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Az Országos vendéglős 
és Korcsmaros kongresszus 

Hódmezővásárhelyen
Minden tekintetben sikeres meg

mozdulásnak tekinlhelö iparunk 
lörléne'éáen az Orsi. \ endéglös Egye
sedet rende é énen Ilódnie ővásárhe- 
h e i iinne; él cs ke elekben 1 ’ olyt o r 
szágos vendéglős é* korcsmái** is kon
gresszus. V kongresszuson közel ez
ren voltak jelen. Megjeleni olt a ke
reskedelmi mini-zt r képvi keletében 
dr. Kerékgyártó) .lózsef miniszteri osz- 
I á 1 n tanácsos, a kisipari iigvek kor
mánybiztosa. a ITddmivelésügv i m i
niszteri dr. Szepessv .József Csongrád 
vármegye szőlészeti és borászati fő- 
fo'ügvelöje. a pé izügy minisztert dr. 
Kolb Árpá 1 miniszteri lanác-os. a 
\ endéglá tó 11 ó< 11 ne/üv ásá rb el y várt )s 
po'gármesierél dr. Csáky Lajos lie- 
lvetles po’gármeslev képviselte. A kon
gresszust Bapcsák Péter hódmezővá
sárhelyi korcsmáios, sz.akos/.lilvi disz- 
elnök nyitotta meg. akinek javasla
tára a kongresszus diszelnökké Mok- 
rsa\ Zoltán főispánt. Kun Béla és 
Friihvvirth Mátyás országgyűlési kép
viselőket és dr. Sós István hódmező
vásárhelyi polgármestert vál isztolta 
meg. majd a kongresszusi elnököt vá
lasztották meg Orbán Zoltán Géza, 
a Budapesti Ko:*csmáio< Ipái társulat 
elnöke s'.(»mélyében.

Az elnök, majd dr. Csáky La
jos köszöntötte meleg szavakkal a 
kongresszust. I t ma kun Béla Ilod- 
n:e/ősásárbelv képvisel >je e; ipartes
tületének elnöke s'.ólait lel. Bemuta
tóit arra, hogy a kormányhatalom 
ne olyan irányban működjék, hogy 
a fuldokló ipartól megvonják amrn- 
lörsónakol. hanem a hatalmam tá
maszkodva adjon életlehetőséget az 
ol\ sok megpróbáltatáson keresztül - 
ment kisiparnak.

Kijelentette, hogy a vendéglösipar 
jobb jövőjéért vivőit küzdelem elvá
laszthat dlan minden társadalmi osz- 
tá 1 y önzetlen szolgálatától. \ vendég- 
lösiparnak nem szabad megtagadnia 
közös*égét a többi iparagakkal, álta
lában az. egész nemzettel. Ellenkező
leg arra kell törekedniük a vendéglő
söknek, hogy mindannyian együtt

képezzenek egy el választhat illan, test
ben-lé I <*k ben agyban idegzet
ben elválaszthatatlan egészet .

Majd hangsúlyozta, hogy a ven
déglőstársadalom nemes ik önjaváé, t 
harcol, hanem azért is, hogy munká
sainak is többet, eleget juttathasson. 
Beszéde végén gyújtó) szavakban buz
dította baz sze e etre a haliga ó ágot 
mely hosszan ünnepelte felszólalása 
után.

Lzulán dr. Kerékgyártó József üd
vözöli'’ a kongresszust Ilerrman Mik
sa kereskedelemügyi miniszter nevé
ben.

\ napirend első pontjaként 1 borka 
Mihály i Bákosua'ota) terjesztett elő 
ha'á o ati javas’atot a boritaladó le
szállítása és az egyfázisú forgalmiadé 
behozatala ügyében. Elpanaszolta. 
hogy a korcsmáiosok és vendéglősök 
Bb féle adót fizetnek, majd rátért a 
forgalmiadó vegzaturákra Végül pe
dig rámutatott arra, hogy a korcs
mái osok terhein sürgősen könnyíteni 
kell, mert közülük minden hónapban 
egy-kettő öngyilkos lesz. Javaslatára 
kimondta a kongresszus, hogy arr«* 
kéri a pénzügyminisztert, vezesse be 
sürgősen a költségek s adminisztrá
ciós kiadások megszüntetése végett a 
forgalmiadó egyfázisú rendszerét.

Az országos kongresszus csati dm- I 
zik az összes érdekeltségek által indí- ! 
tolt ama mozgalomhoz, mely a bor- ’ 
italadó eltörlését tűzi.» ki céljául. L 
pontnál Iloványi Lajos a Borsodme- j 
gvei Kávés Vendéglős és Ivó csmáros 
Szövetség főtitkára mulatta ki a bor
italadó t irthalatlanságát. \ borital
adó a városokat illeti és azok azt 
meglehetős önkényesen és magas 
kulcs szerint állapitollák meg. Javas
latára a kongresszus kéri a pénzügy
minisztert. szólítsa tel most mar a 
legerélvesebben a váró okat, hogv 
legalább is ló  fillérre mérsékeljék 
egyöntetűen a bo: ital adót.

Lzulán tárgyalták az ilalmérési tör
vény módosítását, a ko látóit it diné 
rük szabálvlalan italmé;e>ét es az 
italméiési illeték reformját. Iloványi 
határozati javas'ato* terjesztett eh>. 
amelyben szükségesnek latja a kon
gresszus a törvényben ami ik kimon
dását. hogv a korlátlan it Iméiési en

gedélyek létszámát csak minden har
madik évben lehessen szükség esetén 
emelni. \ törvénybe olyan rendelkezé
seket vegyenek fel. amelyek lehetet
lenné teszik, hogy a sör, bor és pá
linkanagykereskedők kicsinykém il d- 
mérési engedély t nyerjenek. Végül az 
ilalmérési engedély illetékeknek igaz
ságos fizetése érdekében kívánatosnak 
tartja a kongresszus, hogy az illeték 
mindenkor a bori la 1 adóval együtt 
legyen fizetendő és az illetékek téte
leit mérsékeljék.

Dr. Stéger Oszkár, az Országos 
Vendéglős é; Ko.csmáros Egyesület 
ügyésze azt kívánta, hogy vonják el 
a szatócsoktól és fűszeresektől a po
harazás'! jogot, illetőleg a mostani 
jogok épségbentartása mellett újabb 
jogot ne adjon ki a pénzügy miniszter. 
\ fűszeresek ezentúl csak zárt palac
kokban adhassanak el szeszesitalt. 
Klöcker Miklós (Kunszentmiklós) a 
korlátolt italmérők által elkövetett 
visszaélésekről panaszkodott, az ál- 
hortermelők és zugkimérők visszaélé
seiről beszélt, akik a legsilányabb bo
rokat szépen kiadj usztálva sózzák a 
fogyasztó közönség nyakába.

\ panas okra dr. Korb pénzügy
miniszteri kiküldött reflektált. A mai 
ros'Z gazdasági helyzet mellett a bor
termelők nem tudják nagy tételek
ben értékesíteni borkészleteiket és ez 
indilolti a pénzügyminisztériumot 
arra, hogy síját termésű ki sínben 
való elállására engedélyt adjon. Jankó 
János Makó) hibáztatja, hogy Ma
kón. ahol (> 1 italmérő van. még a 
Hangyának is italméiési engedélyt 
adtak. Olyan helyeken adjanak ital- 
mé.’ ési engedélyt a szövetkezeteknek, 
ahol kevés italmérő van és ahol azok 
áiszabálvozó hatást érhetnek el. Both 
István i Leányfalu) azt követelte, 
hogy a bortermelőket is sújtsák for
galmiadéval. Többek felszólalása 
után a kongresszus a határozati ja
vaslatot magáévá tette.

