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A sors iróniája
az. hogy állandóan szakmánkul teszik 
felelőssé olyan mulasztásokért ás fo
gyatkozásokért, melyek pedig nem 
mások, mint nyomasztó helyzetének 
következményei és amelyek felidézé
sében és állandósulásáért a ma^as 
kormányzat tehető felelőssé. \ vi
déki szállodákról van szó! V hét fo
lyamán egyik napilapban intézek ki
rohanást egv több hasábos cikkben, 
amelynek veleje a következő. Ké
nyelmetlen, drága és antihigiénikus 
a vidéki szállodák nagy része. Sze
ged. Debrecen, Pécs, Szombathely. 
Miskolc, Nyíregyháza kivételével! V 

\ erű lég már több ízben állást fog
lalt ebben a kérdésben és a tömörí
tett \ádakra most újólag egy mon
datban tömörített választ ad arra a 
kérdésre, hogy miért nem csoda ez. 
ha így is van! Vz.ért. mert a negy- 
venölféle adó alatt roskadozva, for
galom tnem idegen, csak hazai) híj- 
ján még megélhetése is alig van. 
nem hogy tőkéje* lenne üzemét a kor
ral haladva állandóan karban tar
tatni. \agy tatarozhatni! Iv/.ért nem 
fejlődik a hazai szállodásipar, mes
terséges gátak akadályozzák, melyeket 
már az ipar érdekében, de főként a 
várható idegenforgalomra való te
kintettel el kellett volna hárítani az 
ólból régen. \mi a tisztaság kérdé
sét illeti, hát ebben nagy részben a 
perzsa >ah utánzói a ludasok. 1 gyanis 
a régi Vngol királynőben megszállt a 
| erzsa sah és elutazása után derült 
ki. Imgv őfelsége étkezés után a leg
felsőbb kezeit a drága selyembrokát 
függönyökbe törölte bele: egyéb ma- 
szatolás >k nyomait meg a selyem- 
tapétán és asztalterítőn leheteti cso
dálni. Nos. a sálinak nálunk nem
csak elődei, de számtalan köve tői is 
vannak ezen a téren; ezek a per
zsák nemcsak a kezeiket, hanem a

cipőiket is a függönybe törlik, az 
asztalterítőt kiégetik, az ágyneművel 
hasonlóképpen járnak el. a tapétát 
és szekrényeket a piszkos podgyá- 
szokkal, holmikkal kenik-fenik össze, 
úgy. hogy egy vidéki szállodás az 
újonnan berendezett üzemére egy 
féléN után nem isiiét* rá. Tehát itt 
előbb higiéniára kell nevelni az. em
bereket és az. idegen tulajdon tiszte
letére. Vzután lehel a tübbiekrül is 
beszélni. <*)

Növekszik 
a munkanélküliség

a szokásos (őszi munkásredukeiókon 
kívül a pénztelen gazdasági helyzet 
állal bekÖNelkezell üzletpungás miatt 
is \ főnökök nem szívesül hocsájl- 
ják el régi begyakorolt embereiket, 
n í s z o i i I sok üzemben most van az 
az. ideje a lélsz.ámszaporításnak. Saj
nos, a munkaadó és a kellő szak- 
tudású munkás ritkán kerül össze, 
mert a pin érlársadalom különböző 
egyesületi, hatósági és ügynöki köz
vetítőkben úgy elszéled, hogy a fő
nököknek sem idejük, sem kedvük 
ninis végig házalni ezeket az. intéz
ményeket és bennük válogatni. De 
egy támpont van ebben a sokféleség
ben és ez az. hogy mindenfajta köz- 
Nelítés kielégítőbb és megnyugtatóbb, 
mint az. ügynök útján történt. Fzt 
minden tanult szakember a saját bil
ién tapasztalhatta : antiszociális d>b. 
leuku s ínyitóhb emberkereskedés nem 
igen létezik a rádió és a repülés szá
zadában. \z említett sötét tapaszta
latok tudatában kérjük kartársainkat 
ne felejtsenek és ne bo. s iskának meg, 
hanem szigorúan ragaszkodjanak sze
mély zet-rendeléseknél az egy esü lelek 
munkaközvetítőihez., amelyek ma már 
tagadhatatlanul ügy esen megfelelnek 
a célnak és nem zsarolnak ki munka
adót. munkást egyaránt, hanem meg
elégszenek minimális díjazással.

\ munkanélküliség mértékére jel
lemző az alább közölt felhívás, me
lyet a Magyar Pincérek Orsz. Szöv. 
lapja közölt.

