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Vidék üzleti élete
Aki ritkábban jár vidéken, annak 

rögtön szembetűnik az az összeha
sonlíthatatlan kiilömbség, ami a fő 
város forgalmas, mozgalmas élete és 
az álmos vidék csendélete között 
fennáll. Egyik legnagyobb \idéki góc
pontunkban \ollam, olt ahol több 
nagy szálloda közöli pl. van 180 szo
bás is. minden kulim igényt kielégítő ! 
módon felszerelne, lebál ismétlem 
nagy városban yollnni. Ezt hangsú
lyoznom azért kell. mert kiVlömben 
nem volna teljesen értbelő az a kirí
vó elleniét, amit ebben a nagy város
ban láttam a la Iá Iható kifogástalan 
kényelem, pazar ellátottság és a meg
lévő forgalom, azaz teljesen közöm
bösen viselkedő lakosság között.

lgyanis ez a 180 szobás gyö
nyörű üzem hasonló társaival együtt 
az ásítozó unalom állandó tanyája, 
ahová ha véletlenül ven dég is beté
ved az bizon vára nem helybeli pol
gár. Fényes helyiségei, éttermei, bar
ja, kávéháza hatalmas méreteivel cso
dálkozni látszik a vendégek elenyé
sző csekélységén. Este a zene hang
versenyez és a közönség a terasz előtt 
állva hallgatja, be nem lépnek a vi
lágért sem. Sorba jártam a többi 
üzemeket i s . . .  nos, nem sokkal na- j 
gyobb vonzerőt gyakorolnak a lakos
ságra, mint az előbb említett nagy- j 
üzem. Ezen állapotok láttán méltán 
feltör a szemlélő ajkára a cső Iái kozó j 
kérdés:

l lát így is meg lehet élni? vagy
Vidéken ezt nevezik forgalom

nak?
De lehetne még a kérdések sorát 

feltenni így: Miből élnek? Miből 
fizetnek adót? Miből házbéri? Mi
kor van itt szezon, ha most sincs? 
Érdemes így emberéleteket elpazarol
ni? Érdemes a tudatlanság, a közöny 
ilyen tengerében is kulturmissziól tel
jesíteni? Egyáltalán érdemes itt va
gyont befektetni üzleti vállalkozásba? 
liál érdemes?! Csoda ezek után. ha 
a y ’nlék kibírhatatlan állapotokat em
leget? Most lessék elképzelni milyen 
állapotok uralkodnak kisebb város
kákban. ott ahol egy-két roskadozó 
épület a szálloda, néhány tűrhető szo
bával és vendéglővel; ele ezek ordí-

olyan élet. amit mi fővárosiak élet
nek nevezünk és aki ezt az élhetetlen 
életet. amit a vidék él. közelről meg
nézi, az látni fogja, hogy nincs iga
zuk azoknak (élén Nagy Emil v. mi
niszter úrral), akik a vidéki fogadók 
és szállodák nívóját olyan rikiló szí
nekkel mázolják a közönség elé. \ 
magyar vidék életéhez, és forgalma- i 
hoz képest, igenis, a vidéki üzemek a 
legtöbb helyen messze túlhaladják az 
igényeket : különösen azt a nagy fokú 
hatósági támogatást tekintve, amit 
idáig nem élvezlek a magyar vidék 
üzemei, mint ahogy azt a külföldiek 
élvezik. amelyekre ezek az urak oly 
annyiszor szeretnek hivatkozni, fes
sék vidéken ha szükebb keretek
ben is pezsgő életet, forgalmat 
előidézni, jobb gazdasági helyzet meg
alapozásával és a társadalmat ráne
velni a ku 11 urszilkségi et -szomj azásá ra. 
Itt a poros vidéken mindenki nyárs- 
polgár és ha .akadnak is kivételek, 
azok igyekeznek menekülni ebből a 
sorvasztó, örömtelen taposómalomból 
az ország egyetlen városába, Buda
pestre! Itt ha pusztul is a vendégipar, 
az esik egyhányadban írható a for
galom rovására, de nagyrészben a sú
lyos adók és egyéb közterhek, vala
mint az általános szanált viszonyok 
miatt történik.

A magyar vidéki üzletek élete csak 
lassú sorvadás! h.

Milyen lesz » bortermés ?
Erre a kérdésre a szőlősgazdák 

s okás szerint felengedték a vészjel
ző léggömböket, amelyek termé
szetesen ideig-óráig tartják magu
kat és egymásután pukkannak szét, 
minél jobban közelednek a szüreti 
légkörhöz, lgyanis jó üzlet lábon 
eladni a termést, de ehhez igyekez
nek a derék termelők előbb egy kis 

megfelelő hangulatot csinálni. No. 
de a vendéglősök nem kevésbé a bor- 
kereskedők ismerik ezen tendenciózus 

jelentések értékét és leszállítják a 
valódi nívóig a bennük foglalt sta
tisztikai adatokkal együtt. Mig a 
múlt héten 3 millió hektóra becsülték 
az idei termést, addig e héten már

három és fél millióra emelkedett je
lentéseikben a bortermés mennyisége 
és könnyű megjósolni, hogy október
re kiderül, hogy eléri a tavalyit, ha 
nem többet. Igen óvatosan céloznak 
is erre a szőlősgazdák, jelentve, hogy 
az idei termés »még nincsen a hor
dóban és a végleges termés előre meg 
nem állapi Iható«. Ezt elhisszük, sőt 
azt is. hogyha megállapítható, akkor 
sem sietnek azt kikürtölni, ha vélet
lenül böiermés van, mert ez a hir 
rontja az árakat!

A következőket a bortermelők je 
lentéséből emeltük ki, tehát mint 
egyoldalú és ellenőrizhetetlen egyelő
re fenntartással közijük.

Az utóbbi napok szárazsága újabb 
terméscsökkenést eredményezhet. Elő- 
szüretek Heves megyében történtek 
és a minőség meglehetősen jó (1 6 — 
170/0), Az ország egyes részein 
azonban nagyon vsiszamaradt a bo
gyó, itt a minőség kétséges. A Du
nántúl a több cső folytán több ter
mést mutat.

A beállott terméscsökkenés hírére 
az óborok ára a kereskedelemben is 
megszilárdultak és 4 filléren alul 
nincsen bor, míg 12°-on felüli áru
ért 5 51/2  fillért is fizetnek fokon-
kinl. Az új mustra a termelők 40 
fillér mellett tartanak, míg a keres
kedelem 34— 36 fillért ajánl. Tör
téntek eladások 34 36 filléres áron,
de nem nagy mennyiségben és főleg 
gyenge kezekből. Ausztria erősebb ér
deklődést mutat.

A vidéki eladásokból közöljük a 
következőket:

Badacsony: Közepes kínálat és
szünetelő kereslet mellett eladás nem 
történt.