\z ipartestületi reform é- az. ipar' 
szakképzett*ég ügyét Orbán Z. Gézi 
adta elő. Határozati javaslatot nyúj
tott be az irányban, hogy a szakipar 
testületek ahkbá-ára vonatkozó tör 
vény jav álhitül változtassa meg a ka 
íeskedelmi miniszter oly képen, hogy
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üdéken ne l ót), Inmem HM) szak
mabeli iparos megalakíthass i a sxak- 
iparteslíilele!. Felkéri a kongresszus 
újból a ke: eske lelemügv i minw.lerl, 
hogy a/, n j iparlörvéuyheii nyert 
felhatalmazása alipján a ko •omáros- 
iparl. mini a veudéglösipar rokonipa- 
rál kös-e képesítéshez. V javaslatot a i 
kongresszus elfogadta.

Igyancsik Orbán X. (iéza refe- 
rálla a sárkarlell ellen való .•» I lás fog
lalás ügyéi. Többek, felszólalása illán 
elható: o .ti a kongresszus, hogy bi 
zoltságol küld ki. amely hiz.ollságnak 
célja a karlellel valé) kr>z \ ellen l :i r - * 
gyalások. Felkéri a kongresszus a 
kormányi, hogy mie'őbb hozzon tör
vényt a kartellek túlkapásai ellen. \ 
határozati javaslato' t I oga Mák.

\ vendéglői bilid.é.lelem kérdésé
ről Timina (lyöző határozati javasla- 
tát egyhangúlag elfogadlak. Ibinek, 
megfelelően a vendéglősök kérni fog
ják. hogy 10 10 pengő határok
között állapils * meg a törvényhozás a 
védc'em alá \ont vendéglői hitei h i
tárát. valamint azt is hogy minő- 
sil-e hitelezési csalásnak, ha valaki 
a vendéglős megkérdezése és hozzá
járulása nélkül szerez vélelem alá 
tartozó vendéglői hitel! s ezen adóssá
gát a kőiéitől sz.ámi'olt három hónap 
alatt nem rendezi.

V bortörvény módosításáról dr. Síé - 
géz Méla terjesztett elő határozati ja 
vaslatul. amelyben kéri. hogy annak 
sérelmes pontjait változtassák meg. 
Dr. Vécsey Oszkár terjes ti,ll elő 
határozati javasaitól a vendéglői, ká
véházi és korcsmái záróra törvény
hozási u!o:i valé) rendez.é e ügyében. 
Moigár Menyliéii. az Országos \ en- 
dégh’is Nyugdijinlé et titkára elő
adást tartóit az ipa o ok készülő kö
telem nyugdijhizlosifásáról. Indilvá- | 
nyára az o 'szágó s kongresszus k i
mondta. hogy a kötelező nyugilijbiz- 
tosilásl már évek óta működő saját 
ny ug.:i bnté.ele állal ki ánja megv.dó- 
stani. V kong *e sms állást foglalt 
a községi üzemek lerjeszke lé * ellen.
\ jövő évi korcsmái o - kongresszusi j 
hűségén tartják meg.

A magyar anyák vitézi rendjében
az elsők között avatták fel H u n  d e 1 
K ;'i r o 1 y n é I a vendéglős nagyasz- 
szonvt. tizenkét gyermek édesanyj ál. 
I.hhétl az ünnepélyes alkalomból sziv 
In i r.ikaíló legjobb kívánságainkat hó 
doló li izlelellel helyezzük a gyönyörű 
k i '  11111 < ■ I <'• s mellé és kérjük a Minden 
li;!'ői! .-üljön sok ilyen édesanyád ma 
rcdc Manv arorszáign tk hogy ismét 
j agy I gyen. mini volt!

ős a Kéziniiiparosok kötelmi 
akkori biztosítása

\z alkalmazónak hidegség é bal
eset elleni hizto utasának államosítása

a les \ á s s  I. után. mely a f. 
évi január hó l é i d  lépett életbe, 
a népjóléli minis/l.érium a szociálpo
litikai alkotások lé é i i mé jeluih s 
lépési leli ehd *. midőn az. alkalmazot
tak öregség, rokkant ág. özvegység é- 
árvaság eüdére szóld) kötelező bi/to.si- 
lásáról készilell lőné ív ja vasi dől 
a le\ Vasi I I -öt. mely a kö/.el- 
mull napokban törvényerőre emelke
dett s jövő évi január 1 -évid életbe 
is lép. Ösme/ve \ áss miniszter ur ne
mes amhiidóját, hogy hazánkat a 
szociálpolitikai alkotások terén is a 
müveit nyugat nívójára emelje, nem 
kétséges, hogy ezen két nagyszerű al 
kolásál rövidé-.en az alkalmazónak 
munkanélküliség elleni bi toulási i> 
követni fogja.

\ le\ \ass 11 -jiek most leza jlott 
törvényhocási tárgyalása so án több 
oldalról hangzott el az a kívánság, 
hogy a tá; s ulalompolilika e neveze
tt s intézményének működési köre a 
kézmíiipárós ágra és a kiskereske
dőkre is kiterjesztessék, miért is a 
népjóléli minisztérium felhívta az ér- 
dekellségeket, hogy az erre vonatkozó 
vélemény ükét és kí vánságaikat folyó 
évi augusztus hó 1 ő-ig közöljék.

Ilzzcd kapcsolatban az Ipoiz a nép
jóléti miniseié inm megingása foly
tán az egyes iparlestülelektöl a szük
séges statisztikai ada’.ok mielőbbi he- 
kühlétséi kérte és minden j<* 1 odamu
lat. hogy a kézmüiparosok kötelező 
nyugdijhizlosiiá'áról szóló tőrvényja- j 
vaslat rövidesen elkészül és a jövő 
év folyamán éleibe is fog lépni.

Ml kell is nemünk, hogy a ké zülö ] 
{örvény jav asi d hézagpótló les/, és sok 
évtizedes mu’asz.lád fog jóvátenni.

Különösen nagy fo.do ságu a tör
vényjavaslat a ki ebb ven égi sük é- 
k in  s i:á o ok s«:empo:djákól, mert 
je e ité .e ív lés üknek nagyarányú el- 
s regényedé e megköveteli, hogy az ál
lam s o iáim vé lelemre szoruló kate
góriának minősítse őket és állami be
avat tko ássál is igyekezzék sinylödö 
hely zetükün oly mólon segíteni, liogv 
l.énys (* i'i őket arra. liogv a jövőjük 
i öl gondoskodjanak.

Felmérő Iliéi ugyan a kötelező
ny ugdijhiz.losilás sze npo ltjából az. a ' 
kérdés i- liogv a szegényebb vendég 
lös e é> korcsmá:óira nézve melyik 
a nagvo'ih szociális előny‘2 \z.-e ha
biztosítva van öreg-ég. rokkantság, őz 
vegvség é árvaság eset •re. vagv a/v 
ha nem kell megvonnia magától iia

vonla azt a 20 M0 pengős járulék 
összegei, amibe a biztosi lás kerül.