Felhívás kai társainkhoz! Fájda

lommal halljuk napról-napra, hogy 
egyes szaktársak a nagy munkanél
küliség nyomása alatt magukról meg
feledkezve azzal az ajánlattal láto
gatják a munkaadókat, hogy fizetés 
nélkül alkalmazzák őket. Miután mi 
ezekkel a lelkiismeretlen emberekkel 
szemben tehetetlenek vagyunk, felkér
jük józanabb gondolkodású, dolgozó 
kartácsainkat. hogy ezeket a rom- 
I asz ló és munkásérdekebiket vérig 
sértő próbálkozásokat, ha tehetik, 
akadályozzák meg.

Iliihez nem kell kommentár!
\ki leheli, alkalmazzon több mun

kaerőt. mint szokott!
_______________________________ ( k .)

Az iizemutód felelőssége 
a ínuiikásbiztosításl 

járulékokért
l zeniutód. Fgészen ártatlan szónak 

látszik. 11a valakire ezelőtt azt mond
tuk volna, hogy üzemutód, legfel
jebb megmosolyogták volna. Ma is 
azt tenné a legtöbb ember, de ha nem 

! tudja micsoda veszedelmes szó lett 
ebből a munkásbizlosítási törvény ré
vén. rögtön kézzel-lábbal tiltakozni 

; fog a gyanúsítás ellen, rágalmazás
nak fog minősíteni minden ilyen fel
tevést. Az üzemutód az üzemelőddel 
egyetemlegesen felelős és fizetésre 
kötelezett alany lett. aki az üzem
előd felelősségével rendszerint nagyon 
keveset ér. mert az. üzemelőd a íeg- 
több cselben csak a felelősségben 
osztozik az üzemutóddal, a fizetési 
már egyedül az üzemutód teljesíti.

\zl tudta mindenki, hogy ha va
lakinek jogutódja, akkor jogelődjé
nek bizonyos kötelezettségeit is vi
seli. de hogy az üzemutódlás akkor 
is kötelezettségekkel jár. ha az üzem- 
elődökhöz semmi köze sincs és nem 
is volt talán soha. még nem ment 
ál a köztudatba s legfeljebb a hoz
zá fűződő szomorú esetek révén fog 
ismertté válni.

Szerelnök megkímélni lapunk ol
vasóit attól, hogy a maguk kárán 
tanulják meg. mi az. üzemutód. mi
iven kötelező következményekkel jár
hat a cím megszerzése és ezért ajánl
juk figyelmébe az alábbiakat:
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V betegségi és baleseti kötelező 
biztosításról szóló 1927. évi \\l.  
t.-e. 2 ti. §-a intézkedik arról. hogy 
ki köteles fizetni a munkásbizlosítási 
járulékokat. Megállapítja, ki a mun
kaadó stb.

K szakasz utolsó bekezdését szósze- 
rint idézzük: \ betegségi biztosí
tási járulékokért, pót járulékokért és 
a munkaadót e törvény alapján az 
intézel jávára terhelő megtérítésekért 
az üzemutódok az eredeti immkaadó- 
naI egyetemlegesen felelősek. Az j 
üzemutódlást az üzemnek az, eredeti 
adós üzeméud való azonossága (‘se
tében a szerzés jogcímére tekintet nél- 
kid meg kell állapítani.

Az utolsó mondatot még jobban , 
megvilágítja az Állami Munkásbizlo- I 
síló 11 i\atal 191S évben hozott hala- j 
rozala. melyet u lársadalombiz- } 
tosíló Intézet a törvény alapján ma 
is irányadónak tart és amely ki- | 
mondja, hogy : \z üzemutód ak
kor is felelős az előbbi üzemtulajd o- 
m s jáiulé^tartozásáért. ha az üzemel 
csődeljárás során foganatosított ár- 
v eresen szerezte meg.

Nem kell nagy fantázia a követ
ke ö < sót el.ié »z ‘.ésé!ie/.. Egy iparos 
megtudja, hogy egy üzem bírói ár- 
ve.és útján kerül el a 1 á>ra. Megjele
nik az árvérésen. az üzennd meg- 

M .ni hogy az üzem szakmája 
körébe \ág. új személyzelel állít be 
ős újból meginditja. Pár hét. esetleg 
hónap múlva arra ébred, hogy a 
w’g e ajtó lefoglalja az üzem fel- 
szereié él: az e.őzó tulajdon st l t- 
lielő betegségi és baleseti járulék

2. oldal

hogy örökösödési illetéket nem fi
zettetnek vele az átírásért.

lágy ingatlant, ha valaki árverésen 
vesz meg, a bekebelezett terhekért 
csak a vételár erejéig felelős. Nincs 
olyan köztartozás, amelyért az érve
lési vevő a vételáron túl is szava
tolna. egyedül a munkás biztosítási 
járulékok javára állapíttatott ez meg, 
a jogról eddig fennállott fogalmaink 
ellenére.