Cegléd: Elénk kereslet és közepes 
kínálat mellett eladatott 200 hl. 12 
Malligand-fokos bor literenkint 60 
fillér. 100 hl. 9.5 fokos 40 fillér, 
100 hl. 10 fokos 45 fillérért. A nagy 
szárazság miatt a szőlők rosszul ér
nek. rossz minőség várható.

Csengőd: Az utóbbi idöbeen csak
is magasabbfokú borokat keresnek.1 
Eladatott: 200 hl. 12 Maliigand-to-« 
kos fehér literenkint 76 fillérért, 13 5] 
fokos rizling 95 fillérért, 13.7 fokos)



2. oldal 1928 szeptember 15

kadarka lilerenkint 8G ('illáiért, ó- 
bor-kés/det csekély.

Auíjvkörös: I"lónk kínálat é> szü
netelő kereslet mellett eladás nem tör
tént.

Próim v fa lva : Szünetelő kínálat és 
kereslet mellett (vsak kisebb tételek
ben történt eladás. Óborkészlet úgy
szólván semmi.

Révfülöp: tv lénk kínálat is köze
pes kereslet mellett eladatolt ISO hl. 
10 tik ö Malligand-fokos 80. 

1.30 fillérért.
.1 jxilinka minősége és mennyisége, 

a fuvar és átvételi költségek figye
lembevételével 1028 szeptember (i-an 
déli 12 órakor a következő tájékoz
tató árakat közölhet jük :

. Törköly 4.00 ö. . s:ilva, nyári 
árú fi. Ö.20. borpárlat o.8U

6. , seprő 4.f)0 4.GO. primo kék
szilva Ö.80 fi.OO 1’ forgalmiadé) nél
kül. ab vidéki fözde. III. táblázat sze
rint.

A cliiitáiiluli vendéglősök és korcs- 
marosok szövetségének vándorgyűlése.
.Mohácson in. hó 28-án tartották meg 
a Dunántúli vendéglősök és Korcs
ma roso k Szövetségének vándorgyűlé
séi. lléjj Imre (>lnök üdvözölte a meg
jelenteket. Margitlay Lajos dr. pol
gármester köszöntötte a város vendé
geit. Hunniáim limit kamarai alelnök 
megígérte támogatását, s ugyanilyen 
értelemben szólalt fel a pécsi ipar
test ölel nevében Marovics elnök. A 
mohácsi iparosság nevében Schmidt 
Lajos ipartestületi elnök üdvözölte a 
szövetségei. Szöllösy főtitkár ismer
tette a szövetség megalakulását, rá
mutatott. hogy ezt a vidéki vendég
lősök érdekeinek védelme' hívta élet
re Felolvasta ezután a bortörvény 
módosítását kérő javaslatot. László 
.lóxsel győri kiküldött határozati ja
vaslatot terjesztett be a korlátlan 
iialmérési jog korlátozása érdekében. 
Vereslóy Domonkos helyettes főtitkár 
előadása után C.sáuk Kálmán annak 
megengedéséi kérte, hogy megokolt 
esetben a korcsmáros házának más 
helyiségében is mérhessen ki bort. ne 
csak a korcsma helyiségében. Indít
ványára üdvözlő táviratot küldtek 
llolhermcre lordnak. Szöllösy főtitkár 
a borfogyasztási adó eltörlésére irá
nyuló javaslatot nyújtott be. lléjj 
Imre pedig a záróra egységesítését és 
a korcsmáros ipari szakképzettségét 
követelte Műmmel János a hordók 
kötelező hitelesítését ajánlotta A fő 
titkár a vendéglősöknek és a korcs
mái osoknak külön ipartestedéiben 
v aló tömörülését sürgette. Délben köz
ebed volt. amelyen számos lel köszöntő 
hangzott el.

( boly tatás).
Xcm tuilaml Ennek a két s/.ónak 

igen rossz hatása van a vendégekre. 
V kifogástalan üzletember vagy al
kalmazottja nem tűri el azt. hogy 
a vendég valamire maga szerezzen 
felvilágosítást, hanem maga jár utána. 
Egy azért mert ezen ténnyel a saját 
ismeretköréi bővíti, más ok az. hogy 
figyelmével kiérdemli, azaz fokozza 
a vendég megelégedettségét, bizonyos 
fokig a vendéggel vak) állandó érint
kezés valóságos élő lexikonná képe
zi ki a jó üzletembert. V tudás pe
dig nem utolsó fegyver, ehhez járul 
még a fegyelem. A legtökéletesebb 
berendezésű üzem is értéktelen lát
ványosság. ha nem rendelkezik jól 
begyakorolt és kitünően fegyelmezett 
személy /.eltel.

1 marsaiból ott van minden al
kalmazott zsebében, (mint Napoleon 
katonáinak tarisznyáiban), mert ép
pen a szállodás, vendéglős é> káv fa
iparban van meg a legnagyobb lehe
tőség a vezetésig juthatni, ha valaki 
szorgalmával. becsületességé, el és 
szakismereteinek foly Ionos gyarapítá
sával ezt kiérdemli. Ezt elérni nem 
olyan egyszerű, mint amennyire az 
a hozzávezető ólat megjelölni. A tö
kéletes éggel határos szaktudáson kí
vül fontos a megfelelő nyelv ismeret, 
finom modor, önérzettel párosult mü
veit erélyes'ég, önfegyelem és igen 
sok munkakedv. párosulva a szakma 
s tereidével. Szükséges még a lelki 
sajátságokon kívül a teljes egészség 
és a jó megjelenés. Bizony elég sokat 
követel ez a pálya, emiatt szükséges 
is jól megválogatni az. ide törekvő 
ifjakat és azokból kell az üzemnek 
alapos m megválogatni alkalmazottait. 
Mert a jó alkalmazott nemcsak egvéni 
hasznot hoz. hanem egyben az. üzlet 
értéke, aki lendítöje a forgalomnak 
és tekintélye az üzemnek.

Magyar neveket az üzleteknek: ezt 
tanácsolja egyik napilap. Igaza van! 
Ezen a téren szükséges volna a tisz
tító munka éppen a nagyüzemeknél. 
Sok s 'ó  esett mostanában egy biz
tosító intézetről, amely megvásárolta 
a körút egyik fejlődéstörténeti ér
tékű palotáját. De nem a szerencsés 
vásár itt a fő. hanem egyebek kö
zött az a furcsaság, hogy a biztosító 
kötelezni akarja az épületben levő 
kávéházat, a NevvvorkoL hogy köz- 
tudatba szívódott nevét cserélje fel 
az. új háziúr különben szintúgy tisz
tivel! eméltó névé. el Legyen Ne.v- 
v óikból Vdria.