Mézelem se :in t menné! rosuibb 
anyagi helyzetben él valaki, annál in
dokoltabb. hogy a scját és családtag
jai jövőjéről gondoskodjék és ha ezt 
(Miként lenni nem akarja, helyes ha 
erre az. államhatalom kényszeríti. 
Ilzért meggyőződésem szerint a k:s 
vendéglősök ói korcsmára ok számára 
előnyös a kő!idéző nyugdijbizlo itás 
még akkor is ha annak megvalósí
tása anyagi áldozatot jelent.

tipp úgy fontos a kötelező nvug- 
j biztosítás a jobbhelyzctben élő 

vendéglősökre i". akik az ezzel járó 
terheket meg sem érzik, főidői pedig 
azért, mivel senki sem tudhat ja, hogy 
mit hoz a jövő. V világháború meg
mutatta. hogy jó imádban élt embe
rek önhibájukon kivid a sorscsapá
sok következtében öreg napjaikra kel - 
dusbotra jutottak.

\ mai rettenetes gazdasági viszo
nyok közölt a kénys/.eregvezségek 
és csődök virágzó korszakában 
valóban elodázhatatlanná vált már. 
hogy ne csak az alkalmazottak, ha
nem a munkáltatók jövőjéről is tör
ténjék végre gondoskodás, mivel 
könnyen előfordulhat olyan tragiko
mikus eset is. hogy míg az alkalma
zott a kötelező aggkori hizlosilás 
folytán öreg napjaira ha szerényen is 
bár, de el vau látva, addig esetleg 
volt munkaadója szerencsétlen körül
mények következtében öreg napjaira 
ily biztosítás hiányában koldulni volna 
kénytelen.

Nyugdijegyesü’e'tink, mely ipartes
tük lünk segil égé.el reorganizálódolt, 
az önkéntes biztosítás elve alapján 
tevékenységéi a mull évben ismét 
megkezdette, a munkaadók részéről 
azonban eddig s .jno; az uj intézettel 
s emben csak nagyon mérsékelt ér
deklődést tapaszt dilink. \ belépés el
leni antagonizmusnak legfőbb oka a 
I i -almai! óság! au ke eendö, amelyet 
a régi inti* el szomorú sorsi vállolt ki 
és amely indokol dl u bizalmatlanság 
csak ho s/.as és szívós munkával osz
lathat á el. V munkaa lók és alkal
mazóit :k lés éről 111»aszta11 gyönge 
érdeklődés másik főoka pedig az ön
kéntes . tehát a nem kötelező belépés
ben jelölhető meg, mivel kényszer 
nélkül sokan még jövőjükről sem 
akarnak gondoskodni.

Ha tekintetbe vesszük azonban, 
hogy régi ny ugdiji.ité .etünknél sok 
kal hatalmasai)!) penzióié lelek is. 
mint pld. az Kgvcsüll Fővárosi Ta
karék] é.nzlár. Llovd Mink. Migvar- 
\merikai Maiik. s'b. slb, is tönkre
mentek és hogy a bankbetétek valori- 
zálallansága dacára a felesleges pén
zeket még ma is csak a bankokban
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helyezik el a takarékos emberek, úgy 
a reorganizá 11 ny ugdi j intézetüükkel 
szemben sem indokolt az a bizalmat
lanság, mert hiszen az általános valo
rizáció hiányában még a Hitelbank
nál elhelye/.elt háború előtti betétünk 
is az ö-s'.os életbiztosításokkal együtt 
semmivé zs u go i o ; lot l.

\ kár sokszor haszonnal jár. Épp 
a régi intézet szomorú sorsa tanított 
meg bennünket arra, hogy az uj inté
zel vagyonát ezentúl kizárólag ingat
lanban helyezzük el. mert az ebben 
elhelyezett vagyon a világhál ;orú da
cára is ma jdnem 100 százalékig kon
zerválódott.

V nyugdijintézcl iránti eddigi lany
ha érdeklődés egyik oka, a nem köte
lező önkéntes beléj>és, a készülő 
törvényjavaslattal hála Istennek rövi
desen megszűnik. Akarva, nem akar
va. a jövő évben minden ipartestületi 
tag kénytelen lesz vagy az állami, 
vagy saját szakmabeli, de szigorú ál
lami ellenőrzés alatt álló nyugdíjinté
zetbe belépni.

Ma már most tekintetbe vesszük, 
hogy az állami kötelező nyugdíjbiz
tosítás tervezete szerint a biztosí
tandó szakmabeliek valószínűleg töb
bet. de legalább is ugyanannyi tag
sági dijat tartoznak majd oda be
fizetni, mint saját már meglévő nyug
díjintézetükbe, anélkül azonban, hogy 
a felállítandó állami intézet nekik 
több előnyt nyújtana, avagy hogy an
nak irányítására megfelelő befolyást 
gyakorolhatnának, úgy iparlestülc- 
tünk minden józanul gondolkozó tag
jának úgyszólván morális kötelessége, 
hogy a nagynevű elődök által létesí
tett saját intézményét erősítse, azt 
életképessé legye, amit azzal kell do
kumentálnia. hogy már az év folya
mán. vagyis a kötelező nyugdíjbizto
sítási törvény életbelépése előtt belép 
ny ugdi j egy esü létünkbe.

A belépés ténye még nem jelentene 
az ipartestületi tagokra nézve azon
nali fizetési kötelezettséget, mert a 
tagsági járulékok fizetésének megkez
dése esetleg a kötelező nyugdíjbizto
sítási törvény hatályba lépéséig füg
gőben is maradhatna, úgy hogy a be
lépés egyelőre csak a morális támo
gatás jellegével bírna minden áldozat 
nélkül és azt bizonyítaná, hogy ipar
testületünk már működő saját nyug
díjintézetének további fenmaradását 
óha jtja, mivel minden érdeke ezt ki
váltja.

Ez valóban a legkevesebb, amit 
ipartestületünk három évtizeden 
át kifejtett nemes emberbaráti műkö
désére való tekintettel a nyugdíj- 
intézetért megtehet és ezt annál is in
kább meg kell tennie, mivel nemcsak 
az összes ipari, hanem legutóbb az

OMKE-bcn a kereskedelmi érdekelt4 é- 
gek értekezlete is egyhangúlag ugv 
határozott, hogy a kötelező nyugdíj
biztosítást saját felállítandó intézete 
lássa el. amely intézet tehát nem ál
lami igazgatás utján, hanem saját 
autonóm szervezete által óhajtja irá
nyítani és ellenőrizni.

Ha tehát azt látjuk, hogy a köte
lező ny ugdijbiztosilásl kivétel nélkül 
minden érdekeltség saját in tézetével 
óhajtaná ellátni, sőt ahol ilyen inté
zel még nincs, ily intézetet direkt lé
tesíteni akar. úgy nyugdijegyesülc- 
tünk további fen tartása nemcsak m o
rális kötelessége, de egyszersmind ér
deke is ipartestül leiünknek és pedig 
annyival is inkább, mivel így a már 
említett előnyökön kívül még az ad
minisztrációs költségek tekintetében is 
lényeges megtakarítást ér el.

•

A nyugdi j biztosításra vonatkozó 
mindennemű felvilágosítással a Bpcsti 
Szállodások és Vendéglősök Ipartestü
letének hivatalos helyiségében (Bpest, 
V., Ferenc József-lér 5. sz.) Bolgár 
ny ugdijegvcsüleli titkár naponta d. u. 
12 és 2h közölt készséggel szolgál.

