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A drágaságról
a gazdasági élet leggvölrelmesobben 
égető problémájáról a slalis/.lika ki- 
nmlalla. hog\ nincs! Mólt s/,al>álvo- 
sabban ki IV jez\o: Magyarország a 
logoh sói >1 > országi?), inni csak 1 I. I 
■ .»-ka! haladja iik^  a békebeli szín
vonalai. Na. kell nekünk iné" több 
és mi mégis panaszkodunk?!

Csak Melgium olcséibb iné", oll 
ii"\anis az árak békeszilaonalon álla
nak. ellenben szegőin \merikában az 
arak Ti) százalékkal magasabbak a 
háhorúelőltioknéL s >1 Dániában és 
Svédoi sz.ágban iné" a NI) HO száza
lékul i> eléri a drágulás. Szegéin 
\mcrika. igazán a szívünk farsam- 
dik el a fájdalmas sorsukon. igazán 
ideje volna a hivatalos statisztika ada
tai olvasásának hatása alatt könvör- 
adomáiiN g\ ü jtő-akriól rendeznünk a 
fölsegélve/ésííkre. \rról csak mellé
kesen emlékezik meg a statisztika. 
lio"\ Mimikában. Dániában és Svéd
országban az álla".is jövedelem, a hi
vatalnoki fizetés slb.. több mint két
szerese a háhoruelöllinek. mi" nálunk 
12 százalékkal alatta áll a bók eszi n- 
vonalnak. C.sak DJ százalékkal, amiall 
dveu kevéssel, mert a magasabb fize
tések. íjív a minisztereké, jelonléke- 
nven magasabb nálunk a békebeliek
nél. a részvénv társasági igazgatósági 
fizetések pedi" egyenesen szédülete
sek. \ statisztika csak számokkal d »I- 
U<*/.ik. megállapítja. lio"V a háború- 
előtti villamoskalauz fizetése alig \ olt 
magasabb, mint a mai mérnök-v i 11 a - 
mo>kalauz fizetése, teliál a sorsuk kö
rülbelül eg\ Imron pendíil. \ ma- 
"varois/.á"i nag\ fizetések és a romá
niai nag\ fizetések is körülbelül szili 
lén e"V Iliiről) pendüluek. II >g\ ellen
ben a nevvvorki utcaseprő átlagfize
tése szédületesen magasabb a mag\ar 
eg\ elemi laná rok átlagfizetésénél. 
lio"v a dán parasztoknak különb la
kása vau a mag\ar táblai birákénál 
s lio"v a dán és svéd rész\óin lársa- 
''.iiri igazgatósági osztalékok sokkalta • 
szerényebbek a minábmk </okoltak- 
nál. az iIven kereszlül-kasul összeha
sonlításokra a mi mindent mogslalisz- 
likázó statisztikánknak nincs fi 
g\ el 11 le.

Pedig van még egv igen figye

lemreméltó adat s ez az adóslatisz- I 
likánk. Kszorinl \nglia után Magyar- 
ország viseli a legnagyobb adóterhet 
a világon!!! \ n c n i :r l i  jö rrd r lr in m d »• 
k n :( ‘ i Im s ; s:<’t ;n lr l;a  adóitól írü l: l>i!

Kiérkezett már az. az idő. amikor 
az államnak meg kell védeni az adó
fizetőt. hogy legyen azután, aki adót 
tud is fizetni. Nézetünk szerint eb
ben a helyzetben legsürgősebb leendő 
a közterhek csökkentésével segíteni a 
magángazdaságon, még azon az áron 
is. ha az állam bevételei átmenetileg 
kisebbek is lesznek.

Ma ez idejében nem fog bekövet
kezni. akkor a névtelen adófizető 
szobra beívelt az adófizetők síremlé
két állíttathatja lel az állam!

n .  j
Mit kíván

a magyar vcmléglösipar í
A címben foglalt kérdésre az Orszá
gos Szövetség most volt közgyűlésén 
elfogadott indítványok telelnek meg. 
Kzek az indítványok egylöl-egyig In
ven kifejezik azt a legközelebbi pro- 
grammot, amelyet a legsürgősebben 
igyekezni kell megvalósítani, hogy a 
magyar vendéglősipar szabadabb lé- 
lekzetbez juthasson.

Lapunk múlt számában már ismer
tettük a hivatalos előadók állal tett 
indítványokat. I) r Molnár Dezső a 
logyaszlási adók törlését. Haltai Ká
roly az ilalmérési illeték törlését. NA'1 
nudli Aladár az étk(‘zéssel kapcsola
tos fényíizési és forgalmiadé törlését. 
Patai Lajos a kontárkodás megszán 
lel ésél. Dr Síéin Sándor a szálloda
ipart gáIló rendeleiek megszüntetését 
kívánta. Kzenkívül a vidéki sérelme
ket és indítványokat is tárgyalta és 
magáévá telte a közgyűlés. I zek kö
zül elsősorban Szöllössy Ferenc által 
előadott és a Dunántúli Vendéglős 
Szövetség közgyűlésén is már elfoga
dott indítványokat amelyek sorrend
ben így következnek

I V koesmarosipar képesítéshez kő- 
lése. \ képesítéshez kötéssel a ter
véin a vendéglősipart is bevette 
védösáneai közé. de kívül maradt a 
koesmárosipar. amely pedig a ven

déglősipar legfontosabb ágainak az 
i la Illem íiek ismeretének. beszerzésé
nek. kezelésének, kimérésének: a 
vendégekkel való bánásmódnak: az 
i I a I m é rés i. k öz i ga zga I á si. k özegész ségi 
és egyéb törvények vonatkozó ren
delkezései ismeretének tekintetében a 
vendéglősiparral rokonságban áll

Minthogy a legtöbb rendelkezés 
mind a pénzügyi, mind a közigazga
tási és egyéb hatóságok részéről 
szinte kivétel nélkül együtt találja a 
koesmárosl a vendéglőssel, az egysé
gesebb kezelés szempontjából, de 
meg azért is. mivel az említett ága
zatban tagadhatatlanul beérett szak
ismereteket. a vonatkozó törvények
ben és rendelőinkben kellő tájékozott 
ságol tételez fel, az 1t)28 augusztus 
2(S-án megtartott Dunántúli Vendéglős 
Szövetség mohácsi vándorgyűlése ha
tározatából tisztelettel kérem, hogy 
az. Országos Szövetség elnöksége pár
tolja a Dunántúli Vendéglős Szövet
ségnek a kereskedelemügyi minisz
tériumhoz beadott azon kérését, hogy 
a vele járó legszükségesebb ismere
tek körvonalazásával a koesmáros- 
ipart is képesítéshez kösse és azontúl 
azt is a képesítésről szóló törvény 
védelme alá helyezze. úgyszintén 
adassék meg mindama feltételek is. 
melyeknek teljesítésével a vendéglős- 
ipar egy részében már otthonos, te
hát képesített kocsmáros bizonyos 
gyakorlati idő és sikeres vizsga után 
a vendéglősiparra is áttérhessen.