\ Nevvy ork-kávéház névcseréje 
nem figyelmezteti vájjon a döntő ha
té sígokat haza fias kötelességük re‘d 
Megmondom: igenis a Nevvyork vál
toztassa meg a nevét, bár minden 
tiszteletünk az irántunk ma barátsá
gos nagyszerű Amerikáé. De legyen 
Brassó a neve vagy Kassa, vagy Ko
lozsvár. Café Brassó . . .

A fővárosban lépten-nyoiiion ide
gen városok nevét a kávéházuk hom
lokán: Oslende, Mórán, Lovrana, stb.: 
hiszen viselhetik büszkén, bár cso
dáljuk. hogy Prága vagy Bukarest 
nevére még nem keresztellek valami 
fogadót. I)»* vám aztán Bizánc, sőt 
Mignon, mit mondjak: \épopera-ká- 
véház. de sehol Érsekújvár. Maros- 
vásárhely. Sz.alonta. Eszék. Csík
szereda, Bácska. Pozsony. Szabadka.
I jvidék neve. sehol az elrabolt fo- 
ly ók. városok. hegyek, vármegyék 
neve.

Miért lehet Astoria vagy Bristol 
és nincs Bihar-holel, miért lehel Met
ropol. a helyett, hogy volna Maros, 
vagy I léniád?

\ annak neküiík neveink, amelyek
nek mindig forrón szemünkbe kell 
sülni mindenütt, amerre járunk, hogy 
akaratlan s* felejtsük... A gyerek 
is beidegezze. az idegen is lássa és 
érezze.

*
Egy érdekes liír. Berlin első ame

rikai vendéglője megnyílt a kurfür- 
s erdammon. Hivatásul tűzte ki, hogy 
megtanítja a németeket arra. mikép 
lehel sokat és jól enni. anélkül, hogy 
te silói* fogatának gyarapodása keserí
tené meg a kulináris élvezeteket. Ez 
a hölgyek számára különösen érté
kes újítás. Az étlapon minden étel 
mellett nemcsak az ár. hanem a kaló
riamennyiség is olt áll. Például, ha 
a lested terjedelme körülbelül 800 
kalória fogyasztását engedi meg, a 
következő menüt állíthatod össze: 
egy tányér leves (200 kalória), strass- 
burgi libamájpástétom (185 kalória), 
meleg sonka (335 kalória), 70 ka
lória értékben narancsszörpöt iszol 
hozzá, ez összersen 790 kalória. Bol
dogságod határtalan, tíz kalóriát meg
takarítottál. csakhogy közben a másik 
oldalról megfeledkeztél, ahonnan 
utólag derül ki. hogy a tíz kalória 
megtakarítása pont bal márkába ke
rül.

(Folytatjuk).



A népjóléti miniszter 
az első segélynyújtási plakát 
árusítása körül tapasztalt 

zaklatásokról
Néhány hónappal e/előlt bocsátotta 

ki a vármegyék és váró ok országos 
mentőegyesülete a közismert első se
gélynyújtási plakátokat. \ népjóléti 
miniszter annaki 'éjén rendeletileg kö
telezte a nagyobb üzemeket, cégeket 
és vállalatokat a plakátok megvásár
lására és nyilvános kifüggesztésére. 
V plakátok terjesztése körül azonban 
sok panasz merült fel és több érde
keltség. köztük a Fővárosi Kereske
dők egyesülete, az Országos Vendég
lős Egyesület. az Országos Kereske
dői és Iparos Szövetség panaszos be
advánnyal fordult a népjóléti minisz
terhez, akit felkérlek, intézkedjék a 
felesi eges zaklatások m égsz ü n te lé se 
iránt.

\ népjóléti miniszter a panasszok 
alapján vizsgálatot is indított és meg
állapította. hogy a vármegyék és vá- 
rosok országos mentüegyesülelc a 
plakátok lerjeszté ére ügynököket fo
gadott fel. akiket megfelelő igazol
vánnyal látott el. Fzek az ügynökök 
vitték el a plakátokat a cégekhez, 
vállalatokhoz, de pénzt nem vetlek 
fel. mert nem is volt jogukban a 
plakátok árát átvenni. így nem is 
igazolódott be az a panasz, hogy az 
egyes ügynökök a megállapított 3 
pengőnél drágábban árusították volna 
a segélynyújtási nyomtatványokat. 
Mégis megállapítást nyert, hogy az 
ügynökök egv része, jutalékuk re
ményében. olyanokat is igyekeztek rá
beszélni a plakátok megvásárlására, 
akiket a rendelet erre nem kötelez. 
Az errev unatkozó panaszok nyomán 
az Országos Mentőegyesülel néhány 
hét után az összes ügynököket elbo
csátotta és azóta csakis azok kaphat
nak plakátot, akik önszántukból ren
delnek, vagy maguk jelentkeznek a 
nyomtatványokért. Vidéken sem for
dulhattak elő zaklatások vagy vissza
élések állapítja meg a népjóléti 
miniszter, miután a vidéki váro
sokban és községekben kizárólag a 
hatóságok terjesztették a plakátokat. 
Az sem felel meg a valóságnak, hogy 
az Országos Mentöegyesület a terjesz
tést nyerészkedésre alakult üzleti vá 1 -

1928. szeptember 15 v i  s ö r e i
lalkozásnak adta volna ki. \ nyom
tatványok előállítási és eladási ára 
közötti különbség kizárólag a mentő- 
egysüiet céljait szolgálja.

\uss József népjóléti miniszter le
iratában felhívta a polgármestert, kö
zölje az összes érdekelteikéi és a 
nagy közönséggel, hogy amennyiben az 
első segélynyújtási plakát terjesztése 
körül bárkinek konkrét panasza van, 
az adatokat juttassa a miniszter tu
domására és ő azonnal intézkedni fog 
a szigorú megtorlás iránt.

A csepegő sör 
és a többi panasz

A Hódmezővásárhelyen tartott or
szágos vendéglős és korcsmáros kon
gresszus határozatából kifolyóan bi
zottság alakult az egységes és kivétel 
nélküli csepegő sörvisszalérítés érde
kében, valamint több hasonló sörpa- 
naszok gyökeres orvoslására. Ezek
ről a kérdésekről Orbán /,. Géza az 
Orsz. Vendéglős Egyesület iigyv. el
nöke a következőleg nyilatkozott:

A hódmezővásárhelyi kongresz- 
szus után mondotta Orbán az 
Országos Vendéglős és Korcsmáros 
Egyesület intézőbizottsága öl taggal 
együtt engem bízott meg, hogy kidol
gozzam azokat a sérelmeket, amelyek 
a sörgyárakkal szemben l'önállanak. 
.Megbízott továbbá bennünket azzal is, 
hogy írjunk át az összes szakmai ér
dekeltségeknek is. hívjuk fel figyel
müket az egységes front szükségessé
gére.