A kormány, 
nz idegenforgalom 
és a vendéglősök

\z országos vendéglőskongresszus 
alkalmából a Vásárhelyi Friss Új
ság igen tartalmas és magas kor
mányzatunk részéről megszívlelni való 
tanácsokkal ellátott cikkben foglal
kozik iparunk jelentőségével. A cikk 
főrészét itt közöljük:

A vendéglősök ügye nemcsak 
azért fekszik közel a mi szivünkhöz, 
mert a magyar nép egyik legősibb, 
legjellemzőbb vonása épen a vendég
séggel. a vendégfogadással cgvbefü- 
ződő vendégszeretet, hanem azért is. 
mert a vendéglös-ijKar ma már a köz- 
gazdasági é ’ötnek egyik legfontosabb 
tényezője. Mennél erőteljesebb a kul
tura. annál fejlettebb a vendéglős
ipar.

Csak egyetlen napot, vagy éjszakát 
kell töltenünk idegen városkán, hogy 
levonjuk a konzekvenciát annak kul
turális, gazdasági színvonaláról, veze
tőiről és lakosairól. S épen ez az a 
pont, ahol a vendéglősökre a legna- 
gy obi szerű feladatok várnak. Biz
tató jelek lapján azt remélhetjük, 
hogy a külföld lassanként kezd ben
nünket észrevenni s idegenforgal
munk évről-évre örvendetesen emel
kedik. Ahhoz pedig, hogy az idegen- 
forgalom révén belekapcsolódjunk 
Fúróim vérkeringésébe. mondani 
sem kell. milyen fontos érdekek kap
csolják Csonkaországunkat. Sajnos,

az idegenforgalom területe ma még 
jórészt a fővárosra s egy-két vidéki 
érdekességre, leginkább kiváló spe
cialitásra korlátozódik, de szívós 
munkával ezt a területet is ki lehet, 
ki kell bőviteni. Frre azonban csak 
akkor számíthatunk, ha a magasfej- 
lettségü külföld igényeit mindenben 
ki tudjuk elégíteni. JVtesszekiható ha
zafias kötelességet teljesít az, aki azon 
fáradozik, hogy a közénk érkező ide
gen jól érezze magát nálunk s kelle
mes emlékeket vigyen magával hazá
jába. Ezek el mondása után evidens, 
nogy a vendéglős-ipar fejlesztése, tá
mogatása fontos nemzeti érdek, amit 
elsősorban is a kormányon ülőknek 
kell meglátniok s aszerint cseleked
niük. A mai kongresszus legfőbb tár
gya a vendéglős-ipar prosperitását 
gátló akadályok megsemmisítése. Igaz 
örömünkre szolgálna, ha ezt a Hód- 
tava városának Ősi falai közt lezajlott 
mozgalmat rövidesen a teljes siker 
koronájától ékesítve láthatnánk.

Hogy azonban idáig juthassunk, 
ahhoz csüggedetlen kitartásra, az 
erők megfeszítésére van szükség. 
Egyet ne feledjenek a mi kedves ven
dégeink. akik a mai napra szerepel 
cseréltek, hogy a meglevő hiányokat 
csökkenteni, sőt egészen pótolni is 
lehet előzékenységgel, szeretelrcmélló
sággal, a mi magyar szivünknek ki
tárásával. A magyar vendéglős-ipar
ban ez mint lig tradíció volt s hogy 
ez továbbra is igy marad, arra ga
rancia a mai összejövetel lelkek mé
lyén lakozó szelleme, a megértés és 
összetartás, mely az egész magyar 
népet összekapcsolja ővelük s az ö 
ügyükkel!

Isten áldása kísérje a kongresszus 
munkáját!

A késedelmes Munkás- 
biztositó bejelentéseket 

megbírságolják
Újabban gyakran előfordul, hogy 

az iparosok fizetési meghagyásokat 
kapnak az Országos Munkásbiztosító 
Intézettől vagy valamelyik kerületi 
pénztártól, melyekben tetemes össze 

; gek megfizetésére szólítják fel őket. A 
j munkás legtöbbször elbocsátása 

utah. nem egyszer bosszúból - je- 
' lentkezik a betegsegélyzőnél. ahol 

ilyen esetekben majd mindig beteg
nek nyilvánítják és a gyógykezeléssel 

I járó orvosi, kórházi, üdülési, gyógy
szer, slb. költségeket, valamint a táp
pénzt a késedclmcskedő vagy mu
lasztó iparosokra rójják ki. Ezek az 
összegek legtöbbször egészen jelentő
sek. Tudunk esetekről, amidőn egyes
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iparosokat 1500—2000 pengő költség 
megtéri lésére kötelezik

Hasonló eljárásban részesülnek 
azok az iparosok is. akik segédeik fi 
/elésének emeléséi nem jelentik be 
kellő időben a kerületi pénztárnak. A 
munkások fizetése ugyanis az átlagos 
kereset alapján osztályokba van be
osztva. Ha a munkás fizetése annyira 
emelkedik, hogy az növekedve már 
magasabb osztályba esik. úgy a ma
gasabb osztálynak megfelelő járulékot 
kell utána fizetni. Ennek a változás
nak a bejelentését nagyon sok munka
adó elmulasztja, ami ugyancsak sú
lyos következményekkel jár Ezekben 
ha a munkás megbetegszik, a Pénz
tár ismét a munkaadóra hárítja az 
összes költségekéi, amelyek a beje
lentél! kisebb fizetési osztály és a 
tényleg felmerült gyógy- és eljárási 
költség különbözet képen felmerülnek 
Ezek az összegek is érzékenyen sújt
ják az iparosokat, nem beszélve arról, 
hogy a Pénztár a legtöbb esetben ki- 
hágási eljárást is indít az iparos ellen, 
ami bírságot von maga illán

Amiként a fentiekből megállapítha
tó. az iparosok rendkívül súlyosan 
bűnhődnek minden adódó mulasztás 
ért és egyes nagyobb esetek követ
kezményei egyenesen az iparosok eg
zisztenciáját veszélyezteti Ami pedig 
a Icgmegszívlelendübb ezekben a dol
gokban. a fellebbezés teljesen hiába
való. legfeljebb csak arra jó, hogy a 
kirótt összeget némi haladékkal lehes
sen megfizetni.

Mindezek alapján felhívjuk olvasó
ink figyelmet, hogy be és kijelentési 
kötelezettségeiknek pontosan tegyenek 
(‘leget, továbbá, hogy az. utóbbi idők
ben eszközölt m un ka béréinél kedések 
folytán bekövetkezett változásokat, 
esetleg utólagosan is de minden 
képen haladéktalanul jelentsék be az 
Országos Munkásbiztosító Intézetnek, 
vidéken pedig az illetékes kerületi 
pénztárnak. A bejelentések pontos 
megtétele nagy összegű károsodásoktól 
menti meg az iparosokat

Kávéházi és vendéglői 
berendezések.