II A >idoken is lehessen önálló 
szállodás, vendéglős ipartestületet 
szervezni. A jelenleg érvényben lévő 
ipartörvény csak a főváros területére 
engedélyezi a szakmai ipartestüle 
lekbe tömöríti a képesített iparosok 
nagy részét, míg a többiek a készít 
tőben lévő új ipartestületi törvénytől 
várják kötelező elhelyezkedésük mi
kéntjét.

Kínoz új törvény kodifikálása elölt 
szabadjon rámutatnunk azokra az el 
határolóul) fontos különbségekre, ame
lyek a szállodás . vendéglős-, kávés 
és koesmárosipart az általános ipar 
testületekbe utalt többi iparágaktól cl 
választják Míg a többiekre ugyanis 
egységes törvények terjesztik ki ha 
tál\ ukal. addig a mi szakmáinkról
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amazokon kívül még egész sereg tör 
\ény és rendelet intézkedik; külön 
hivatali upparátnsok viszik ügyeinket, 
ellenőrzésünket; any agbeszerzésünk 
és anngk elárusilása külön rcndclke- 
zések keretei közöli mozog: adóink, 
illetékeink szint«' külön osztályait fog 
lalkozlalják az állami apparátusnak; 
külön bajaink, a többi iparágaktól el
térő óhajaink vannak, amelyek nem 
alkalmasak az általános ipartestük' 
lekben való pertraklálásra. ahol azo
kat többi iparostársaink ügyeink és 
speciális viszonyaink alapos ismerete 
híjján teljes egészükben ál sem érez
hetik és c' bajaink tárgyalását, mintha 
idegen nyelven beszélnénk, ügy hall
gatják.

Ezek alapján kérjük Országos Szö
vetségünk elnökségét, hasson oda. 
hogy a vendéglős és rokonszakmák 
emeltessenek ki a tőlük teljesen tá
vol álló általános ipartestülelek ke
reteiből és a képesítéshez kötendő 
koesmárosokkal együtt vidéki. vá
rosi. megyei, esetleg járási iparteslü- 
lelckbe tömörittessenek. amely al
kalommal az alakuláshoz, feltételezett 
löt) létszám 10(1 ra redukállassék

III A vidéki záróra egységes sza
bályozása. A záróra szabályozásával 
kapcsolatban vétessék revízió alá az 
a szabadság, amit e tekintetben a 
társaskörök élveznek és amikor meg
szűnik az italmérés a vendéglőkben, 
kocsmákban, ugy anakkor szűnjék meg 
a társaskörökben, kaszinókban is. 
mert azok a hazafias és kulurális 
célok, amelyek jegyében e körök lé 
tesültek, nem fedhetik a lényt, hogy 
esténkinl a vendéglőkre' és kncs 
mákra megállapított záróra után a 
minden tekintetben privilegizált tár
saskörök és kaszinók záróra nélküli 
vendéglőkké és kocsmákká alakulja 
nak ál A mohácsi vándorgyűlés ha 
tározalából kérjük, kerestessék meg 
a kereskedelemügyi és belügyi mi 
Hisztériám, hogy a vidéki zárórának 
minél liberálisabb, egységes kezelését 
rendeleti úton szabályozzák. hogy 
egyrészt az üzleteknek néha néha kí
nálkozó forgalmához mód adassék. 
másrészt pedig a falusi vendéglősök 
és kocsmárosok a sokszor indulódat 
lan és községenkint más-más időim/, 
mért zaklatásuktól és bírságolásoktól 
mentes! t lessenek.

I\ \ bort örv ény módosítása. \
bortörvény Iá szakasza akként mó 
du.sitlassék. az ilalmérö munkáltaiéi 
felelőssége tekintetében ha megálla 
pilásl nyír. hogy az ilalmérö mim 
kállaiénak nem volt előzetes tilda 
mása az alkalmazottja állal elkövetett 
vízzel \aló borhamisításról. ebben az 
esetben az ilalmérö munkáltató mén

2. oldal CVE'NDEGd
tesítlessék a teljes büntetőjogi fele
lősség alól.

V. Az ilalmérési engedély kiler- 
jeszlése. Kereslt'ssék meg továbbá a 
pénzügyminisztérium, miszerint az 
ilalmérési törvényt olyképpen módo
sítsa. hogy az engedélyes, illetve kor
látlan ilalmérö nocsak a kijelölt ki
mérési helyiségben, hanem ezen he
lyiségekkel kapcsolatos, az épületben 
lévő többi helyiségekben is mérhes
sen adandó alkalmakkor szeszes ita
lokat. ugyancsak az épülethez tar
tozó udvar, kerthelyiség és kuglizó- 
han is

VI A borfogyasztási adó. A bor
fogyasztási adó egyik integráns okú 
/.ója lévén a magas bőráruknak. An
nak eltörlése a borárakat olcsóbbá 
lenné, ami állal a borfogyasztás 
emelkedne. Kívánatos volna ennek 
teljes eltörlése. Éppen ezért javas
lom. kerestessék meg a pénzügymi
nisztérium. hogy addig is. amíg a 
borfogyasztási adói el nem törlik, a 
községekre kirótt fogyasztási adó a 
törvény intenciójának megfelelően 
arányosan oszlassa szél. Egyauis ma 

í sok helyen a községekre eső adó 
kontingenst kivetik a helybeli pár 
vendéglősre, koesmárosra. ami állal 

a termelők a teher ezen nemétől 
mentesülnek Minthogy ennek foly
tán a korlátlan ilalmérö még több 
kötelezettséget kényszerülvén a bor 
árába kalkulálni, vendégei egy ré
szét elveszti, aki lassankinl a tör
vényt és a kincstárt kijátszó bögre 
kocsmárosok és egyéb suba alatti 
bormérük vevőkörébe jutnak Ezen 
anomália megszüntetési' nemcsak 
szakmánk, hunéin az állam érdeke is

Tálzl Antal az. orosházai iparleslii- 
lel szállodás és vendéglős szakos/. 
Iáivá elnöke indítványozta

a .bírjon el az. Országos Szövetség 
elnöksége a pénzügyi hatóságoknál, 
hogy a bor. sör és pálinka nagyke 
reskedök kizárólag csak viszonlel 
árusítóknak adhassanak el és kicsiny
ben. közvetlen fogyasztók részére 
való kiszolgálástól lillassanak el;

b egyesületek, körök, ipartestedé 
lek. klubbok kizárólag csakis tagjaik 
részére ottani fogyasztásra szolg.il 
láthassanak ki ételi, italt, tehát nem
tagok. vagy utcán ál való árusítástól 
lillassanak el Továbbá termeikben 
láuchelviségekiben csak a saját egye 
süleli mulatságaik legyenek megtart 
halók. idegen csoportok lársasva 
<• ólaikat olt ne rendezhessenek

c Végül járjon el az illetékes ha 
lóságoknál, hogy a magánházaknál I 
személynél többnek csak iparenge 
dély alapján lehessen ellátási adni 
Ezen engedélyesek természetesen

ugyanazon adókkal rovassanak meg. 
mint a vendéglősök.