ítészemről már érintkezésbe is lép
tem az összes érdekeltségekkel és 
húsz tagból álló végrehajtó bizottsá
got alakítva, megkezdjük a tárgyalá
sokat a sörgyárakkal. Amennyiben a 
gyárak nem lesznek hajlandók merev 
álláspontjukból engedni, a legélesebb 
harcol fogjuk ellenük megindítani és 
módot találunk majd arra. hogy jogos 
sérelmeinkre orvoslást szerezzünk.

A mozgalom különben az egész 
iparban olyan óriási visszhangra ta
lált, hogy az összes italmérők erős re
ménnyel és összetartással sorakoztak 
kibontott zászlónk alá.

A sörgyárak ugyan ölhetett kéz
zel. mosolyogva nézik ezt a mozgat 
mai. mert arra számítanak, hogy i 
vendéglősök már annyira letargiában 
vannak, hogy ugv sem tudnak ered 
ményekel elérni. Kijelentem azonban, 
hogy igen csalódni fognak majd. mert 
ez egyszer igen komoly mozgalomról 
van szó. a lét és nemlét kérdéséről!

A bortörvény módosítása.
\ kormány tervbe vette az 1924. 

évi X. t.-c. egyes szakaszainak figye
lem remél lóan fontos m egvá 11 oz fa Iásá t 
és kiegészítését.

A tervezetet észrevételeink sürgős 
közlése végett megküldötte a Kere.sk. 
és Iparkamara az Ipartestülelnek. \z 
elnökség behatóan megvitatta a ja
vaslatot s annak egyes rendelkezéseire 
a következő észrevételeket tette. Sorra 
‘ éve a bennünket érdeklő szakaszo
kat, kértük a 41. §. módosítását. Ez 
a szakasz tudvalevőleg arról szól, 
hogy a direkt termő amerikai szőlő
ből szűrt bort csak az illető amerikai 
fajta neve alatt szabad forgalomba 
hozni továbbá az ilyennel házasí
tott bort borvidékre vagy származási 
helyre való utalás nélkül lehet csak 
forgalomba hozni.

A gyakorlatban ennek az utasítás
nak az alkalmazása sok méltánytalan
ságra. félreértésre vezetett. Tudvalevő 
ugyanis, hogy a kisgazdák, akikneiv 
a szülőföldjén rendszerint többféle 
szőlő terem, amelyeknek hivatalos ne
vét sokszor a termelő nem is tudja, 
már a szürelelésnél összeszüretelik a 
különféle szőlőfajtákat, mert egy-egv 
fajtából a kis mennyiségre tekintet
tel külön-külön nem érdemes nekik 
bort sajtolni. így a kistermelők a 
közvetlenül termő amerikai szőlőt é> 
az egyéb szőlőfajtákat összeszüretelik, 
a bort egynéven pl. sillerként adják el 
a vendéglősnek.

\ hivatalos közegek az ily módon 
összeszüretelt bort házasított bornak 
minősitik s hiába igazolja vendég
lős. hogy a bort egy kisgazdától mint 
sillert vásárolta, s ennek folytán a tar
tályain is mint ilyet nevezte meg. a 
hivatalos közegek ez esetben is alkal
mazzák a 11. §-t s megbüntetik a 
vendéglőst.

A törvény 1 1. §-a kétségtelenül 
nem a kisgazdák által a szüret alkal
mával összeszüretelt. hanem a később 
házasított borok ellenőrzését kívánja 
biztosítani. Miután a vendéglős min
den jóhiszeműsége és gondossága 
mellett is ki van téve a büntetés ve
szedelmének. kénytelen lesz elkerülni 
bevásárlásainál a kistermelőt. Ez sem
mi esetre sem lehet a kormány célja, 
igy a novella alkotás alkalmából 
bár a 1 1. § módosítása nem volt 
tervbe véve indokoltnak találtuk 
felkérni az iIlo'ékeseket: tegyenek kü
lönbségei az össeesztíretelós és a 
nagy termelők, kereskedők által esz 
közöli házasitás között.

\ bortörvény 11. §-át a következő 
bekezdéssel kívánja kiegészíteni a 
tervezet: borok kezelésére vagy rak 
tározására szolgáló helyiségekbe (pin
ce, présház, erjesztő, kimérő db. >
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cukrot és ipari szeszt bevinni vagv 
olt raktáron tartani tilos.

Tekintettel különösen a kisebb üz
letekre. ahol a kimérő helyiségekben 
cukrot ételekhez vag\ teához tartani 
szoktak, a kimérő szónak elha
gyását kértük.

Hangsúlyoztuk ezenkívül, hogy a 
kimérő s'.ó felvétele ellentétben 

áll a szakasz szövegével, mert bori 
se raktározni, se kezelni nem szo
kás a kimérő helyiségben.

\ bortörvény 1 (í. §-a. mel\ a bor ; 
származásának, fajtájának és minő
ségének a tartályokon való feltün
tetését írja elő. a tervezet a szesz- : 
fok megjelölésével kívánná kiegé
szíteni. Kz ellen a legerélyesebben 
óvást emeltünk s elhagyását kértük, 
a szeszfok kötelező feltüntetésének el- j 
rendelése ugyanis csak a vendéglős j 
fölösleges és céltalan zaklatására ve
zetne.

A szeszfok pontos megállapítása ; 
hosszadalmas eljárást igényel és csak 
malligand mérővel eszközölhető. Mal- 
ligand mérő beszerzésére a kisebb 
üzemeket méltánytalan lenne kény
szeríteni. Másrészt a szesz illő. igv a 
kimérő edényben a csapra vert hor
dóban naponta apadna a szeszfok. 
a vendéglős kénytelen lenne borát na
ponta lepárolni, hogy a tartályon le- , 
vő följegyzés megmaradjon.

Ha a szeszfok megjelöléséhez az 
illetékesek merev en ragaszkodnának, 
akkor is a fok csak megközelítőleg 
lenne feltüntetendő j»1. 10 12°o.

A szesz fok megjelölése felesleges, j 
mert a hamisítást ettől függetlenül 
is meg lehet állapítani.

Káros a szeszfok követelése a ter
melőre is. mert az alacsony fokú bo
rokra nem lesz vevő. K/.t pedig a 
törvényhozás igazán nem akarhatja. 
Holott tudvalevő, hogy ilven terem 
a legtöbb hazánkban.

\ bortörvény tő. £-a szerint a 
tulajdonos büntetőjogilag felelős, hu 
alkalmazottja a cselekményt az ü tud
tával követi el. finnek a szakasznak 
a következő kiegészilé>ét javasoltuk 

beigazol lan az ü tudtával . Tehát 
csak az esetben, ha felelőssége nem 
következtetésen, de lényen alapszik.