Üveg és porcellánáruh 
Alpakka evőeszközöhstb

Biliiá rd -asztalok és teljes fel
szerelések, kerti bútorok

Tekepálya •bábuk és golyók

K m r I ií r s a k ! Ol vass  u k

Egy hasábos hirdetés mm-ként 24 fillér

Milyen lesz a bortermés? A bor
piac az utóbbi hetekben isinél ellany 
hull. A helyzetre jellemző, hogy egyik 
főúri termelő nagyobb lélel bora. me 
Ivei néhány hónappal ezelőtt 70 fillé
res árban könnyűszerrel el leheteti 
volna adni. az elmúlt bélen 45 fillé
res áron kell el. Ez 50"o-os ár
csökkenésnek felelne meg. Általában 
az a helyzet, hogy még az alacsony 
árak melleti sem mutatkozik vétel 
kedv. A borpiac azonban különösen 
az utóbbi években a nyári hóna
pokban nagyon szeszélyes képet mii 
falóit Az idén is lehelnek meglepeté
sek a további árfejlödés tekintetében, 
főleg az óborokat illetőleg. Még négy 
hónapion keresztül, a lecsökkent fo
gyasztás melleit is igen jelentős 
mennyiségű bor fog elfogyni és az 
ötödik hónapban, decemberben is a 
fogyasztás jelentős része mull évi ter
mésű borból áll. A jelenlegi, malii 
gandfokonként I fillér körüli árak 
további hanyatlására a mull évi ter
mésű boroknál számiinni csak akkor 
szabad, ha az idei termés nemcsak 
mennyiségileg, hanem minőségileg is 
beváltja a hozzá fűzött reményeket 
Azt már láttuk, hogy megfelelő idő 
járás esetén mennyiségileg jó termé
sünk lesz. azonban a minőség nyílt 
kérdés marad továbbá is. egészen a 
szüreti munka megkezdéséig, illető 
lég annak a bcfejezléig. Tehál 
bizonyos óvatossággal kell kezelni .i 
borárak további alakulásának kérdé 
sél Az uj bőrárukat illetőleg még 
minden kombináció korai Tény az. 
hog\ a terméskilátások az összes ler- 
melüországokban jók. söl kitűnőnek is 
mondhatók. Fontos, hogy a gazdák a 
helyzet megítélésében ne tévedjenek 
és ne álljanak elő olyan követelések
kel. melyek hénitólag halnak a bel 
fogyasztásra Az. elhibázott szüreti idő
szakot pótolni nem lehel HzI az el 
mull évi szüretiéi kapcsolatban is la 
pusztulhatták a bortermelők Tavaly 
is azok járlak jól akik a szüretkor, 
látszólag mérsékeli igényekkel, must 
gyanánt adták el termésüket A mai 
borárak csaknem ugyanazok, mini a 
10 hónappal ezelőtti mf^lárak voltak 
A bortermelési adó ügyében még 
semmi dön*és nincs 1 la a jelenlegi 
állapot marad fenn, akkor a/, állam, 
illetőleg a városok sokai keresnek 
majd az. idei bortermelésen. Mind n- 
cselre sokkal többel, mint a szőlős 
gazdák

sz i v emmi a „ V E N I) E ( i

Panaszok a ruhatárak ellen. A bu
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
a székesfővárosi idegenforgalmi hiva
tal alján arról értesítői le a Vendéglő
sök és Kávésok lparleslületét. hogy 
a közelmúltban számos panasz érke
zeti a vendéglők és kávéházak ruha
tári mizériái miatt Különösen a fő 
városban járt külföldiek panaszollak, 
hogy a ruhákat a kávéházi és ven
déglői ruhatárakból gyűrött, sőt sok 
szór megrongál! állapotban kapták 
vissza, s néhány helyüli olyan helyi
ségekéi használnak ruhatári célokra, 
amelyek a megőrzésre adoll ruhada
rabok épségéi és tiszlaságál veszélyez
tetik. Az ipartest ideiek e megkeresés 
folytán intézkedtek az ipartestületi la 
gokuál oly irányban, hogy a zavarok 
sürgősen kiküszöhöllessenek. meri bc- 
lállák, hogy az idegenforgalom emel
kedésére zavarólag halhal a nem meg
felelő ruhatár.

A magánulltolmazollnkről szóló tör
vénytervezet. A kormány már haza 
mosabb idő óla készíti elő a magán
alkalma: ottak jogvi .zonyail szabályozó 
törvényjavaslatot. Mint értesülünk, ez 
a törvény javaslat főbb vonásaiban a 
kővel kezükre . fog kiterjedni A szol 
gálali szerződés lényeges kikelései! 
csak írásban lehel eszközölni A tör
vényiül ellérö rendelkezések nem 1 ' 
kinthelük semmiseknek, csak a tör- 
\ énnyel ellenkezők érvénytelenek. Az 
alkalmazott állal szándékosan vagy 
gondatlanul okozod kár a munka
adóknak megtérítendő Túlmunka vég 
zése külön díjazás ellenében kőve- 
lellielö. A törvénybe vagy a jó er
kölcsökbe üsküzö utasítást az. alkal
mazón megtagadhatja Szolgálati köte
lezettség megszegéséért az alkalma
zott ajándékot el nem fogadhat, ha 
ezt mégis megteszi, kártérítéssel tar
tozik Az üzleti titkot az alkalmazott 
a szolgálati szerződés megszűnése 
után is tartozik szigorúan megőrizni. 
Hemuncráeió a felmondási időre is 
jár. Az alkalmazott találmánya nem 
a munkaadó, hanem az alkalmazotté 
Fizetést ellenkező kikötés hijján. a 
lelje i!és után kell folyósítani. A mun
kaadó az alkalmazottnak li/.elési jegy 
/.ékel tartozik adni Az alkalmazott 
nem bocsátható el. ha szolgálatának 
egy egy évében hal hétig beteg. Az 
alkalmazott óvadéka bírói letétbe he 
l' e/endő Szabályozza a törvényjavas 
lat az alkalmazott szabadságidejét i.. 
Eszerint a szabadság mérve I évi 
szolgálat után évenként 2 hét, 5 évi 
szolgálat lilán 0 hét és 10 évi szolgá
lat után -1 hét A próbaidői egy hó 
napnál hosszabb nem lehel. Vezető 
nap. I á lmondás e <■!■•' b a az alkalma
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zollaknak a munkaidő aluli módul 
kell nyújtani arra. hogy wj állási ko
ri shcssun Minden olyan vállalat. 
mel\ legalább 20 alkalmazottal fog 
lalkozlat. szolgálati szabályzatot tar
tozik alkotni.

Ilcpörülle egy vendég a Vigszinliáz- 
kávéliáz tulajdonosát, meri nem kár- 
lyázliaiotl a k ívé liá /h a n . Szokatlan 
hccsülelsérlési port indítótl a Yigszin- 
ház-ká vélni z népszerű t nla j donosa.
Rciner Mór (‘Ilon a kávéliáz egyik 
vendége', aki azért jelentette föl a 
kávést, mert a pincér nem akart neki 
kártyái adni. A járásbíróságon Rei- 
uer azzal védekezett, hogy a panaszos 
vendégnek azért nőm adott kártyát, 
mert játék közbon egy alkalommal 
inzullálla partneréi. Néhány lanu ki
hallgatása után Honért kisebb pénz
büntetésre ítélte a járásbíróság, mert 

amint mondja az ítélet föltétle
nül sértő, ha ogv kávéházban, ahol 
bárki kártyázhat, valakit ebből kire
kesztőnek. A törvényszék azonban, 
ahová föllobbozés folytán került az 
ügy. a járásin ‘óság Ítéletét megsem
misítette s ltomért az ellene emel! 
vád alól fölmentette. A törvényszék 
szerint ugyanis a kávéház tulajdono
sának diszkrécionális joga eldönteni, 
hogy a saját helyiségében kinek ad 
kártyát és ebben uz esetben a bíró
ság érthetőnek találta, hogy a pana 
szossal szemben ezt megtagadta.