Schmidi (íyuln. a szombathelyi ipar- 
testület szállodások, vendéglősök és 
kávésok szakosztályának elnöke sze
rint :

I Eelelle kívánatos, hogy a ven 
déglöslanoncok külön szakoktatása <>r 
szágosan szervezlessék meg.

Ez okból indítványozza, hogy az 
Országos Szövetség indítson országos 
mozgalmat a vcndéglöslunoneok kü
lön szakoktatásának bevezetésére ott. 
ahol erre mód van.

Az olyan lanonc. akinek nem volt 
módjában vendéglős szakoktatásban 
részt vonni, ezek kölelezlessenek arra. 
hogy felszabadulásukkor szakvizsgái 
legyenek s csak ennek sikeres le
tevése után kaphassanak segédlevelet.

II Indítványozza továbbá, hogy ipa 
runk kiválóságai, nevezetesen kor 
mány főtanácsosai küldöttségben ke 
ressék föl a kereskedelmi és a köz 
oktatási miniszter urakat és kérjék 
tőlük, hogy a vendéglüslanoneok kü
lön szakoktatása az. egész országban 
az általános iparoslanoneiskola koré 
lében rendellessék el A heti 2 II 
óra szakoktatást mindenkor egy arra 
alkalmas vendéglős lássa el.

Végül Orbán Z (íéza indítványát 
a sürvevök védelméről és a csepegő 
sör megtérítéséről már ismertettük 
mull számunkban

Az összes indítvány okai magáévá 
tette a közgyűlés, tehát most követ 
kezik az ügyek legnehezebb oldala, 
ezeknek alapos elintézésén1. Ez pedig 
egy végtelen kilincselésl. utánjárást 
igénylő feladat, ami az elnökség leg
első kötelessége lesz!

Ezután kővetkező indítvány a Kor 
- od megy ei Vendéglősük. Kocsin árusuk 
és Kávésok Egyesülete Miskolcról 
amely kívánja, hogy kerestessék meg 
a kormány hogy a forgalmiadó mai 
alakjában szüillellessék meg és mint 
Ausztriában, csak egyszer vagy nyers 
anyag, vagy készgyári mány alakjá
ban terhelje a termelést.
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Olasz konyhán
Hiába vet sorsunk bármelyik világ- 

táj l'oló. mindent inogsz.okunk, csak 
egyel nem: a kosztol! \ mafívar gyo
mornak 110 111 létezik más konyha, 
csakis a magyar! Talán sehol nem 
jut ez oly gyorsan tudattá az ember
ben, mint ha Itáliába vezérli sorsa, 
itt aztán elmélkedhet a jó hazai gu
lyás. töltötl káposzta, ropogós malac, 
erdélyi Talány éros sík nyálcsorgaló 
ételkölteménvek mindenhalósága fe
löl.

Ili már a konyha illata az ápo- 
rodoll olaj és parmezán szag keve- 
red\e egymással (dlenállásra buz
dítja az árva magyar gyomrot. Igen 
elszánt éhes magyarnak kell lennie 
annak, aki a neyezell illatok r l r r -  
: r ( r  után elhatározza magát egy 
olasz vendéglőbe belépni. I gyanis a 
jó olaszok azt hiszik és joggal az 
ö szempontjukból), hogy az övék a 
világ legjobb konyhája és jaj volna 
annak, aki ezl Tenlartás nélkül azon
nal el nem ismerné! Pedig a tengeri 
pókok, csigák, kagylók és az egyéb 
nyálkás undort keltő állatok igazán 
nem alkalmasak felkelteni a külföl
diekben az érdeklődést az olasz 
konyha remekei iránt. \z olaji 1 lallól 
legjobban áthatott Irntloriákban ké
szülnek a leg| ompásabb olasz nemzeti 
eledelek.

\z elsők közöli a polenta. Kz úgy 
készül, hogy a kukoricalisztet s«’>sy íz
ben mindaddig keverik, míg az péppé 
nem válik s a keverő fakanálra nem 
tapad. I.kkor fatálra fordítják a ke
verékei. majd fonállal felszeletelik, a 
szeletekre pedig parmesánl hintenek.

Kitűnő eledel a maccaroni-fa jlák 
közül, szerintük, a I'agliatelle el Im ir- 
ro. \ maccaronil. alig csak hogy meg
főzik. milánói módon apróra vag
dalják s friss vajdarabokat melegre 
forrázva, azzal leöntik. \z egészet jól 
összekeverik és lében feltálalják. \ 
derék falián még az ujjait is meg
nyalja utána.

\ lé különben elsőrendű járuléka 
az olaszok maccaroni-ételeinek. de 
más étkeinek is. \ marhabúst zsír
ban. foghagy ináv al és paradicsommal 
párolva, a nekik nélkülözhellen pár- 
mesan-vegyütéssel készítik, tálalják fel 
és eszik jó étvággyal.

\ főzelékek közül legjobban sze
relik az olaszok a tököl, melyet azután 
sokféle módon i" készítenek el. Neve
zetes vendéglői tökfőzelék az úgy ne
vezett Mehanzone (aunpagne. \ tököt 
négy szögű szelídekre vágva, oliven- 
olajban sülik meg és a darabokat 
tés/.laszerüeii egymás fölé rakva, az 
egészed lésztasütöben beteszik a ke
mencébe. ahol a levében megsülve, 
főzve, feltálalják. Nagyon kedvelik az 
articsóka-főzelékei is. \ megtisztított 
articsókát megszórják apróra vág »tl 
foghagy máv al. arra meg borsói és 
sói tesznek és olajjal leöntve, az. egé
szet megpárolják.

Mégis a rizs a legfőbb eledele az 
olasznak is úgy. mint a kínainak s 
rieltó elkészítésében valóságos meste
rek a talián szakácsok, készítik a 
rizst olajban folt csigákkal, olajban 
folt csirkével és vagdalt loghagymá- 
val. babbal és sajttal. \ nápolyiakat 
azzal csúfolják, hogy a szájukból fú j
ják a rizsre a sajtot, amiért ezek ké
szek késhegyre menni.

Igen kedvelik még az. olasz >k a 
tengeri csodákat: poly pokal, póko
kat. rákokat, kagylókat, csigákat: de 
ezeknek már a látása i> elég ahhoz, 
hogy a becsületes magyar gyomor 
szárazföldül! is tengeri betegséget kap
jon. I ermészeleseu van még igen sok 
étel féle az olasz konyhán, amit nem 
soroltam fel. de ennyi is elég' a ma
gyar konyha fokozottabb megbecsü
lésére !

A róí*i jó idókból
V ma rideg és szűkös világából oly 

jól esik néha v isszapillanlaiú a múltba, 
régi krónikás Írások kedélyes román 
likáján merengve. Nem száraz törté
nelemről lesz itt szó. nem a nagy - 
kéj ni tudós álomkelto magyarázatait 
öntjük formába: inkább a pillanat 
varázsa alatt tallózott levendula illatú 
kedves bokrétát kötöztük az alábbi 
csokorban össze. Igénytelen kis tör

ténetkék .krónikák, de jellemzőek, 
magyarok és fényt vetnek a mi szak
mánkra is. tehát olvassuk szeretettel.