A 4<S. elrendelte a marasztaló 
ítélet hírlapi és pl lkatokon való köz
lését. finnek a módosítását kértük és 
pedig oly irányban, hogy a közlés 
ne legyen imperativ, hanem ha már 
a törvényhozás a magyar büntető
jogban szokatlan kipellengérezett to
vábbra is fenntnrtandónak vélné, ez 
esik mint lehetőség maradjon fent 
és pedig csak a visszaeső lettesekkel 
szemben. Megengedhetetlen ugyanis

II a ii / l e l e m  l> c r , ú
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és a vendéglős ipar érdekeit mélyen 
sérti, hogy egyik felületes vagy rossz
akaratú alkalmazott lénye miatt nem
esik megbüntethető a tulajdonos, de 
a büntetés közzé és tétetik és h'beve
tett felelőssége révén a hírlapokban 
lisztes nevét meghurcolják. V mi ál
láspontunk is az. hogy a bűnös bűn
hődjék. a borhamisító részére nem 
kérünk elnézést, kíméletet, de az al
kalmazott felületessége vagy rossz- 
akarata nem vezethet a főnök erköl
csi és anyagi tönkretételére!

\ törvénymódosítás alkalmából 
kértük az italmérési jog elvonásának 
megváltoztatását és pedig ol\ érte
lemben. hogy nem vonható cl az 
engedély tulajdonostól vagy üzletveze
tőtől. ha a kihágásért nem sajiit ténye 
miatt ítélték el . Nem lehet az. ital- 
mérési engedély sorsát egy-két felü
letes, könnyelmű vagy rosszakaratu 
a 1 k a lm a z o 11 m a ga I a r t á sá ló I f í i ggö v é
tenni, tisztes családok egzisztenciáját 
szabad prédára bocsátani.

Kértük végül, hogy a szakértő di
jainak és kölbégeknek megfizetése 
alól mentesítsék a vendéglőst, mert 
ez iparnak súlyos, célra nem vezető, 
méltánytalan megterhelése volt eddig 
is.

\z ipartestületiünk álérzi a bor
törvény intézkedéseinek teljes jogo
sultságát. minden igyekezetével arra 
törekszik, hogy a hazai bortermelés 
és értékesítés javítását munkálja. Tu
datában van annak, mily fontos té
nyezője a mezőgazdaságnak és keres
kedelemnek a bor. de a leghatározot
tabban elhárítja magától azt a fel
tevést, mintha akár a bor kezelésé
nél, akár annak forgalomba hoza
talánál nem a legtisztább eszközök 
és nem a legnemesebb elvek vezet
nék.

Szegeden országos kiállítás és ven
déglős-kongresszus lesz jövőre, .lovo
ri' lesz ölven esztendeje annak, hogy 
Szeged városát az árvíz elpusztította. 
Királyi jelszó öntött akkor életet a 
csüggedökhe : Szeged szebb lesz. mint 
volt! Kimúlt egy félévszázad és Sze
ged most nagy. országos jellegű, nem
zeti manil'osztáciöszerü jubileumra 
készül Miinek keretében országos ki
állítást akar rendezni. I'.bben az ügy 
ben most öán tartottak már Szege
den a kereskedelmi és iparkamara 
székhazában értekezletet, melynek fo
lyamán többek közt felvetődött az a 
kívánság is. hogy az országos vendég
lős-kongresszust jövő ősszel Szeged 
városában rendezzék meg. í gy érte
sülünk. hogy erre az Orsz Szövetsé
get. felkérik.

ü y s /  i i k s é t1 v a n ,

j bányai serfőzdék karlellmogállapodá- 
salkal aug. hó I tői kezdve ismét 
három évre némi módosítással meg- 

I újítottak. A vevődelmel most kiter
jesztették helyiségvédelemre is és 
ezentúl csak az számít szabndvevö- 
nek . aki egyáltalában nem volt sör- 
vevő és olyan helyiségben nyit üzle- 

( let, ahol eddig szintén nem volt ven
déglő vagy korcsma. Kzzel a meg
állapodással a hiteligénylést meglehe
tősen megnehezítették. Továbbá
együttesen kötelezték magukat, hogy 
kölcsönt többé nem adnak senkinek 

1 és egyik sörgyárnak sem szabad 
többé u j üzletet létesíteni. Ami a 
kölcsönadást illeti, ez nem oly tra
gikus. ezután legfeljebb a sörgyárak 
bankja fogja a hitelt nyújtani.

Fejen Idill 12 pengő. Kkkora ősz- 
szegre rúg Magyarországon az adó
teher. mely összeg az általános jöve- 

I delemnek több. mint egyötödrésze. A 
Népszövetség kimutatása szerint ek- 

i kora adóteher csupán Angliában van.
( melynek teherbíró képessége azonban 
! messze Felelte áll Magyarországnak.

Aki nem fizeli az adói, elveszik az 
iparigazolványát(?f. Szokatlan kérdést 
intézett a soproni kamarához a szom
bathelyi pénzügy igazgatóság, neveze
tesen :

Mily intézkedés tárgyává lehető az 
arra irányuló előterjesztés, hogy a 
kozadök fizetéséi következetesen meg
tagadó vagyontalan iparosoktól az 
iparigazolvány megvonassék?

A kamara erre a furcsa kérdésre 
az alábbi talpraesett választ adta 

Oly törvényünk, vagy törvényes 
rendeletiünk nincs, mely szerint az 
adófizetést megtagadó iparostól vagy 
kereskedőtől az iparigazolvány, vagy 
iparengedély megvonható lenne. Ilyes
mire egyébként csak akkor lehelne 
gondolni, ha az iparjogosílványától 
megfosztott iparosnak más kereseti 
lehetőség volna nyújtható, vagyis, ha 
az állam az ily iparos más módon 
való megélhetését biztosítaná.

A pénzügyigazgalósági leirat arra 
mutat, hogy a pénzügyi hatóság ill
őit azon töri a fejét, hogy miképpen 
alkalmazzon retorziót vagy más kény
szert a szerencsétlen iparos vagy ke
reskedő) ellen, aki még a betevői falat
ját is alig tudja megkeresni, nemhogy 
a kivetett nagy adókat könnyen meg
fizesse. Találó volt azonban a soproni 
kamara válasza, mely szerint csak
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lossza meg a hatóság az iparosi az j 
iparigazolván válói, de akkor gondos
kodjon az iparos megad ludaséról az 
állam.

Szállodás és vendéglős I elsőid) szak- 
laiil'oham és lovál)liké|izá tanfolyam
kezdődőit ipaiMesl idei ülik szakiskolá
jában a már ismeri és nagyraheesült 
lanári kar közreműködésével. Mind 
kél lanl'olyam közös célja a szakisme ' 
retek gyarapítása, a szakmai színvo
nal emelése a magasabb szaktudo
mány széles körben való terjesztési4 i 
által. Midőn ezekre felhívjuk kariár 
saink figyelmét, reméljük, hogy töme
gesen sietnek megragadni ezt a szel
lemi kincsszerzési alkalmai.