A palirsi Nádas-szállá inulljá'H.l. \
trianoni határszélen repkedő szerb 
katonai repülőgép rakétájától a pali 
esi Nádas-szálló. Palies-fürdö legré
gibb. nevezetes épülete leégett A zöld 
falombok közül alig látszott ki a nád
tető. az öreg épület egyik legjellegze
tesebb része. Az idők folyamán mo
dern szállodák, kurszalon. park. sé
tány keletkezett a falusi hangulatot 
árasztó parasztház körül, kékre, sár 
gára festett nádtetőjével, alacsony 
szolid kis épületével igen groteszköl 
hatott. Hogy mikor épült a Nádas, 
azt a legöregebb szabadkai ősinké 
sem tudja. Száz évnél többre becsül
ték. Az bizonyos, hogy már ember
emlékezet óla állott azon a helyen 
Amikor az 1800-cs években a palicsi 
első emeletes szálló felépült, a Nádas 
már akkor is öreg épület volt. í gy 
beszélték, hogy eredetileg birka ho- 
dálybői építették át szállodának. A 
pásztorok innét hajtották alkonyaikor 
fürdetni a nyájat a tóba. mert akkor 
még Palics puszta volt. Később az
után a birka hodályl kibővítették, szo
bákra tagolták, igy lett belőle szálló, 
amelyben a régi szabadkai intelligen 
cin akkor i, szívesebben nyaralt, mint

H á r m i ( a d e l ,  b a r in

a fürdőhelynek 1852 öl bon felépült j 
első modernebb, emeletes nagyszálló- J 
(Iájában, amelyben a lakás drágább 
is volt. A Nádast nagyon szerették 
mindvégiglen a szabadkai. bácskai 
urak, mert kényelmesen lehetett pi
henni benne, fippen a nádtető és a 
vastag vert fala miatt nyáron nagyon 
hűvös, nagyon kellemes volt. Hgv- 
hogy valahányszor le akarták bontani, 
hívei mindannyiszor pártjára kellek, s 
legfeljebb újból nádtetőt kapott és az 
oszlopait feslegellék szin 'sre. Mostani 
véletlen pusztulásáig, mindenkinek, de 
különösen a nagyvárosiaknak nagyon 
tetszett a csinos, takaros paraszlház.
A Nádas környékén összpontosult a 
vidám alföldi fürdő élete, itt volt a 
tánctér is. egypár négyzetméteres, be
kerített agyagos Sárgaföld, ahol a fia
talság akkor még, persze, nem tan
gót és charlcslonl táncolt.

A vendéglői konyhák női személy
zettel való ellátása napról-napra ne
hezebb lesz. Nem a számuk miatt, 
mert jelentkező akad elég. a munka
nélküliekből, csak a szaktudásuk ! 
gyenge, különösen kézilányok és sza- : 
káesnék. Oka egyrészt, mert ma, ki
véve egy két nagy szállodát vagy 
egész kis üzemű vendéglőt. nem 
nevelnek konyhaszemélyzetet. amit 
az illető elles, azt azután jól-rosszul 
utánozza, másrészt ma a konyhasze- 
mélvzel, pesti munkáscsaládok tagjai 
vállalnak állási kényszerből, mert az 
iparban nincs munka, akik bár köny- 
nyen alkalmazkodnak, d • nincs érzé
kük hozzá; hiányzanak a vidéki lá
nyok, a felvidékiek és az erdélyiek, 
akik nagyon sok igen ízletes, magyar 
ételekkel gazdagították a pesti ven
déglők étlapjait. A vendéglősök csak 
saját érdekükben cselekednének, ha 
e kérdéssel foglalkoznának. Az álta
lános gazdasági válság a <középosz - 
lályt is elszegényítette és nagyon sok 
családnak nagy gondjai vannak, mi
lyen pályára nevelje őkel, hogy meg
élhessenek a munkájukból Részbeni 
megoldása lenne ennek a kérdésnek, 
hogy a vendéglői konyhában való el
helyezkedési választanák maguknak 
mint főző nők. Nem lenne lealázó 
munka, csak becsületet, tiszteletet sze
reznének maguknak és a vendéglősök 
intelligens, szorgalmas munkatársakat 
nyernének bennük; a szellem amit 
hewnnénck a konyhába, csak megja
vítaná az ott a nívót, a többiek kö
zölt Az Ipartestület tehetné a kezde
ményező lépést, részben némi előké- 
s/.ilö tanfolyam felállításával, más
részt a tagok közt való elhelyezés 
közvetítésével és esetleg a női tanon- 
cok lehetővé tételével. T. (i.

i t h í v d  v t , próbálj a

ő oldal

MEGNYÍLT -4a

Oaiunfált teljes zsírtartalmú SA3T3AIN K  
mindenütt beszerezhetők 

P álpuszfa  sajf, D erby  sa jt, R om a dou r, 
Im pariál, Ó vári. T ra p p ita , C a s in o , 

R oq u efort, R oqueforf d o b o z o s
DI3RBV SACJT És VACJTERMELŐ

1 3 L ITTK E |
§■ ■ ■  P E Z S G Ő  H B H  H

v C a s in o  - E n g la n d  - R o s é  H
Vezérképviselet IV, Szép-utca 3 H l

lel 3.378-23 P

HOGYHA MINDIG IS5ZA,EGÉSZSÉGÉT S PÉNZE 
EGS PÉSZÉT JUTALOMKÉNT k a pja  v is s z a . 
GYÁRTJA A FŐVÁROSI C.ÖRFÖZŐ R.T. KŐBÁNYÁN.
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Eljegyzés. G r e s c h n e r 1' tus és 
J a jc z a v  István jegyesek. A jegyes
párnak szívből gratulálunk!

Az nj bortörvény kikapcsolja a ke
reskedelmet a csemegekor«!k behoza
talától. Jelentettük már. hogy a föld 
mivelésügyi minisztérium elkészüli az 
uj bortörvény javaslatával és hogy ez 
a javaslat a csemegebor behozatala 
szempontjából veszedelmes intézkedé
seket tartalmaz. A javaslat szerint 
ugyanis csak olyan borok hozhatók 
be az országba, amelyek megfelelnek 
a magyar bortörvény előírásának Ez
zel a francia, spanyol, portugál slb 
csemegeborok behozatala egyszer- 
smindenkorra lehetetlenné vált. A ese- 
megebor-importorök az OMKKbcn 
illést tartottak és ezen az ülésen rá
mutattak arra, hogy a magyar borter
melés szempontjából erre az intézke
désre nincsen szükség, hiszen a cse
megeborbehozatal mennyiségileg cse
kély. A behozatal azonban nem is fog 
megszűnni, mert különösen az idege
nek kedvéért továbbra is szükség les/, 
ezeknek a boroknak a beszerzésére, 
csakhogy a kereskedelem helyett a 
csempészek fogják behozni az árul. 
Érdekes, hogy a csemegebor importő
rök külföldi összeköttetéseiket arra is 
felhasználták, hogy tokaji bort expor
táljanak. Attól félnek, hogy az uj 
magyar bortörvény retorziójául a kül
földi cégek most a tokaji bor vásár
lását is meg fogják szüntetni.