Vz idézett törvény 28. Sj-a szerint 
csőd esetében a betegségi biztosítási 
járulékok és pót járulékok, úgyszintén 
a munkaadót e törvény alapján az 
intéződ javára terhelő megtérítések a 
( södlörvény röl szóló 1881 . . \ \ II. 
l.-c. (in. ij-ának 8-ik pontjában meg
jelölt első osztályú csödhilelezökkel 
egysorhan nyernek kielégítést.

Miért biztosít a törvény e ren
delkezéstől eltérően még további elő
nyöket a munkásbiztosítási járulékok
nak olyannyira, hogy a közadókai is 
háttérbe szorítja, nem tudjuk.

Iáiméi a kérdésnél lát juk, mony - 
ny ii e hiány zanak az iparosképvise- 
lök. mert nem akad egy képviselői 
sem. aki akár a szakasz bizottsági, 
akár képviselőházi tárgyalásánál fel
szólalt volna, szóvátelle ezt a lehe
tetlen intézkedést.

Idkéjizelhelő. hogy akkor, amidőn 
a bírói árverésen történt szerzést is 
üzemulőxllásnak minősíti a törvény, 
mennyire annak minősül, ha szabad
kézből történt adás-vétel útján tör
ténik a tulajdonoscsere, lábben az 
isetben legalább annak, aki meg
felelő óvatossággal jár el az le
hel a védekezése, hogy az üzemet 
terhelő mim kád biztosítás: járulékok 
mérvé.öl tudomást szerezhet.

V törvény 27. §-a ugyanis ki
mondja. hogy az üzemutód. aki az 
üzemel visszterhes ügylettel szerezte, 
az intézettől az üzemelőid tart »zásáról 
kimutatást kéil. a kimutatás kiállí
tásáig kirótt jái ulékoké t. pót járu
lékodért és egvéb tartozásokért esik 
annyiban fele.ős. amennyiben a ki- 
nm'.atás azokat feltünteti. V/. intézel 
az ily célból kért kimutatást kiadni 
köteles, de ezért díjazási számíthat 
fel.

Nem elég tehát, ha az át
venni szándékolt üzem hitelezőit hír
lapikig hívjuk fel követeléseik beje
lentésére. söl az sem elég. ha a Tár
sadalombiztosító Intézettől széibeli ér- 
t estté* l kezűnaz üzemet terhelő já
rulékoknál. hanem írás is kimutatási 
kell kérni.

liz az egyedüli imádja annak, hogy 
megszabaduljunk nem a járulékok 
megfizetésétől, hanem a kellemet
len meglepetésből.

D r. S :i ín v i S 'iiu lor.

Az adikivetések 
nwgfcllebbossése

Adókivetések meg fellebbezéséhez a 
következőket kell tudni:

Vz adóhivatalok az adózóknak adó
íveket kézbesítenek ki. Az adóívek 
rendeltetése az, hogy miután az évi 
kivetés befejeződött, az adóív az adó
zót tájékoztassa összefoglalóan azok
ról az adókról, amelyeket a folyó 
évre a terhére kivetettek. Vz adóívek 
a folyó évi kivetéseken kívül kitün
tetik az előző évről áthozott adóhátra
lékokat is .vagy az. esetleges többlet- 
fizetéseket. Az adóívet megfellebbezni 

ha a kivetés helytelen csak 
abban az esetben lehet, ha megelőző
leg az adózó fizetési meghagyást nőm 
kapott kézhez. Ma a fizetési meg
hagyás megelőzőleg nem kézbesítle- 
tclt ki, akkor az adóív kézbesítését 
követő tő napon belül kell a fel
lebbezést beny ujlani.

Vliban az esetben, ha nem a ki
vetésben van a hiba. hanem az adó
íven egyéb hiba mutatkozik, az adózó 
a reklamációját bármikor beadhatja, 
llveu esetben tehát a fellebbezés nincs 
időhöz kötve. Ilyen hiba lehel az. 
Iiogv pl. az előző évről helytelen 
hátralékot mulat ki az adóív. Ilyen 
hiba az is. ha az adóívben össze- 
adási hiba fordul elő.

Nagy on tanai sós lehál. hogy az 
adóíveket az adózok tüzetesen át
vizsgálják. mivel az adóíveken téve
dés szokott előfordulni.

Nem lehel fellebbezést benyújtani 
az úgynevezett rögzített adták ellen. 
T. i. ha az adózónak (»<)()() pengőt 
meg nem haladó tiszta évi jőve lelnie 
és löt) pengőt meg nem haladó va- 
gvona van. az adóhivatalnak jogában 
áll kivetés nélkül a megelőző) éviösz- 
szegben megállapítani a kereseti adót 
és a jövedelemadót. \/ adózó ilyen 
esetben nem kap fizetési meghagyást, 
bánéin isakis az adóívből érlesül az 
adója Összegéről.