A győri általános ipartesliilel el 
iiiikválaszlásáii fölényes többséggel 
László József győri vendéglős kariár 
sulikat választollák alelnökivé. Agyőri 
vendéglőskar örömmel és büszkeség
gel fogadta az ipartestületi választá
sok eredményében, a győri iparosság 
bizalma gyönyörű megnyilvánulását, 
amellyel a vendéglős-szakosztály ér
demes. országosáévá elnökéi, az or
szág első vidéki nagy iparlestülelének 
alelnöki székébe emelte. Ali is csak 
gratulálhatunk a győriek sikerüli vá
lasztásának.

Mistingiiell — szállodatulajdonos.
Mislinguett, a világhírű revücsillag, 
aki már nem egy meglepetésben ré
szesítette Párisi, most uj pályára lép 

csak úgy mellékesen. Szállodát 
nyit. Nem Parisban, Mandolinul, egv 
sziklatokon. La (llolal és Toulon kö
zöli. bizonyos, hogy a/, uj hotel épp 
olyan népszerű lesz. mint maga Mis 
linguctl és a párisi jó körök igen 
nagyfokú szeretettel indulnak majd 
nyaralni Mislinguett hoteljébe. Ámbár 
a revücsillag. akinek a korával 
együtt csak az ambíciója nö. kijelen- | 
tette, hogy a szállodájában nem lép 
lel. Oda más művészeket fog szerződ
tetni a közönség szórakoztatására. Kgy 
hotelt ulajdonos csak nem láncol hat a j 
vendégeinek.

Mesterségesen érleli gyiiniHlesök.
Már évek óla megfigyelték, hogy az 
acetylen-gáz hatásának kitelt gyümöl
csök és hüvelyes vélemények a ren
desnél hamarabb érnek meg. Llóbb ! 
kiderítették, hogy a propylenek és az j 
aeetylennek is van ilyen érlelő ha
tása. A gázokkal kezelt gyümölcsök 
cukortartalma gyarapodik, de vitamin
juk csökken. Azt hiszik, hogy a gyors 
érlelési a gázok katalylikus hatása 
idézi elő.

.Minden vendéglős tartson üzletében 
Szántói savanyúvi/.cl, mert kedvezően 
hal gyomor-, máj-, vese-, hótvagbáii- 
talmaknál és elősegíti az emésztést!

Gyász. Iparleslülelünk titkárának 
Téglássv Kenőnek ifjú hitvese T é g- 
lá s s y  Lrnőné szül diesőszenlmár- 
loni Mayor Anna Mária f. évi szepl. 
b én. hosszú, súlyos szenvedés után, 
boldog házasságának 7-ik évében az 
Lrhan jobblélre szenderüll. Temetése 
f. hó 11-én volt a rákoskeresztúri le- 
metöben a gyászhahorull családtagok, 
rokonság’ és a nagyszámú tisztelők 
legnagyobb részvéte mellett. Az en
gesztelő szent miscáldozal a Megunni 
Marininim plébánia templomában fog 
beimitallalni. Áldás és béke legyen 
hamvain!

Hoffmsinn Győző, Iloffmann János 
karlársunk fia. az állanp Verbőezy 
István reálgimnázium VIJL osztályú 
tanulója augusztus 2S-án. nagyremé
nyű ifjú életének 17. évében várat
lanul elhunyt. Temetése szeptember 
d án délután ' I órakor volt az ág. 
liilv. ev. egyház szertartása szerint a 
farkasréti temető halottasházából, 
mély részvét mellett. Nyugodjék bé
kében !

Yeiideglősipar-r a »kóser rituális 
kifőzőipar«. A szombathelyi pénzügy- 
igazgatóság fordult e kérdéssel a sop
roni kereskedelmi és iparkamarához, 
miuIán e kóser rituális kifőző tulaj
donosa korlátlan ital mérési engedélyt 
kéri. Az iparkamara szakvéleményé
ben rámutatott arra. hogy a ven- 
déglöipar az ipartörvény értelmében 
az iparengedély alapján gyakorolható 
képesítéshez kötött iparokhoz tarto
zik. L/.zel szemben a kilözöipar az uj 
ipar tör vény végrehajtása tárgyában 
kibocsájlolt kereskedelmi miniszteri 
rendelet értelmében iparigazolvány
ban fcllúnletell kóser rituális kifőző
ipar nem sorozható a vendéglőipar 
fogalma alá.

I’alkovies Kde 70 éves. Tevékeny
ségben, eredményekben gazdag, köz- 
ügyekben fáradhatatlan életpályájá
nak 70-ik fordulójához érkezik Pál 
kovies Kde m. kir. kormányfötnná- 
esos közszeretetben és köztiszteletben 
álló személye. Hégi kipróbált nmbi- 
ciós munkájával állandóan olt volt a 
vezérek között, ahol megállni és helyt
állni a legnehezebb. Mindig szereteti, 
kedves személyéi meleg családias ün
neplésben óhajtják, úgy a szakácsok, 
mint a vendéglősök részesíteni ebből 
a ritka szép alkalomból és ezért a 
jövő hónapban egy estélyt rendeznek, 
mikor is átnyújtják a jubileumra ké
szült albumot, amely egy belvárosi 
gyár remeke lesz.

W agner Testvérek
ezelőtt Lüwcnstein M. utóda 
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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, 
Dorcttya-u. 14. Telefon 231 53
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismert legjobbangol C a u ld o n  
V itr if ie d tán yé ro k ism é tk a p h a íó k

NAGY IGNÁC
pincefelszerelési cikkehrahtara 

Budapest, VII, Károly-höruf 9
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. ni. 

borszivaftyuk, szürögépek. palackok, 
parafadugók, cimkék stb. Tel. : 3 115-15

MUST
Fajszőlőből naponta frissen sajtolt 
„Pluhár"-féle édes must kapható

T elefonhivó 3, 392-16

PLUHÁR KONRÁD
borkereskedő 

Vili., Práíer-utca 10

B ru ts y  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 ró m  minden jobb üzletben 
kapható !

A „YEN DKG" is hoz vevőt és vendéget, ha — h i rde t  a „VENl )ÉG“ - b e n  1
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flekkor;« !>lag>arország l*»síi»:» 
boroslioriloja? Legtöbben a/.l hiszik, 
hogy Budafokon. az állami borpineé 
ben levő 500 hl honló a legnagyobb 
fa hordó K/ téves. Hazánkban a lég 
nagyobb fahordó a gr Ks/lerházy 
féle horpincéhen Haj községben van 
és űrtartalma 1 1 «S7 hl. A hordót 
1823 bán építette egy jóravaló kádár 
mester és igy 105 éves. még mindig 
intakt.