Nem vonják vissza a bortermelők 
ftalmérési engedélyeit. Megírtuk, hogy 
a pénzügyminiszter a bortermelők ré 
szere kiadott kismértékbeni italmérési 
engedélyeket visszavonja, a kismér
tékbeni eladásra, illetve korlátolt ki
mérésre a fűszer- és csemegeüzletek- 
nek kiadott engedélyeket pedig revízió 
alá véteti A termelők körében ezek 
a hírek érthető izgatottságot okozlak, 
úgy hogy a szőlősgazdák érdekképvi
selete ez irányban felterjesztést in 
lézetl a minisztériumhoz A pénzügy
miniszter most válaszolt a beadványra 
és megnyugtató választ adott A vá
lasz szerint szó sincsen arról, hogy a 
bortermelők részére kiadott ilahm'ívsi 
engedélyeknek bevonását terveznék, 
úgyszintén nem szándékozik a minis/, 
térium a fűszer-, szatócs- és csemcge- 
,üzletek részére kiadott korlátolt, kis 
mértékbeni elárnsitási engedélyeket 
bármily tekintetben érinteni, atneny 
nviben az engedélyesek a jövedéki 
rendelkezéseket szem előtt tartják A 
termelők részére a kismértékbe ni ol- 
árusitás lehetőségét a mai nehéz vi
szonyok között az értékesítés szem
pontjából addig nélkülözhetetlennek 
tartják, amig a termelők érlékesitési 
lehetőségei részére más megfelelő 
megoldás nem kínál kozák

6. oldal

Az clniull Szent István ünnepek 
megmutatták a vendéglősök, ilalmé- 
rök jelenlegi helyzetéi, (')riási tömege 
kel hozlak fel a fővárosba és az elég 
gazdag program az idegenekei is 
szép számmal csábította h’l és ennek 
dacára a városi üzletek DOo/o-a, ki
véve az ünnepélyek színhelyeit, kon 
gollak az ürességtől az • ünnepnapok 
alatt. Kzek a jelenségek is megmutat
ták, mennyivel több a vendéglő, a 
korcsma és ki főzés, mini amennyire a 
felfokozott forgalomban sem volt szük
ség. annál kevésbé a rendes forga
lomnál. Kiérkezeti az ideje, hogy gá
la! vessünk ennek az ilalmérési enge
dély- és iparengedély szaporodásnak, 
mert egyrészt a meglévők megélhetési 
lehetőségét zárja el. másrészt jobb - 
sorsra érdemes vállalkozókat kerget 
a lönkremenésbe. meri a ni viszo
nyok közölt uj üzletel nyitni, kész ön- 
gyilkosság Nem lehel érdeke a kor 
mánynak sem. különösen az. hogy ép 
a B-lislás tisztviselők és leszereli lisz
tek fognak bele ebbe a nagy szaktu
dási gyakorlatul és kitarló munkál kí
vánó szakmába, hogy azután odajus
sanak. ahol megboldogul! Hajdú Gyula 
végezte. Kérje az Ipartestedet, hogy 
Budapest területére mai naptól óévig 
ne adjanak ki újabb italmérési enge
délyt. sem vendéglői iparengedély!. 
C.sak annyit lehessen kiadni, amennyit 
beszüntetnek. Nem az önzés vagy 
irigység vezeti ebben az elhatározás
ban a veudéglöslársadalmat. hamun 
mert elemi kötelessége, hogy a meg 
lévő üzletek megélhetésének lehetősé
géi elősegítse, meri ha ezt elmulasztja 
akkor nemsokára szűk lesz a péceli 
menház! T. G.

X. kér. kőbányai választmány illése
1028 szeptember 10-án. csütörtökön 
d. u. 1 órakor S z i I á g y i n é n á 1. 
Bayer-féfe Népligeti alsó vendéglő
ben lesz megtartva. Az ülésen való 
szives megjelenést kéri \V r a b e t z 
Gusztáv kerületi elnök.

A X. kerületi gyűlésen, amely W r a-
b e t z Gusztáv kerületi elnöknél 
augusztus 13-án tartatott meg; indít
ványára. mint gyűjtést öl pengői jut
tatlak a Vendéglős Otthon alapja ja
vára

cV en déglősök  r é s z é r e

reklámleveledül apókat
ABRAHAM E. fényképész készít 

IX, Ferrncz-körut 13 
'árban! Nyári műterem Zugliget

M E G N V I L T !

Száyer Károly 
vendéglője

IV, Semmelweiss-u. \\
J ó  magyar konyha !

Nemes fát u raság i borok! S zo lid  arak!

GINDERT ISTVÁN
VI, K la p k a -u . 5 . T e l. L. 9 6 0  0 5
Jégszekrény, borpult,
fany lalfgépek. mosóuntőhésziiléh. paszirozA 

fagyasztógépek es husiőkéh slb

K a r c a g

Wlndlschflraatz Lajoe
h o r | i ln c é c ia t a l

S Á R O S P A T A K  ti T O K A J  II B U D A F O K
Központi Iroda éa mlntalár : Budapest, IV 

Váci u 27 (Piaristák palotája)

P O R T E R  S Ö R

Páratlan
különlegesség«

Kunovszky István  
vendéglője
VII, Murányi-utca

34
K itűnő  magyar étetek és ita to k ! 

Polgári a ra k !

M E G N Y ÍLT !
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Vendéglő«: ifjak  lvtráli tnis ■sí- 
frának összejövetele minden esetben 
kedden este 8 órakor kezdődik.

Szeptember I 1 én Torv György 
z ö I d h o r d ó v c n cl é g 1 ö j é b e n . 
II.. Hallyú-u, 11.. a régi Szent János 
kórházi villamos megállónál.

Uj Yendéglősifjut szívesen látunk!

Oundel J. és id. Kominer F. 
asztaltársaság

pénteken déli 12 órakor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

Szept. 7-én Slurza Károly vendég
lőjében J \ ., Bakáts-lér 14.

Bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin találkozunk.

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

5 órakor:
Szept. 5-én Móroez István vendég

lőjében \ I.. Váci-ut 32.
Szeptember 12-én Bisehofl' Bál ven

déglőjében IX., Vágóhíd u. 8.
A ; .lóbarátok« uzsonnáján szíve

sen látjuk az uj kartársakat.
Kurlúrsak! Ne mérjelek Z w a c k  

Unicumja gyanánt más italt! Ne tölt
sétek bele Zwack Unicumos üvegébe 
más cégtől való keserűt. Ha vendéglek 
Unieumol kér, ne poharazzalok neki 
mást. csakis valódi Zwack-lele l ’ni- 
cum gyomorerősílő likőrt.

Kényes gyonirti vendégnek, il-
tasna < vagy Kalzenjamerosnak néb 
külözlieletlcn a Cigelkni „István„ 
hydrocarbonátos viz. Megrendelhető: 
V., Sas-u 29. Tel.: Teréz 12 0 -2 0 .

(yiTDV IVAI01.P
önálló iparosok krllíis  iparűzése.

Valamely önálló iparos azon idő alatt, 
amig saját vállalatát vezeti, egy má 
: i ; közkereseti társaság iparüzlelében 
az üzletvezetéssel hivatott felelős társ
tag nem lehet. A közkereseti társasá
goknál a törvény intenciója az. hogy 
a cégtagok közül legalább egy. aki az 
üzlet vezetésére jogosítva és kötelezve 
van. személyes képesítéssel rendel
kezzék és ezen képesítés alapján sze
mélyesen vezesse az üzemet, l'gyan- 
ez az értelmű feltétele a fizikai sze
mélyek önálló iparűzésének is. ahol 
a képesített iparosoknak önmaguknak 
kell üzemükéi vezetniük. Kivétel e 
szabálv alól az 11)22. évi XII. le.