Híresek Kolozsvár környékén a 
hóstáti lakodalmak. Órákig mondják 
ott a szebbnél-szebb. zamatosabb ver
seket. Van verse a hívogalásnak, a 
menyasszony s vőlegény búcsúztatá
sának. esküvőre indulásának, hazaté
résnek. asztalterítésnek, sóbafőtl be
vitelének. Kzt így mondja a nagy 
vőfély :
Itt van a tehénhús mártással, tormá

val,
Jobb ez. mint a bering ecettel, hagy

mával.
\b rali ám ilyennel élt Sárikájával, 
Vzért élt oly soká élete párjával,
S hogy kelmétek is sokáig éljenek.
F jó tehéuhúsból rogyásig egyenek.

\an verse a bor bevitelének, a töl
tött káposzta, pecsenye, kürtös kalács, 
kávé behozatalának, asztal bon tásnak, 
menyasszonyi Tökölő feltevésének, 
kásapénz szedésének. Van kontvbom- 
laszló, veszekedő, italhizlaló vers is. 
I.zek közül talán a legkedvesebb ez 
a vers. amit ugyancsak a nagy vőfély 
mond. amikor vacsora után a kö
vetkezővel kínálja a násznépet: 
Nyakleves laska tésztával.
Szopó borjú szunyogcombbal. 
Fricska túrós galuskával,
Marhahús eső mártással.
Suszlercsiriz mandulával.
Kák megtöltve friss csalánnal.
\pró szög babsalálával.

Öregasszony -kacsintások,
Fneklö bibictojások:
Sza I jóga I lé r | »a lkán v i ná j j a I.
Megkenve jó ürgehájjal.
I >i«>11a j zseiuly emorzsával.
Korpával megtöltött rétes.
(iyaluforgáccsal bélelve a bélés. 
Háromhetes friss halleves, 
t lés alatt megsült deres.
Töltött káposztának szaga. 
Főkörömből készüli laska.
Leforrázott döglött kacsa.
Koslélvon sütött friss macska.

\ tudós palotz avagy Fur- 
káls barnásnak Mónosbélbe lakó só
gor-urához irt levelei. Megjelent: 

Hildán, konrád Vtloll Haitiében 
nek könyves boltjába. lSUd 
IHUT Irta: (iául (iyörgy.

Fbbnl a humoros krónikáin')! ki
derül. hogy s *k mai keletüllek vélt 
fogalom már száz egynéhány év előtt 
i> létezett. Például a csődbejutáa és a 
jólét sem a mai kor találmánya. Kgy 
csődbe jutott kereskedőről ugyanis 
ezeket tudjuk meg:



Következendő nap egy házi Bálba 
voltam egy Kalmárnál, a’ ki nem 
régen pankrottá lett. Én ugyan hála 
Istennek már derék Bálokba valék: 
Mint példának okáért a 3 Kapások 
Száliá ján, de ahoz hasonlót még nem 
láttam. Vinni volt ott a’ Tokai Bor. 
Sampániai. s Burgundi, hogy benne 
úszhatott volna Sógor l ram. Vzon 
kívül a süteményekkel. 'Portákkal. 
Pástétomokkal. Kátrányokkal. Vustri- 
gákkal. ’s másféle taknyos Csigákkal 
úgy megtömtem a gyomromat, hogy 
bárom napig egy falatot se ehettem.

Zapfenslreieh! Az egykori kö
zöshadseregben tudvalevőleg Zap- 
fenstreich -nak nevezték a takaró- 
dót. V magyar baka nyelve azonban 
gyakorta megbotlott az idegen hang
zású szó kiejtésén. így lett aztán a 
német szóból a bakák ajkán cap- 
istráng. V szó eredete egyébként még 
a harmincéves háború idejére nyúlik 
\ issza. Az esti órákban ugyanis eg\ 
őrnagy végigjárta a markolányosokat 
s aznapra beszüntetve a további ital- 
mérést. krétával megjelölte a bordón 
hogy meddig hiányzik abból a bor 
vagy sör. Kbböl a csap- vagy hordó- 
jelzésből keletkezett aztán a takarodó j 
német elnevezése. Vrról egyébként, 
hogy mennyire volt megbízható ez az 
ellenőrzési mód s ha az élelmes mar- 
kotányos a krétajelzés ellenére is ki
mért 1 2  literke alkoholt a vitéz
harcosoknak, vájjon pótolta-e a hiánvt 
jófajta kútv ízzel vagy sem. az
egy korú feljegyzések nem adnak hirt.

4. oldal_______

Kgy régi kocsisunk aki nagyon 
szerette az italt i. azt mondta egvszer. ' 
mikor szemére vetettük a korcsmá- j 
zást: Instálom. nem lehel a kocsis- : 
nak respektusa a lova előtt, ha azt 
látja, hogy az is csak vizet iszik.

Viliikor Mária I erézia magvar hu
szárjai bevonultak Berlinbe, egv né
met generális csodáik >/á>;U IVje/tc 
ki. hogy a magyar nem iszik sert. 
csak bort. V húszaróhester nvómban 
megadta rá a választ:

l ram. serrel nem lehel attakra 
vinni egy Imszárregimenlet!

Teljes igaza volt.

V/ erdelyreszi Csíkszentmárton köz
ségben együtt mulatott Részeg Ke- 
renc járásbíró és Beteg János ügy
véd. Mulatság illán Bés/eg beteg. Be 
lég részeg lelt.

1 Kok tatjuk.»

Az újévi üdvözlések hagyom ányos 
rovatát, a régi jó szokáshoz híven a
Vendég 11)21) január l-jei számá

ban ismét megjelentetjük. A beikta
tás kartársak részére 5 pengő, na
gyobb 10 pengő és cégeknek 20 
pengő. A torlódás (‘Ikerülése végett 
kérjük a kívánt szövegel díjazással 
együtt legkésőbb december 20-ig a 
kiadóhivatal címére beküldeni VII.. 
Almássy-tér 1(1.

A vidéki karlársak Budapesten az
Országos Kongresszuson szép szám
mal jelenlek meg. A következők ne
veit sikerült feljegyeznünk. Deb
recenből: Kemény János és neje. 
Bernardin János és neje. Habion IV 
reme. Csapó Pásztó .Németh bajos. 
Hál K.ndre és neje. Halmaim Kerenr. 
Ascher Sándor. Kgerből: Halmay Sán
dor. .Molnár Sándor. Klek Miklós.
Adón v-Puszlaszabolcsböl Szeverin 
Jenő óv őrből: László József, neje és 
Sarolta leánya. Mátrai István. Baross 
Sándor. Temple Károly. Nagy Jenő. 
Kardos Antal. Németh Kerene. Lat 
termáim Bezső. Plelller Károly. nej(‘ 
és leánya. Németh Alajos ('*s neje. 
Csokonay Vitéz Mihály. Nagy Irén 1 
Orosházáról: Talzl Antal. Pécsről 
Schmidt János. Badöesy Imre. Kel 
lerer Lajos. I\iss (Ívnia. Balázs Pál 
Szolnokról Weslher István, Lukács , 
Sándor. Wéber Bálint és neje. Mészá
ros István. Mundrák László. Pozderka 
Sándor, (ivöngyösröl Bruekner Izi 
dór Székesfehérvárról lléjj Imre. 
Ptilav László. Szöllosv Kerene Készt 
helyről Horváth Lajos Szécsényből 
Kovács Antal és neje Szombathely 
röl Schmall óvnia. Órát János. K<‘g 
lovics Lát. Peilli István. Pintér Le 
rém . Sopronból Pschida István. Maii 
ninger Oszkár. Villányból Kreg(‘cz 
Ágoston.

