrei-, Ilalász-uton. az újpesti 
hídnál, a Soroksári- és (iubacsi- 
uton, a Mester-utcában, a Ferenc Jó- 
zsef-ulcában. a (iváli- és l llöi-uton, 
az Vlsóerdösor-utcában, a (iyömröi- 
és maglodi-ulon. a Koznia- és (irá- 
nál-utcában. a Külsői .lászberényi- 
ulon. az \llamvasutak kelenföldi pá
lyaudvarán. a kőbányai alsó- és felső- 
pályaudvaron, Budapest kitérő állo- 
máson és Köbánva vasgvái-megálló- 
helyen. \z építkezéseket még az ősz 
folyamán megkezdik.

Mit iszik egy prímás? Nagy
körösről írják nekünk, hogy Ihillu 
(íyula oltani vendéglőst a napokban 
meglátogatta régi ismerőst'. I huj vari 
József. nevezetes pesti cigány primás, 
aki elö/öen Debrecen szabad királyi 
város urainak húzta a csárdásokat 
meg kesergőket felváltva. Nagy kétfő
sön, a Ball i-vendéglőthen éppenakkor 
volt érettségi találkozója a régi nagy
kőrösi rt'formálus diákoknak s Ma
gvari Jóska, noha vendég volt csu
pán. odaálll a handa élére s játszani 
kezdett olvau szépen, hogy nem lehet 
azt elmondani. \ találkozón résztvell 
öreg-diákok egyikél annyira elérz. ■- 
kény ítélték a hallgató nóták. hogy 
magához intette a pincért s e szava
kat intézte hozzá :

Kérdezze meg a prímást, mit 
iszik: bort vagy sert? Fizetni akarok 
neki. . .

5. oldal
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Kitünően sikerült kirándulás
emlékével tértek haza Vi sodrai írói a 
\ endéglös If jak ás szépszámú \i'ii 
(lábaik. \ közöl hetven Ionvi társa
sig ugv az élvezetes lia j<>uIon. mini 
a történelmi \ isegrád erdökoszorus 
hegyoldalán pa jzán jókedvvei. gond- 
lalan vidámsággal álvozlo a szabad 
lonnászol pompájal ás a társaság ke 
délves hangulatát. Valóban helyes 
lonno megismételni őzt a hangulatos 
kirándulást!

Olcsóbb lesz az üveg a kül
földi üveggyárak harca miatt?
\ esoh gyárak amelyek kizáróla
gosan fodozlák nálunk az üvegszük- 
ságlolol újabban őrös konkuren
ciát kászitonok olö a bolga üveggyá- 
rak. amennyiben árajánlatokat kül- 
döltok Magyarországba. Nőin kátsá- 
gos, hogy az ajánlatok nyomán ügy
letkötések keletkeznek, amelyek 25 - 
30 százalékkal csökkentik az ii\ag
arukat.

Elhunyt. And ovi József kar tár
sunknak. a koszoy-áttorem üzletveze
tőjének leánykája. a 14 éves Parn ika, 
tragikus körülmények között váratla
nul elhunyt. Legmélyebb részvétünket.

I illa Isi van vendéglős kartár
sunk 03 éves korában hosszas szeme
dé-. után elhinni. \ megboldogult 
régi szakember volt. aki hosszas te
vékenysége végé*11 a sors mostohasága 
miatt igen szűkös viszonyok között, 
elhagydva fejezte be életéi kórágyán.

6. oldal __________ ___ CVE>íDEQd
vonatkozásban. Lnnék bizonyságául 
elég annyit elmondanom, hogy min
den reszorlminiszter. aki tárcája ré
szére valamit külföldről akar ren
delni. igényéi minisztertanács elé tar
tozik terjeszteni. \ minisztertanács 
minden egyes esetet szigorúan meg
vizsgál és csak abban az esetben en
gedélyezi a külföldi gyárimáin meg
rendelését. ha azt Magyarországon 
nem lehel elöállihmi. \ főváros önál
lóan eszközli a megrendeléseket s 
minthogy törvényes tilalom nincs, én 
nem avatkozhatom bele ezeknek a 
külföldi megrendeléseknek az. ügyébe. 
De az előzetes jóváhagyás alá eső 
megrendeléseknél csak abban az eset
ben adom meg a szükséges jóváha
gyást, ha az igényelt cikk idehaza 
nem kapludó. Mindeneseire ezúttal is 
megragadom az alkalmat arra. hogy 
a magyar ipar védelme érdekében 
a juhi) felszólilásl intézzek ur/y a 
maijyar társadalom összességéhez, 
mini a hivatalos lesliilelekhez és in
tézményekhez is.