7. oldal

41 tj-ának értelmében lehel, ha tud
niillik az az iparos, aki egy másik 
közkereseti társaságban az üzlet veze
tésére jogosi olt, kötelezett társlag, a 
saját üzemében a törvény 41. §-a 
alapján üzletvezetőt alkalmaz. A ka
mara ezzel az állásfoglalásával igyek
szik gátat szabni a törvény olyan ter
mészetű kijátszásának, amikor egy 
nem képesített egyénekből álló köz- 
ke* re se ti társaság az ipar iizésére 
olyan módon kíván jogot szerezni, 
hogy egy üzemmel rendelkező kis
iparosi jelent be lárslagul és felelős 
üzletvezetőül: a valóságban azonban 
ez az illető az üzlet vezetésében részt 
nem vesz.

Száv^r Károly vendéglős Mttár
sunk kibérelte a IV., Seninielioeiss- 
ulra II. s:. alatt lévő helyiséget és 
azt ujonan ízlésesen berendezte. .16 
magyar konyhával és nemes faj ura
sági borokkal nyitja meg az uj üz
letet.

Gvarmathv András vendéglős 
kartársunk VIII., Aggteleki-u. 2. sz. 
alatt lévő üzletet megvette. Zaina'.os 
falusi borai vannak és ízletes kony
hája, melyekért széleskörű ismeret
sége szívesen felkeresi uj vendéglő
jében is.

Takács János vend -,fjlős kariár. 
síink a 17 //. Szentkirályi-utca /  a. 
alatt lévő volt Gaál-féle vendéglőt 
megvette. Kitűnő polgári konyhája 
és jó falusi borai kiérdemlik a ven
dégek elismeré ét.

Zelinka Károlyné vt ndéglös kar- 
táisunk üzletét áthelyezte 17//.. Or-
czv-ut 38. s:, alá. Jó magyaros kony
hája van és zamatos magyar borai, 
melyeket a vendégek igen kedvelnek.

Egyolérlés—R T K  8:3 (4:1). Kőbá- 
nyai-ul. Biró. Csárdás. Egyetértés: 
Szigeti Zboznovics, Rosenau 
Mázló. Betvkó. Artner Blázs, Nagy, 
Kreutz. Szabó, Dobó. Az RTK igen 
gyengén játszott, (ióllövők: Betvkó (2 , 
Kreutz 2 . Blázs. Szabó, Dobó, Nagy, 
illetve fair. Kiss és Bírnák. RTK 
II Egyetértő^ II. 0 4 2 2 .

S/.eplemliei' hó 7-én üzemek kiizölli
allilelikai verseny a Máv-pályán. Min
den szaktárs ott legyen

A II. osztályú E SC  Stotilir-csoport- 
jónak őszi sorsolása.
Augusztus 20. ESC -RTK.
Szeptember 2. KFC ESC. 9-én ESC 

Vérhalom. 16-án UNTÉ—ESC. 
30-án ESC—Kispest.

Október 7-én Bestujhely ESC. 14-én 
BTK ESC. 21-én * Zugló VII—E 
SC.. 28-án Műegyetem ESC. 

November 4-én Palotai Remény ESC 
11-én ESC-RUA. 18-án L'TSE— 
ESC. 25-én I. kér. ESC. 

December 2-án ESC NTE. 9-én ESC 
ZSE.

MAYOR, Budapest, V, Zrínyi u. 1 félem.= 
Telefon Aut. 821- 80 =

B ru tsy  Já n o s  E s z te rg o m i lik ő r  
é s  ru m g y á r  k ü lö n le g e s s é g e i

7 fájdalom  
gyógylikőr

P a p a g á ly  c r é m  minden jobb üzletben 
kapható !

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 ÜTTL TIVADAR
porcellángyáros, Budapest, V, 
Dorot(ya-u. 14. Telefon 23j 53
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

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

N A G Y  I G N A C
p in c e fe ls z e r e lé s ic ih h e h  ra k tá r a  

B u d a p e st, V I I ,  K á r o ly -h ö r u t  9
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m. 

borszivattyuh, szürógépek. p ilack ok , 
parufadugók. címkék stb Tel. : ű H3-15

Bebizonyítva, üzletet csak HEGEDŰS
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aagHÍRDETIlgq
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

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

Konya Sándor 17/, Alm dssy-tór 10.111.23

Zongorák, pianinóh, bérlete vétel
eladás, javítás, hangolás részletre is 
olcsóbbak, mint bárhol. VI., Liszt Ee- 
rencz-íér 7. Zeneakadémiával szem
ben Gaál.

Szállodai, vendéglői könyvelés
ben, irodai muuhákbau teljesen kép
zett szakember, aki mint ilyen régen 
működik a szakmánál, megfele ő állást 
keres szerény igények mellett. Ciine : 
Olmosy Dezsc, zeged, Református 
palota.

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

V E N D É G L Ő J E
I., B é la  k i r á ly  ut 4 4 . a z  i s k o la  m ö g ö lt .
A 8 1 -c s  v i /la m c s  rc t /á /lc in á .stc l A p e r c n y ir e .  
G y ö n y ö r ű  k ir á n d íilc h c ly . lá n c  r.v te k e p á ly a .

HA ÖN jól kar rágni,akkor fogait

S C H A T Z  J E N Ő
áll vizsg. fogász, nu'if g 
specialistánál csináltassa

VII, Wesselényi-utca 60

W iener József 
ezukrász
V II., B a r o s s - t ó r  17. 
T e le f o n  : J. 316-10 .

vendéglősök szállítója
Pajfos rudacskát, feperlyiis 
pogácsái házhoz szál ti lók

M egje lent az  uj s z ik v iz r e n d e le t ,
melynek 2 és 13 §-a minden vendéglősnek 
megengedi, hogy s z i k  v í z s z ü k s é g l e t é i  
a z  á l t a l u n k  g y á r t o t t ,  f e l b o n t h a t ó

„Frommer Tank“-kai
i p a r e n g e d é l y  n é l k ü l  e l ő á l l í t h a s s a

3 perc alatt tökéletesen kevert, 
csípős szikvizef készíthetünk

s z é n s a v p a t r o n  n é l k ü l ,
s így az előál l í tott szi kvíz

literenként kb. egy fillérbe kerül
Szc nsavüt kö!csünlailány<>kb;in jutányi san szállítunk

Frommer W Í Testvérek

Sfauffer
D O B O Z O S EMMENTHALI 

VILÁGM ÁRKA! 
KÖZPONT RÉPCELAK

Salgó Testvérek a Részvénytársaság
Bornagykereskedés, Likőr-, Rum- és Konyakgyár

BUDAPEST- KŐBÁNyA
Központi irodák, borpincék és gyártelep: X, Korponai ucca 16-18. Telefon: Clózsef 39-03.

HOROK I R O D A  : B U D A P E S T ,

GRAND VIN 17. 5
DEMI SEC

llollóssy János h ö n y vnyninlaló ultihelye. Budapn-if. VII, Jósika utca 20. T e l e fo n  József 413—02
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