T íz claggol kartárs van november t 
óla a péceli Vendéglős Ollhonhan há 
rom no es hét férfi . de ölvenen je 
lentkeztek. Kzekcl addig nem lehel 
felvenni míg a Vendéglős Otthoni a 
karlarsak lokozotlahh pártfogás aki 
nem veszik: mert nem elég fedelet 
adm hanem élelmezni is kell az Olt 
hon lakóit tahin feleslegesnek hit 
szik de mi mégis felebhezünk a le 
lielösehh karlársak szivéhez, lelkiis 
meri'le h e / : adjanak annyit, amennyit 
nélkülözhetnek, nemesebb célra iga
zán nem áldozhatnak! Az Ollhonhan 
felvettek névsora a következő Mohos i 
Pennie Miiller József es neje. Kun

Bálint és neje. Kii'gl Ágoston. .Miskei 
Lajos. özv. Herc/. Pélcrné és Csikós 
Kerene.

I’ alkovics Kde ünneplése. Október 
2!)-én löl föl le l> (‘munkás életének het
venedik évéi Palkovies Kde, kor 
mányfőtanácsos. Mint lapunk azt első
nek hírül adta. barátai, tisztelői ezt 
a szép alkalmat ragadták meg. hogy 
szeretet ükét és nagyrabecsülésükéi ki 
fejezzék népszerű személye iránt. 
Megfesllcllék arcképét az ipartestedet 
számára és fényes ünneplés kereté
ben átadták a szakácsok legnagyobb 
elismerését, a nagymesleri aranype- 
cséles díszoklevelet. A díszi's ünnep
ség a Nemzeti Casino különhelviségé- 
ben folyt le. olt. ahonnan fényes pá- 
lyafulása elindult. A jelenvolt nagy 
számú vendégsereg bensőséges szere
tettel ünnepelte a régi Pest legked 
vellehl) fogadósát és világhíres sza 
káesnagymesterél. kinek páratlan míi- 
vész.i'lét Rudolf trónörökös. Kdvvárd 
vvelszi herceg VII. Kdvvárd király 
Nasr l'.ddin perzsa sah. továbbá Deák 
Kerene. a Károlyi. Szapáry grófok slh 
fejedelmi és főúri vendégek értékel 
lék. Az ünneplőkkel együtt mi is ki 
vánjuk. Isiim élt(‘ss(‘ ürömünkre és a 
magyar gasztronómia nagy hasznára 
sokáig, nagyon sokáig! (k.)

Országos Vendéglősből 1020 január 
17-én (‘sic 10 órai kezdettel a Vigadó 
összes termeiben lesz.

Szaksajtó és reklám. A reklámnak, 
mint a gazdasági élet mozgatójának, a 
szükségletek felkeltöjének és irányító 
jának fontossága állandóan növekszik.
I zen a téren a szaklapoknak, a gaz 
da sági érdek képviseletek lapjainak Ili 
■válása napról napra gyarapszik \ 
szaklapok reklámjai nem készülnek a 
széles társadalmi körök részére liá
néin készülnek az ipari, kereskedelmi, 
általában gazdasági élet beavatottjai 
mik a részére Kunéllogva még sokkal 
nagyobb a jelentőségük, mint a nagy 
közönség részén* szánt reklám Ma a 
gazdasági szaksajtó reklámja már hi 
zonyos tudományos fokon áll. nem 
elég általános szólamokkal megjelölni 
valamilyen cikkel, vagy gyártási mó 
dozalol hanem pontos körülírással, 
részletes megjelöléssel mintegy letvi 
lagositasl kell adni a szakközönségnek 
a termelés technikai menetére vonal 
ko/.ólag. K/. az irány az. amely főleg 
Amerikában, a kupilaliszlikus fejlő
désnek ezen legelsöreudübb világré
szében döntő súlyhoz jutott Kz az 
irauv kapott lábra .Németországban a 
háború utáni időben, különösen a ter
melésnek racionális alapokra való 
tekintésével kapcsolatosan. Nálunk a 
szakreklám úgyszólván egy teljesen
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(villányiidon talaj. Hppon ezért kőié- j 
hőségünknek la rij n k a/, iparosok és 
kereskedők figyelmét erre különös
képen rálerelni. Magyarországon cz- 
iilöszerinl a kereskedelem és közleke
dés problémáival foglalkozó szakla
poknak a száma Sík az ipar problé
máival fogialkozóéknak 10 1. az álla 
iános iiK'Zögazdasági és közgazdasági 
kérdésekkel foglalkozó szaklapok szá
ma pedig 72. IÍzzel szemben Német
országban az ugyanilyen irányú szak
lapok löbb ezerre rúgnak. Bár a mi 
méreteink nem hasonlílhnlók össze a 
liabdmas \érnél birodalom egészséges 
alapokon nyugvó gazdaságának mére
teivel. kétségtelen, hogy szaklapjaink 
elégtelenek ahhoz, hogy a reájuk há
ruló feladatnak U'ljes mértékben meg
felelhessen. Knnélfogva kettőzött fon
tossága van ununk, hogy a meglevő 
szaklapokat a gazdasági közönség 
szakreklám útján minél hatásosabban ' 
vegye igénybe.

Állami ellenőrző jeggyel ellátod vaj.
A földmivelésügyi minisztérium elha
tározta. hogy a kivitel szempontjából 
fon losa 1)1) mezőgazdasági termékein - 
kel állami minőségi garanciával fogja 
ellátni Kzt a tervei a tejtermékekre 
vonatkozólag már megvalósította. A 
napokban megjelenik a piacon az ál 
lami ellenőrző jeggyel ellátott vaj. 
am iazl jelenti .hogy a vajat készítő 
üzem az állami ellenőrző állomás ál
landó felügyelete alatt áll. víztartalma 
nem löbb 1 I ö százaléknál, paszleri- 
záll lejből, vagy tejszínből, mester- j 
séges színienyészet rutinra hozzá
adásával készül és hogy semmiféle 
idegen anyagot nem tartalmaz.