A tarhonya eredete úgy él a ma
gyarság hitében, hogy a tarhonya lös 
gyökeres magyar eledel. Pedig néz 
zük csak Szimidnek hívják az arabok 
és ugyan úgy készítik el. mint mi. 
szegediek, birkahússal, no meg pap
rikával. Nem is eszi meg mindenféle 
ember, csak az. aki már megszokta 
az efféle csemegét. .lómagam meg 
lehetős mókáin sokszor jóízűen et
tem a Kuszi-1. mint ahogy azt a már 
elkészített állapotban hívják. Tehát 
nemcsak a szegedi tanyavilág, hanem 
még a vándor arab pásztoroknak is 

ez utóbbiaknak úgyszólván min 
dennapi eledele. De nézzük csak. 
hogy jutott el hozzánk'/ 'I ripolilánia 
a 13 századtól a ‘2U. századig török 
uralom alatt állott I ellehető hogy a 
török katonák, akik már előzőleg itt 
szolgáltak, eltanulták az illeni lakó 
soktól és a magyarországi hadjáratok 
alatt, valamint a löd éves megszállás 
alatt meghonosították a mi földünkön 
is Különösen Szeged és Kecskemét, 
melyek a legnagyobb török fészkek 
\oltak. tanulták el. Az elnevezésre 
csak annyit, hogy valószínűleg egy 
antik várostól, a Seplimus SeveniMól 
alapított Tarhuna-tól veszi nevét a 
közszeretetben álló tarhonya.

Hogyan leltem menyasszony7 F.rrc 
a nagyszerű kérdésre' felelnek pom 
pásabbnál pompásadban a magyar 
hölgyek a Háztartás Magyar Asszo
nyok közlönye hasábjain. Hácz Vil j 
mos dr. dO-ik évfolyamban lévő ki
tünően szerkesztett lapja teljesen a 
magyar asszony érdekeinek szenteli 
minden betűjét. Most éppen országos 
ónkétól tart a magyar nők nagy kér
déseiről. elsőrangú írók novelláit és 
verseit közli, van konyhaművész.'ti. 
divat, kozmetika, autó, lakás és kézi
munka rovata, a legjobb grafológussal 
rendelkezik. ötletesek a rejtvényei, 
sok és szép kép gazdagítja az első
rangú kiállítását, mindezen felül pe
dig az egy éves előfizetőknek meg 
lépőén értékes ajándékkal kedveske
dik. Kgy csodaszép hálószoba dísz
párnál kap. 70\ 10 cm nagyságban, 
finom sweici siffonra előnyomva, a 
kidolgozáshoz szükséges I motring 
anyaggal ('gyűlt az egy éves előfi
zető

gyedévre (> pengő, félévre I 1 pengő, 
egész, évre '20 pengő. Mutatványszá
mul díjtalanul küld a Háztartás ki
adóhivatala Budapest. IV.. Városház 
utca 10.

Tisztel! kai'lársa'nk fi gye lm éhe
ajánljuk, hogy ha üzletel venni vagy 
eladni óhajtanak, forduljanak biza
lommal a Mayor Miklós-irodához V 
Zrínyi-utca 1. 1 o etil.

Vendéglős ifjak baráti táisisá- 
gánnk összejövetele minden esetben 
kedden este 8 órakor kezdődik.

Szeptember 25-én Fünder József 
Bécsi sörház vendéglőjében, VI., 
Király-utca óo

l  j vendéglősifjut szívesen látunk!
Vendéglősök vacsorái

pénteken este 8 órakor a következő 
helyeken lesznek:

Szepl. 28-án Kurz .lános máv. ven
déglőjében VII . Thökölv-úl 1.
A vacsorára ne feledkezzünk elmenni.

„Jóbarátok“ asztaltól sasága
uzsonnájukul a következő helyeken 
tartják meg, minden szerdán d. u.

5 órakor:
Szeptember I tl-én Sturza Károly 

vendéglőjében IX.. Báday-u. Ki udvar- 
kert. .

Szepl 2(i-án Schmidi Konrád ven
déglőjében VII.. Mexikóiul 5.

Oki. 3-án Vcszlcrgál (lyörgy ven
déglőjében VII.. Hársfa-ti. 51.

A Jóbarálok uzsonnáján szíve
sen látjuk az u j kartársakal.

Kartársak! Ne mérjelek /. vv a c k 
l ’nicumja gyanánt más italt! Ne lölt- 
setek* bele Zwack rnieumos üvegébe 
más cégtől való keserűi. Ha vendéglők 
riiieumol kér. ne poharazzatok neki 
másl. csakis valódi Zvvaek-féle l ni- 
cum gyomorerösitö likőrt

Kényes gyotnru vendégnek, il-
’asr.ak vagy Katzenjamerosnak nél
külözhetetlen a Cigclküi „látván„ 
hvdrocarbonátos viz. Megrendelhető: 
V., Sas-u. 29. Tel.: Teréz 1 2 0 -2Q .

Kávéházi és vendéglői 
berendezések.

Üveg és porcellánáruk H
Alpakka evőeszközök síb R
Billiárd •asztalok és teljes fel-R 

szerelések, kerti bútorok
Tekepálya-bábuk és golyók

FRIED
Király u. 39

ÉDES MUST

C S Á K Y  G. V I L M O S
S Z Ö L Ö S A J T O L Á S A

Hndnpcsf-Küzponti vá««árrsarnoh, II. pince- 
osztály. Iroda és lakas: IX. Ferenc-höiul 7
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A Polgári Serfásd*8 Páratlan  
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Társusviszonyhun levő felek nőm 
loholnék egymásnak alkalmazottai rgv
minap hozolI és jogerős bii(')i ilé lcl 
szerint. A bíróság jogi álláspontja, 
az ítélet indokolása szeriül, a kövei 
kezű: Felek egyidőbcn, ugyanazon 
időiül kezdve. társasági szerződési 
kötőitek egy bizonyos üzemre nézve 
és emellett az alperest felperes ugyan
ehhez az. üzemhez, mint alkalmazottat 
alkalmazta Hz a kél egymásnak e l
lentmondó szerződés meg nem állhat, 
egymást kizárja, jogilag lehetetlen s 
így a feleknek ez. az ellentmondó aka
ratnyilvánítása jogér vény ességgel nem 
bírhat. T ip ikus esete ez a l'ikliv tár
sulásoknak. amellyel az. illetők az 
ipar tör vény rendelkezéseit igyekeznek 
kijátszani Sajnos, még mindig talál
koznak munkások, alkalmazottak, akik 
szakképzettségük értékét nem tudják 
kellőleg felbecsülni és alkalomadtán 
egy tál leneséért bocsájtják áruba 
azok részére, akiknek sokat, nagyon 
sokat: egzisztenciát jelent a megvásá
rolt képesítéssel szerzett iparűzési 
jog. A törvényhozóknak más volt az. 
intenciójuk: a töke nélküli munkást 
hozzásegíteni, hogy a tőkéssel becsü
letesen társulva, önállóvá lehessen, 
nem pedig az. hogy a cégtárs á lo r
cája alatt nagyobb felelősséggel, de 
kevesebb anyagi elism eréssel bér* 
munkása legyen az iparűzésre jogta
lan egyéneknek.