Vendéglős Ifjak baráti társasá
gának összejövetele minden esetben 
kedden este 8 órakor kezdődik.

.luk 17-én Dajka Perem Harang- 
völgy vendéglőjében Béla király-ut 
44. Az iskola mögött. (81-es villa
mos végállomástól 3 perc.)

.luk 31-én Milis Vndrás vendég
lőjében Németvölgvi-ul 38. sz.

Lj v endéglösif jut szívesen látunk!

Gundel J. és id. Komtner F. 
asztaltársaság

„Jóbarátok“ asztaltársasága
uzsonnájukat a következő helyeken 
tartják meg, minden szerdán d. u.

5 órakor:
Juh 4-én \misics Miklós vendég

lőjében \ 11.. Bottenbiller-u. ö/b.
Jul. 1 1-én Szabó Jenő vendéglő

jében VI.. brzsébel ki rá Ivné-u I ja 2. 
i Ilermina-ut sarok.)

Jul. 18-án llerzmann Leó ven
déglőjében l\.. Soroksári-ut 00.

Jul. 25-én Váradv Sándor ven
déglőjében Zugló. VI., Lőcsei-ut 1. 
i Egressy-ut sarok).

\ug. 1-én Nagy Zsigmond ven
déglőjében l\.. Soroksári-ul 35.

\ug. 8-án Dajka Ferenc vendég
lőjében I.. Béla királv-ut 44.

\ug. í (»-ón Bischoff Ignác ven
déglőjében l\.. Bemele-u. 24.

Vug. 22-én (csül.) Timár Gyula 
vendéglőjében, Kamaraerdő, a Török
szentmiklósi helyiérdekű. (Szent Gel- 
lérl-lérrül indul.

\ug. 29-én Nagy János vendég
lőjében \ III.. Práler-u. 42. <()ri-
ás-u. sarok).

Szepl. 5-én Mórocz István vendég
lőjében \ k. Váci-ul 32.

A Jóbarátok uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj kartársakat.

Vendéglősök vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek:
Julius 20-án kutassy Lajos állat

kerti vendéglőjében \ I lat kerti-nt 3. 
A vacsorára ne feledkezzünk elmenni.

Kényes gyomru vendégnek, it
tasnak vagy Katzenjamernsnak nél
külözhetetlen a Cfgetkai „István„ 
hydrocarbonátos viz. Megrendelhető: 
V., Sas-u, 29. Tel.: Teréz 120-20.

_________________  1928. julius 15

DEZSÉNYI LÁSZLÓ  
bornagykereskedőnél
///., K e n y e r e s  ti. M  •  T e le fo n : 6 2 3 -t i3

Nemes fajborok
n a g y  v á la z s té k b a n

i ™ 11"

Stauffer
D O B O Z O S EMMENTHALI 

VILÁGMÁRKÁI
KÖZPONT RÉPCELAK
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Az özvegyek ipargyakorlási 
joga. A szegedi kamara előterjesz
tésére fontos döntést hozott n keres
kedelmi miniszter az özvegyi ipar
űzési jog értelmezése tekintetében. 
Az iparűzés ugyanis úgy intézkedik, 
hogy az özvegy férje halála után 
folytathatja férje iparágát, azonban 
három hónapon belül köteles ezt az 
iparhatóságnak bejelenteni. Nem volt 
azonban nagy baj, ha az özveg\ a 
bejelentést elmulasztotta, mert a mu
lasztás miatt legfeljebb kihágásban 
mondták ki bűnösnek, de a mulasz
tás iparűzési jogát nem érintette.

Vz eddigi gyakorlat szerint tehát 
bármikor folytathatta az özvegy az 
elhalt férje iparát, inig a kereske
delmi miniszter most hozott döntése 
szerint az özvegyi jogon való ipar
űzés háramlóit jog . amit az iparos 
elhalálozásától számi tolt B hónap 
alatt köteles az ö/.vrgv érvényesíteni. 
Hz az érvényesítés az által is történ
hetik, hogy az özvegy az ipar gya
korlását ténylegesen megkezdi, ha 
nem is jelenti azt be az iparhatóság
nál. Be nem jelentés esetén a joga 
nem vész el, de kihágási eljárás in
dul ellene a be nem jelentés miatt. 
Ha ellenben az özvegy férje elhalálo
zása után három hónapon belül nem 
jelenti be az iparhatóságnál férje 
iparának folytatását, s az ipar beje
lentés nélküli üzésél sem kezdi meg, 
özvegyi joga elévül és férje iparát a 
három hónap eltelte után nem gya
korolhatja.