A \. kerületi választmány értekez
lete A X kerületi választmány no- 
vember 8-án tartotta választmányi 
üléséi C.zimmcrer István kartárs ven 
dégliijében Wrabelz (iuszlá\ elnök 
miután üdvözölt«' a megjclenleki'l. az 
ülést megnyitotta A jegyzőkönyv ve 
zetésére felkérte Tégiássy Mruö lil 
kárt. hitelesítésére Kuehlies .1 Pál 
és C.zimmerer István tagokat \/ nI<'*s 
soriín titkár felkért«' a jelen voltakat 
hogy minél nagyobb számban jelent 
kczzenek a Budapesti Vendéglősök 
Adóközösségébe meri az atlókozös 
ségbe valé) belépéssel nemesük anyagi 
előnyöket biztosítanak maguknak, ha 
nem egyben mentesít lelnek minden 
féle ellenőrzéstől is Majd áttérve a 
sörgyárak elleni panaszokra, a vá 
lasztmány azon kérései tolmácsolta az 
elnökségnek, hogy eszközöljön ki 2 
csöpögő sort a rögtöni fizetés eseten 
kasszaskonlól Az ülés végén \Yrabét/ 
(iuszláv meleg szavakkal biusuzolt «'I 
kerületétől ailielv buesuzásra Bauer i
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Lajos alelnök válaszolt Kueblies J. 
Pál és Szilágyi Arpádnéval. akik 
mindannyian méltatták Wrabelz (íusz- 
láv felejthetetlen érdemeit.

I* á I i a k a io g y asz I á s h a n Kőmáliul larlja 
a világrekordod. Bukarestből írják: A 
román slatiszlikai hivatal kimutatást 
készített a romániai szeszfogyaszlás- 
ról. Kzekböl az adatokból, amelyeket 
a kimutatás más államok szesz- 
fogyasztásával is összehasonlít, kide
rül. hogy a pálinkafogvaszlás terén 
Bománia tartja a világrekordot, mert 
1927-ben több mint 2 1 millió liter 
pálinkát ittak meg Romániában. Hz J 
annyit jelent, hogy a lakosság pá- | 
linkalbgyaszlása lejenként másfél li- . 
tér volt. A eujkának nevezett nemzeti i 
italból amely egyszer égetett szilva
pálinka. 2.0 litert t«'tl ki a fejenkénti j 
fogyasztás. Hzenkívül sörből Ő liter, 
borból 12 liter volt fejenkinl a szesz- 
fogyasztás az 1927. évben.

Borravalóért börtön jár! A P. N.
írja: (iörögországbau most rendi'zlék | 
lörvényt'sen a borravalókérdést. ami 
a borravaló halálát jelenti Műnek a 
törvényes rendelkezésnek az volt a 
legfőbb oka. hogy (iörögország nagy 
városaiban a szállodák és éttermek 
személyzete és a vendégek között 
napirenden voltak a nézeteltérések a 
borravaló miatt Néha botrányos je 
lenetek is játszódlak le a szállodák
ban és az éttermekben. í gy a mun
kaadók. mint a pincérek sürgették a 
kormánynál a borravalókérdés rende
zését és azt most végre meg is ol
dották A görög borravahilörvény szi 
gorúbb még Mussolini munka (áriá
jánál is mert a borravalölilalomnak 
erélyes szankciói vannak. A törvény 
szerint a szállodai számlák után lő. 
az éttermi és kávéházi számlák után 
10 százalék kiszolgálási pótdíjat fi 
/.cinek a vendégek. Azokat az alkal
mazottakat pegig. akik a törvényes 
kiszolgálási díjon kívül külön borra
valót fogadnak el tiz.euöl napig ter
jedő fogházbüntetésre ítélik A na
pokban hozott ilyen ítéletet az egyik 
athéni szálloda portásának ügyében 
a bíróság és :i portást, aki külön bor
ravalót fogadott Vb kétheti fogházra 
ítélte Hiába védekez«'tt a portás az 
zal. hogy a vendégnek. aki a borra 
valót adta. külön szolgálatokat lel 
jesíh'tl A bíróság kimondotta, hogy 
a szállodaportás köteles a vendég 
minden jog<>. kívánságát teljesíteni 
IV ;i borravalótörvény alapján meg
büntetik a szállodást és a vendéglőst 
is. aki tud a pincér bűnéről és 
mégse tesz azonnal feljelentési ci
háié

Házasság. November hó 11-én va
sárnap délután vezette oltárhoz Hör- 
ster János vendéglős karlársunk fia 
Mörsler Pál a belvárosi plébánia tem
plomban díszes keretek között Lcyrcr 
Ibikét, özv. Leyrer Károlyné vendég
lős kartársunk leányát. A kedves fia
tal párnak tarlós boldogságot szívből 
kívánunk!

Ipari szakbíróságok felállítását ké
rik az iparosok. Az Országos Iparos 
Szövetség gyűlési tartott, amelyen ki
mondotta. hogy felkéri a kormányt, 
hogy a külföldi államok mintájára ka
mara-kerületenként mielőbb szervezze 
meg az ipari szakbíróságokat, ame
lyek minden ipari perben 18 órán 
belül már ítéletet is mondanak.

___________________________5. oldal
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Hol isszák a legtöbb kávéi? Érde
kes statisztikai kimutatás látott leg
utóbb napvilágot a világ kávéfogyasz
tásáról. 1’ statisztika szerint a legtöbb 
kávé az Kgyesüll-Államokban fogy eb 
ahol a háború előtt 392 ezer tonnát, 
tavaly azonban már (512 ezer tonnái 
lett ki az elfogyasztott kávé mennyi
sége. Kzulán l'raneiaország követke
zik. mely a háború elölt 1 I 1 ezer, 
most pedig 159 ezer tonna kávét fo
gyaszt .Harmadik a sorban a német 
birodalom, ahol azonban a kávéfo- 
gyaszlás visszaesett, még pedig a há 
borúelölti 181 ezer tonnáról 121 ezer 
tonnára. A többi államban már lénye
gesen kisebb a kávéfogyasztás, a ne
gyedik helyim álló Olaszország Ili. 
Svédországban 13. Belgiumban 12. 
Hollandiában 3 1. Dániában 25 ezer 
tonna és igy tovább. Angliában a ká
véfogyasztás emelkedett ugyan, eh* 
még mindig csak 17 ezer tonnát lesz 
ki. A statisztika azt is vizsgálat tár
gyává teszi, hogy mennyit lesz ki az 
egy lélekre eső évi kávéfogyaszlás. 
Az idevonatkozó adatokból megtudjuk 
hogv e téren Svédországé és Dániáé 
az elsőség, ahol az egy lélekre eső 
kávéfogyaszlás 7.3 kg l lett ki tavaly. 
Kzulán Norvégia következik (> 5 kg- 
val. majd az l ’nio (5.1. Belgium 5.3. 
Hollandia 5. l'raneiaország 3.9. Svájc 
3.3 és Németország 2 kg-val. Angliá
ban csak 0 I kg kávéfogyaszlás esik 
egy lakosra