Az alkalmazol! azonnali hatállyal 
való elbocsátása egy minap hozott 
bírói ítélet szerint csak akkor érvé
nyesíthető, ha az azonnal az a lka l
mazott szabálytalanságának. vagy 
szerződésszegés megái lapít ásónak lé 
nyekor történik. Az akut esetben az 
alkalmazott 22-én este követte el a 
szerződésszegést és a cég 24-án reg
gel akarta elbocsátani, a második fo
kon a bíróság azonban kimondotta, 
hogy a cég a felmondással elkésett.

Vesztergál líylirgy vendéglős kar- 
társunk VII . Ilársfa-u lca  Öl sz. alatt 
saját házában lévő vendéglője meg
nyílt. Hégi üzleti szokása szerint k i
tűnő urasági nemes tájborokat vásá
rolt vendégei számára Ízletes magyar 
konyha, polgári árak és figyelmes k i
szolgálás egészítik ki Yeszlergál kar- 
társ üzletének tulajdonságait.

Iliuliipesl 15 km.-es síkíulóhajnnka:
Majoros Ferenc FSC 5 2 :-II I mp. 2. 
í .óva ss Antal MAC 5 102.(1 mp. T 
Osuszlh MTI Öli 0‘).(> mp. I. v Zala 
MAC. Majoros végig vezetve győz. 
Tíz körig együtt megy vele Osuszlh, 
itt azonban leszakadt és a táv második, 
felében pompásan felnyomulö Lövess 
könnyen előzi. Majorosi Lovassl egyí 
szói’. Osuszlhol kétszer és Zalát liá 
romszor körözte le. Meglepő volt a 
veterán l.ovass pompás, könnyed fu
tása.

A New-York étterem pincérei 
fölényesen nyerték a Kominer 

Fcrenc-vándordijat
<i: /'.SY,' i\:em(‘hkö:ölti cillétik.ii 

v e r s e n y é n .

\z KS(1 a M\\ pályáján s/.oká- 
sos üzemekközölli atlétikai versenyét, 
amelynek pontversenyét és ezzel a 
kommer Ferenc vándordíját a New- 
york pincérei nyerték óriási fölény- 
in el.

Krédóiéin ek:
100 m. síkfutás: 1. Dobó < Nevv- 

york • 11.8 mp., 2. Nagy Newyork) 
12.8 mp.. 8. Arkhoffer ( Newyork)
13.2 mp.

Súlydobás i 5 kg-os golyóval': 1. 
Jankó (Newyork) 12.00 m.. 2. Nagv 
Newvork) 11.22 m., 3. Dobó i New
york') 10.91 m.

lőOO m. síkfutás: 1. Majorosi 
(Schíick-élterem) 4 p. 30 mp., 2. 
llufnagel i Neiger-éllcrem) 4 p. 40 
mp.. 3. Németh i llungária-szálló)
4 p. 18 mp.

Magasugrás: 1. Tonika ( Dunakorzó 
kávéházi 1(50 cm., 2. Dobó i New
york i 140 cm., 3. Nagy i Newyork)

100 m. síkfutás: 1. Dobó New
york .57 mp., 2. Jankó (Newyork) 
59.1 mp.. 3. Nagv (Newyork) 59.3 
mperc.

Diszkoszdobás: Hiba (üzemen kí
vüli 30.50 m.. 2. Jankó Newyork) 
29.04 m.. 3. llunák (Schück) 22.47 
méter.

Távolugrás: 1. Palkovits Hungá
riái 5.72 m.. 2. Tónika Dunakorzó) 
5.05 m., 3. Ileinold (Hungária) 5.44 
méter.

800 m. síkfutás: I. Majorosi 
Schück i 2 p. 15 mp.. 2. llufnagel 
Neiger) 2 p. 15.8 mp., 3. Hegedűs 
\\ eslend-káv ébáz i 2 p. 10 mp.

\ pontversenyben: 1. Ncwyork- 
étterem 54 pont. 2. llungária-szálló 
10 pont, 3. Sehüek-élterem 15 pont. 
4. Neiger-élterem 8 pont.

7. oldal

M E G N Y Í L T  |  g gIII
Vesztergál György  

vendéglő je
Fa jn em es 0g W
u ra s á g i borok ! H jg 13 
Ízlete s m a g y a r  1  I  H  
hon ha ! (Szolid R  |  |  
á r a h !  Y T T

VII, H á r s f a - u .  51

Akar örömei szerezni 
gyermekeinek?

F ize sse n  elő a

TÜNDÉRVÁSÁR »
a—

N eg yed évre l pengő 50 f illé r  
K ia d ó h iv a la l: B ud ap est, V , Honvéd u(ca 10

Bebizonyítva, üzletet csak H E G E D Ű S közvetít
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Wlndieehgraetz Lajos
b o r p In c é s R e ia l

S Á R O S P A T A K  u T O K A J  i: B U D A F O K
Központi Iroda és m inlaiár: Budapest, IV 

Váci u 27 (Piaristák palotája)

HA ÖN jól akar rágni,akkor fogait

S C H A T Z  J E N Ő
áll vizsg. fogász, iiuifng- 
specialistánál csináltassa

VII, Wesselényi-utca 60

W iener József 
czu k rász
V II., B a r o s s - t é r  17. 
T e le f o n :  J. 31 6-10 .

vendéglősök szállítója
Sajtos rudacskát, leperiyüs 
pogácsát házhoz szállító)?

cvr>4T3irch
C U g H IR D E T E S O
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

megkezdett sor l pengő.
KIADÓHIVATAL CIME:

Kenya Sándor VU, A lm dssy-tér 16. Hl. 23

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

Szállodai, vendéglői könyvelés
ben, irodai muukáhbau teljesen kép
zett szakember, aki mint ilyen régen 
működik a szakmánál, megfelelő állást 
keres szerény igények mellett. Cime : 
Olrnosy Dezső, zeged, Refoimáíus 
palota.

M eg je len t az uj s z i k v i z r e n d e l e t ,

melynek 2. és 15. §-a minden vendéglősnek 
megengedi, hogy s z i k v i z s z ü k s é g l e f é f  
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

T ™

Sfauffer
D O B O Z O S  EMMENTHALI 

VILÁGMÁRKA!
KÖZPONT RÉPCELAK

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

BUDAPEST- KŐBÁNVA
Központi irodák, borpincék és gyártelep; X, Korponai ucca j6-|8. Telefon: űózsef 59-03.

P A L U G Y A Y  — ■ >
tiollóssy 3ánoa Lönyvnyomiató unlhelye, Hudupcii, VII, 3óslhanfca 20. Telefon .'József 4 b —02
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