Az üzleti és üzemi titoksértés.
A tisztességtelen versenyről szóló tör- 
vén\ tő. £j-a szerint titoksértést kö
vet el az az alkalmazott, aki műkö
dése közben megtudott vagy rábizotl 
üzleti \agy üzemi titkol a szólg dali 
viszony tartama aluli elárulja vagy 
pedig azt \erseny céljára a maga 
\agy más javára felhasználja.

I )e titoksértést követ el az a ver
senytárs is. aki az ilyen alkalmazot
tól "kiindult üzleti vagy üzemi tit
kot a maga vagy más javára felhasz
nálja, feltéve. hog\ a titok kihalása 
a: alkalmazottnak szolgálati ideje 
aluli történi.

Vz alkalmazottnak tehát csak szol
gálati ideje alatt nem szabad a he- 
csületcs uhui megtudott titkokat elá
rulnia, a szolgálati viszony megszű
nési* után azonban szabadon rendel
kezhetik ezzel a titokkal. V verseny
társnak is csak az olv üzleti vagv

ATTNTH.G
üzemi titkot nem szabad felhasznál
nia, amelyet más alkalmazottjától en
nek szolgálati ideje alatt tudott meg; 
ha azonban ezl a lilkol neki az ai- 
kalmazoll a szolgálati viszonyának 
megszűnése illán árulta el, a lilkol 
a versenytárs szabadon felhasznál 
halja.

kérdés már most, mit nevezünk 
üzleti vagy üzemi titoknak? Mindent, 
amire nézve érdeke a vállalat tulaj
donosának. hogy rajta és az általa 
beavatottakon kívül senki meg ne 
tudja. Ilyen a vevők névjegyzéke, a 
vevőknek adott kedvezmények, az ár- 
kalkuláció. ipari cikkeknél a vegyi
lés. keverés módja, stb. Senuniesetre 
sem titok az. amire mindenki rá
jöhet anélkül, hogy a vállalat tulaj
donosától vagy a beavatottaktól kel
lene azt megtudnia. Titok például az, 
hogy én egy bizonyos fémgyártmány t 
mily en keverési arányszám alapján ál
lítok elő, de nem titok az, hogy hány 
kg. vasal és liány kg. rezet tartal
maz az. mert ezt minden szakem
ber könnyedén megállapíthatja.

Fontosnak tartjuk még megje
gyezni. hogy akar alkalmazott akár 
versenytárs követi el az üzleti lilok- 
sérlésl, ha szándékosan és tudatosan 
cselekszik, B évig terjedhető fogház
büntetéssel sújtja a törvény.

A kisiparosság elleni végre
hajtások Az igazságügyminiszté
rium legutóbb köriratban értesítette 
a kamarákat, hogy a végrehajtások 
esetében a jövőben a végrehajtó az 
érdekelteknek, igy tehát a kisiparo
soknak is olvirányu bejelentését, hogy 
a lefoglalni szándékozott ingó dolog 
másnak a tulajdonát képezi figye
lembe fogják venni. Hbben az
esetben a végrehajtók oly értelmű 
ulasilásl kaplak, hogy ilyen beje
lentések esetében a végrehajtató sze
mélv által megjelölt egyénnek igény- 
bejelentési felhívást kézbesítenek.

ffl/jxjvn\cq
Vezér Péter vendéglős kartár

sunk l III.. Hokit Szilárd-u. 
alatt nyitott uj üzletet. Jó magyar 
konvhája, jó magyar borai vannak 
és I )réhrr-fele sörök.

Andreics József vendéglős kar- 
lársunk IVstszentlőrincröl beköltö
zött és megvette a l III.. Baross-u. 
IIU. s:, alatt lévő ( ivarmalhy-féle 
üzletel, i Kálvária-tér sarok.) ízletes 
magyar konyhája és nemes faj ura
sági borai vannak, melyeket a közön
ség igen kedvel.

7. oldal

M E G N Y Í L T !