Kék foltok a kenyérben. Az utóbbi 
időben olyan esetek fordullak elő. 
hogv a vevő több sütőnek visszaváltó 
a felvágott kenyeret azzal, hogv a ke
inél- bele tele van kék foltokkal A 
szakemberek sokáig törték a fejüket 
és találgatták, hogy honnan származ
nak ezek a foltok és már egy újgom- 
babaeill usl véltek felfedezni. inig 
végre most megoldódott a rejtelmes 
kék foltok titka Arra a felfedezésre 
jutottak tudniillik, hogy a mai anilin 
festékből készült linlaceruz.ák az oko
zói a kék foltoknak, mert könnyen 
előfordul, hogy a molnárnak száma 
lás közben letörik a ceruzája hegve 
és a legkisebb ilyen eeruz.ahegv fel
őrölve képes néhány mélermázsa liszt 
ben mikor ezt kenyérré dagaszt
ják és igy vízzel összekeverik ilyen 
kék foltokat előidézni Kzérl termé
szetesen nem lehel a sülömesterl le 
lelössé lenni és nem is lehel öl meg 
büntetni, hacsak nem az ö műhelyé 
ben esett be ilyen ceruzahegy a 
lisztbe azonban könnyen meg lehel 
állapítani, hogv a eeruz.ahegv egész 
ben vagv pedig őrölve került a lisztbe

V  kér. kőbányai választmány ülése 
192*3 december hó ti-én. kedden d 
ti I órakor Kuchlics ,1 Bál vendéglő
jében \ I.igel-lér I sz alatt lesz

V T V D rC r
megtartva. Tárgy: l ’j tisztikar meg
választása. Tekintettel az. ügy fontos
ságára. mindenki ott legyen! Az. 
elnökség.

(jyom orégés a savlúllengésböl ered. 
következménye a gyomorfekély. Or
vosi megállapítás, hogy fenti bajokat 
semmi oly nagyszerűen nem gyógyítja, 
mint a (ágéi kán Sáros m. fakadó 

István feltűnően sóskarbonálumos 
jódos forrásvíz. Vezérképviselet. V., 
Sas u. 29. T. 120 20.

A Magyar Buzogány Asztaltársaság 
minden hétfőn este 8 órakor lagössze- 
jövelell tart Vili.. Kiig Sándor-u II. 
sz. alatt lévő Beer László vendéglő
jében.

Karlársak! Ne mérjelek Z vv a c k 
l'nicumja gyanánt más italt! Ne tölt
sétek bele Zwack l ’nieumos üvegébe 
más cégtől való keserűt. Ha vendéglek 
I niemnot kér. ne pobarazzalok neki 
mást. csakis valódi Zwack-lele l ’ni- 
cnm gyomorerősítö likőrt.

Vendéglős Ifjak baráti társaságá
nak összejövetele minden cselben 
kedden esti' 8 órakor kezdődik.

Nov. 20-án Bentz .1. vendéglőjében 
V.. Alkotmány-utca 21.

December I én Kelecsényi József 
vendéglőjében Vili . Baross utca 105.

Lj vendéglősifjut szívesen látunk!

Kulidéi .1. és id. Kom mer I .  
asztaltársaság

pénteken déli 12 órakor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

Nov. 1 (i-án Wagner Béla vendég
lőjében \ k. \ndrássy-ut 44.

Nov.  Btl-án kurz János vendég
lőjében \ II.. I bökölvi-ut 1. Máv. 
v endéglö).

Dee. 1 4—én Bandi leiem* vendég
lőjében \ III.. Józsel’-körul Mi.

Dee. 28-án koiiinier |''ereiu* ven
déglőjében l\.. ITtrr István‘U. 5.

Bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin talál kozunk.

Juháratok asztaltársasága
uzsonnájukat a következő helyeken 
tartják meg. minden szerdán d u.

5 ('teakor
Nov 21-én Maver István vendéglő

jében I \ . I írégelv-u. 5.
Nov 28 áll /.sin l.ajos vendéglőjé

ben l\ Soroksári ul öli
Dee 5 én Baranvav József ven - 

déglöjében N 11 Károly kórul 13.
Dee. 12-én Németh Imre vendéglő

jében 1 \ Báday-u. 1 5.
Dee 19-én Killrieh Kde veje (,)uai- 

ser K.ndrc vendéglőjében VI Bodma- 
niczky ii 51. Izabella -u. sarok villa 
mos megálló.

A .lóbarátok uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj kartársakal.

Vendéglősük vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek:

Nov. 23-án Keresztes Kde vendéglö- 
löjéhen. V., Vigadó-tér 3.

Dee. 7 én Ma losi k Kerenc vendég
lőjében. Vili.. Népszinbáz-u. 15.

Dee. 21-én (ilück K. János ven
déglőjében. Vili.. Bákóezi-ul 5.

A vacsorára ne feledkezzünk el
menni.
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Főkapitányi parancs a korlátlan 
szeszkim érésről. A budapesti főkapi
tány a következő napiparancsot adta 
ki A budapesti honvéd várospa- 
ranesnokság arról őrlésil. hogy az 
utóbbi időben legénységi állományija 
tartozó katonai egyének olyan nagy 
mértékben leittasodlak. hogy az ille
tők másnap déli tizenegy óráig kihall 
galhnlók nem voltak. A városparancs- 
nokság ezeknek az okát abban látja, 
hogy a vendéglősök és koesmárosok 
korlátlan mennyiségben és olyan egyé 
neknek is kiszolgáltatnak szeszes italt, 
akiken az ittasság jelei kétségtelenül 
láthatók. Kunok megakadályozása cél
jából Iá lliivom a rendőrség főparancs
nokát és a tisztikar tagjait, utasítsák 
az őrszemélyzetet, hogy a szeszes ita
loknak ittas egyéneknek való kiszol
gáltatását fokozottabb mértékben el
lenőrizzék és amennyiben az utcán, 
vagv valamelyik italmérési helyiség
ben ittas katonai egyéni találnak, er
ről a városparancsnokság ügyeletes 
lisztjét telefonon haladéktalanul érte
sítsék További ital kiszolgáltatását 
pedig akadályozzák meg és az ilalmé 
rési ragodéiv tulajdonosa ellen a fel 
jelentést haladéktalanul tegyék meg. 
t gyalusak utasítja a rendorlokapi 
Iáin a rendőri büntető bírákat, hogy 
az ilyen természetű kibágási ügyeket 
soron kívül tárgyalják le és a kihágás 
elkövetőjével szemben a törvény tel 
jes szigorával járjanak el

Igen különösen hangzik tv. ;i pa 
raucs amely felnőtt és leifegyverzett 
egyéneket a vendéglősök gyámsága alá 
helyez és azok lelteiért felelőssé lesz 
Mindenesetre iparlcstülelünk elnöksé
gének is les/ ebbe valami beleszó
lása? \agy tévedtünk?

Akinek vendéglős képesítése van, 
sertést vághat, azt fel is dolgozhatja 
és vendégei részére bármily forma 
ball elkészítve felszolgálhatja Az el 
járás a következő A vágás előtt eb 
beli szándékát bejelenti a hatóságnál 
és kéri az állatorvos vagy búsvizsgáló 
kiküldését akinek megérkeztéig levág
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linljii. kellé hasilIliilja. ele ;i vizsgálat 
nicgcjléséig feldolgozni nem szabad 
Köteles a községben elöírl orvosi di
jai és fogyasztási adói befizetni és a 
forgalmit is. ha nincs álnlányozvn. 
azután azonban szabadon feldolgoz
hatja.