Andreics József 
vendéglője

VIII, Baross u. \\9
ízletes magyar ételek!

Nemes faj urasági borok! Szolid árak!

Kávéházi és vendéglői 
berendezések.

Üveg és porcellánáruk 
Alpakka evőeszközök síb

Biliiá rd -asztalok és teljes fel
szerelések, kerti bútorok

Tekepálya -bábuk és golyók

FRIED
__________ Király u. 39

DAJKA FER EN C Z  
H A R A N G V Ö LG Y

VENDÉGLŐJE
I., B é la  k l r á ly - u t  4 4 . a z  i s k o la  m ö g ö tt .
A St-es villamos végállom ástól 5 percnyire. 
G yönyörű kirándulóhely. Tánc é s  tekepálya.

W agner Testvérek
ezelőtt Lüwenstein M. utóda 

B u d a p e s t ,  IV ., V á m h á z  k ö rú t  4 .

Bel- és külföldi sajt-, fűszer-, csemege- 
és italáru nagykereskedők.

Összes külföldi likőr, cognac, pezsgő 
állandóan raktáron.

U j t e le f o n s z á m ; 8 4 3  0 4

H Ü TTL TIVADAR
porcellángyáros, Budapest, V, 
Dorottya-u. 14. Telefon 23) 53
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismeri legjobbangol C a u l d o n  
V itr if ie d  tá n y é ro k  ismét kaphatók

Bebizonyítva, üzletet csak HEGEDŰS
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c k i s i i t R o r r t s o
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

megkezdett sor 1 pengő.
K IA D Ó H IV A T A L  C IM E :

Kónya Sándor  )’//, A lm dssy-fér 16. ///.23

Zongorák, pianinók, bérlete vétel- 
eladás, javítás, hangolás részletre is 
olcsóbbak, mint bárhol. VI., Liszt Fe- 
rencz-tér 7. Zeneakadémiával szem
ben. Gaál.

Befegsegélyző ügyek elintézését
vállalja Szeg ed i M ihá ly  dohdnytözs- 
déje  IX., Soroksári-uf 8 — J0. Telefon- 
hivó József 346-84.

3 szobás uccai földszinti lakás 
eladó ezer pengőért. Megtudható VII, 
Almássy-fér 16. 111. 23.

Gaian fál t  teljes zsírtartalmú S A 3 T 3 A I N K  
mindenütt  b e s z e r e z h e t ő k  

P á l p  i zta  aj f ,  D e r b y  ajt .  R o m a d o u r ,  
I m p e r i á l ,  Ó v á r i .  T r a p p i t a ,  C a s i n o ,  

l t o q u e f o r f ,  R o q u e f o r t  d o b o z o s

DERBV SAJT És VAJTERMELŐ

a MALÁTA PEZSGŐ SÖRt
HOGYHA MINDIG ISSZA,EGÉSZSÉGÉT S PÉNZE 
EGY R É S /É r  JUTALOMKÉNT KAPJA VISSZA. 
GYÁRTJA A FŐVÁROSI SÖRFÖZŐ R.T. KŐBÁNYÁN.

H A U E R
llllllllllllllll C U K R Á S Z  ll!llllll|||!lll 
V ili.  R Á K Ó C Z I-U T  4 0

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

BUDAPEST-KŐBÁNYA
Tel. 3. 36-36

V á r o s i  I r o d a i  V i l i , E s z t e r h é s y - u .  6
Tel. 0. 4-29 ét 3. 34-41

B o r s z lv a t t y u k ,  b o rtö m lő k , Telefon
p in c e g a z d a s á g i  c ik k e k  2 8  9 2

Cifka József
B u d a p e s t ,  V , V i lm o s  c s á s z á r - u t  4 8
B á d o g r a  l i tografált  bo r tö rvé ny k ap hat ó

Dozzi szalámi
Salgó Testvérek « Részvénytársaság
Bornagykereskedés, Likőr-, Rum- és Konyakgyár

BUDAPEST- KŐBÁNVA
Központi irodák, borpincék és gyártelep: X, Korponai ucca J6-J8. T elefo n : József 59-03.

P A L IIG  Y A Y  ~ - > IRODA: BUDAPEST, 
VI, ANDRÁSSY-UT 5 
PINCE: BUDAFOK

Uollóssy János könyvnyomtató műhelye, Budapest,VII, 3óalka-ufca 2U. Telefon 3ózaef 433 -  02
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