Vásári engedéllyel bíró vendéglős 
bármilyen hideg és meleg éleit szol
gálhat ki. egyféle meleg éleit pör
köli, virsli, vagy gulyás azonban min
dem esetre tartozik adni.

Az ipurlcslülcl hivatalos működését 
nem tagadhatja meg azoktól a tagjai
tól, akik tagsági díjaikkal hátralékban 
vannak. Az ipartestedet! kényszerlár- 
sulás. kötelessége lehál azokat a lii- 
valalos funkciókat, amelyeket átru
házott hatáskörben, mint I fokú ipar
hatóság Iái el, valamennyi tagja érde
kében teljesíteni. A hátralékos Ingók
kal szemben rendelkezésre áll az 
ipartestedéinek a végrehajtás eszköze.

A huda pesti kereskedelmi és ipar
kamara elvi jelentőségű ipar ügyi ál
lásfoglalása:

önálló iparos időközönként segédi 
alkalmazási is vállalhat anélkül, hogy 
iparigazolványáról le kellene mon
dania. Iparának szünetelése azonban 
egy ével meg nem haladhat, mert ha 
a szimelelés egy évnél tovább tart. az 
ipar csak újabb iparigazolvány alap
ján gyakorolható 5).Ő77 1928.

Az iparos abban az esetben is 
tarthat lanoncol. ha segédei nem al
kalmaz. A tartható lanoncok számát 
jogszabály nem korlátozza 11.88(5 
l ‘)2S.

Képesítéshez k»»11»11 kel különböző 
szakmában egyidejűén segédi szakba 
vágó gyakorlatot szorozni nem lehet 
Ivppon úgy nem lohol valaki egyik 
iparágban lanone. a másikban pedig 
ugyanabban az időben segéd. 1 I 0510 
15)28

Idegen iparigazolvány alapján űzött 
foglalkozás iparkihágást képez A ki 
hágásban bűnrészesként maraszta 
landó el az. aki iparigazolványának 
átengedésével a kihágás elkövetését 
elősegíti 151.112 15)28.

Idegen községben előzetes megren 
dőlési*« végzett munka teljesítéséhez 
nem kell az idegen községre s z ó l ó  
ipuriguzolváin 12.búd 15)28.

Az özvegyi jogon történő iparűzés 
esetén az özvegy csak abban az esel 
ben köteles képesítését igazolni, ha 
lanoncol akar tartani Személyes ké 
pesités nélkül is tarthat azonban la 
noncol. ebben az. esetben köteles ké 
pesílell üzletvezetői alkalmazni 1.210

15)28

CVENPEGn

T z i i j v i i u n
Kgri Ferenc vendéglős karlársunk 

VII. Wesselényi-utca 18. sz. alatt Ka- 
zinczy-u. sarok lévő vendéglőt át
vette és ízlésesen újjáalakítva meg
nyitotta Kitűnő erdélyi magyar kony
hája. nemes fajborai és Dreher-I'éle 
sörei miatt a környék közönsége szi- 
vesen látogatja. Krdélyi élelkülönle- 
gességeil és szolid árait a polgárság 
figyelmébe ajánlja Kgri kartársunk.

Ililclcsilik Fekete Mihály IP km. 
gyalogló rekordját.

7. oldal

Egri Ferenc 
vendéglője
VII,Wesselényi-u.18 
(Kazinczy-u. sarok)
Kitűnő erdélyi magyar konyha! 
Nemes fajborok ! Dreher sörök ! 
Polgári árak t

H U T L L  T IVA D A R
porcellángyáros, Budapest, V, 
Dorotíya-u. 14. Telefon 231 53
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismertleg jo bb an g o l C a u ld o n  
V it r if ie d  t á n y é r o k  ismét kaphatók

B r u t s y  J á n o s  E s z t e r g 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  
g yóg ylikőr

P a p a g á ly  c r é m  m in den  j o b b  üzl e tb en  
ka p h a tó  !

W iener József  
e zu k rá sz
V I I . ,  B a r o s s - t ó r  17 . 
T e l e f o n :  J. 3 1 6 -1 0 .

vendéglősök szállítója
S a j t o s  ru dac sk át ,  tepertyüs 
p o g á c s á t  h á z h o z  sz ál l í t ok

I L IT T K E  I
■ ■  P E Z S G Ő  ■ ■ ■  H

C a s in o  - E n g la n d  - R o s é  H l
V e z é r k é p v i s e l e t  IV, S z é p - u t c a  a H k

le l  a. 378-23 ■Bebizonyítva, üzletet csak H E G E D Ű S  Budapest
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njflSHIPDETESD
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

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

Kónya Sándor VII, Almdssy-tór IC'. HL 23

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

A megyeri csárdában 
pompás halászlé
(87. villamos végállomástól 
2 percnyire)
Kitűnő házi vágású disznőságek  és  
eg y éb  m agyar ételek . N em es faiborok

Dvorszhy Géza és István
vendéglősek

NAGY IGNÁC
pincefelszerelési cikkek raktara 
Budapest, VII, Károly-körut 9

Ajánl ja  dúsa n felszerelt  raktárát ,  ti. in 
borsz iva tlyuk ,  s z üróg ép ek .  pa la ck ok ,  
para fa du g ók ,  c í m k ék  stb Tel. . 3 115-13

W indischgraatz Lajos
borplncószetel

S Á R O S P A T A K  n T O K A J  n B U D A F O K
Köz ponti  Iroda és mintatér  : Budapes t ,  IV 

Václ-u 27 (Piaristák pa lotája)

HA ÖN jól pkar rágni.akkor fogait

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

VII, Wesselényi-utca 60

Akar örömet szerezni 
gyermekeinek?

Stauffer
D O B O Z O S  EMMENTHALI 

VILÁGMÁRKA!
KÖZPONT RÉPCELAK
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W agner Testvérek
B u d a p e s t ,  IV ., V á m h á z  k ö rú t  4 .

Bel- és híilföldi sajt-, fűszer-, csemege- 
és italáru nagykereskedőit.

Összes külföldi likőr, cognac, pezsgő 
állandóan raktáron.

Uj t e le f o n s z á m ;  8 4 3  0 4

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

BUDAPEST- KŐ BÁNYA

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

Dozzi szalámi
Salgó Testvérek 24 Részvénytársaság
Bornagykereskedés, Likőr-, Rum- és Konyakgyár

BUDAPEST- KŐBÁNVA
Központi irodák, borpincék és gyártelep; X, Korponai ucca J6 -J8. Telefon: József 59-03.

PALUfiYAY EOROX 
GRAND VIN 
DEMI SEC

Hollóasy dános könyvnyomfaló unitiéivá, B u d a pes t . VII, 3óslka-u(ca 2U. Telefon József 413—02
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