\ rögzített átlói tehát nem lein I 
fellebbezni és az ellen csak egy jog
orvoslat van. az is azonban csak a 
következő évre vonatkozik. Jogában 
van ugyanis az adózónak az adóala
pot január hó végéig leim mdani és 
számszerű adókét állás kény ujlása m i
iéit új adókivetést kérni.

I jt)iál felhívjuk tehát olvasóink fi
gyelmét arra, hogy az adóíveket 
tüzetesen vizsgálják át és ha valami 
hiba mutatkozik azon. úgy éljenek 
;i jogorvoslattal.



1928. december 1 3. oldal

A régi jó időkből
(folytatás.)

Milyen volt 1800 körül ;i pesti, 
illetve budai Fiatalság, erről pár sor
ban igen jellemzően tájékoztat a Tu
dós Pa lói/. ><!

Sok érdekes látnivalóval kínálko
zik a tavasz ébredésekor, még in
kább a meleg nyári éjszakákon a 
Városmajor, a Stodmár. V hajviselet
tel is baj van. Parisban a Titus és 
Brutus Fejek is tilalmasak s azért a 
Svallérok előkapták a copfjaikat, 
melyeket a szegre akasztottak, azok
nak példáikat már a Budaiak és Pes
tiek is követik s azért most Patent 
nevű copfokat kötnek a Ti tus- 
fejekre. íme a jóslat, melyet ma
napság is annyit báliunk hajművó- 
szeklől, hogy t. i. a bubi Frizura után 
el Fog jönni a copf divatja. Kz 127 
év előtt már bekövetkezett. De ma
radjunk a városmajori promenádon. 
ahol a jurátusok grasszálnak. termé
szetesen kardosam Fzekre nagyon ha
ragszik a Palótz. jobban mondva az 
ö bőrébe bujt tíaál György, aki nem 
szerette a henye életmódot. Fbben 
megegyezett pesti kollégájával, a tu
dós Horváth Istvánnal, aki szintén 
gyűlölte a naplopó jurátus Fajt. Pe
dig ezek közt is sok kedves Fickó volt. 
amiről különösen a százhúsz év előtti 
nők tudnának bennünket meggyőzni.
V Palótz egyelőre haragszik:

Vzok csupán csak az ivással 
mulatták magukat s minekutána már 
jól Felöntöttek a garatra, a kardju
kat kirántották s csúf excessusokal 
vittek végbe. Fgy urat levetettek a 
garádilson. egy más becsületes úr
nak ruháját az ablakon kihajították. 
Az egyik a gyönge Fákat levagdalta 
a kardjával, a másik a Fiaskókat 
sorba verte le. Sógor l ram. a kard 
csak olyan embernek való. aki az 
eszivel élhet . . .

Nem derül ki. hogy elrettentette-e | 
az ilyesmi a sógort a Pestre jövés- 
löl. Vligha. Hiszen a Palótz annyi 
szépei tud még írni a mezítlábas kis
asszony kákról, amelyek nappal az ut
cát söprik, a Tzapíenslráchnál pedig 
kifordított hajjal jelennek meg. Hál 
még a rácvárosi kisasszonyt »k ró d, meg 
a bálba készülő díszes személyekről, 
akiket valósággal bepácol szépség- 
szerekbe a mamájuk. Szóval semmi 
új sincs a nap alatt. Van azonban 
olyan valami, ami régen meg volt, 
újabban pedig nincs meg: ez a ha
misítatlan, szívből jövő humor, amely 
csak kevesek öröksége. Lzérl nemárt 
némelykor a régi Forrásokhoz elza
rándokolnunk.

A cigányokról szólva: már Tinódi 
lelkesedve említ egy híres cigány
virtuózt, Kármán Dömét s a WT-ik 
század végén, Tlmrzó Imre lakodal
mán, olyan általános tetszést arat egy 
cigányzenekar, hogy azóta vctélvtárs 
nélkül, ők a magyar muzsika nagy
mesterei. Kz időtől Fogva hírük ál
landóan növekedett, míg a mull szá
zad közepén tetőpontját érte.

A W ll l - ik  század közepétől a 
\l\-ik század közepéig jóformán 
minden Főúri család udvarában élt és 
muzsikált egy-egy cigánybanda. \ 
magyar Főúri családok időnkint ci
gányversenyt rendeztek s akinek ci
gánya elvitte az első díjat, nem volt 
utolsó büszkeség. Így udvari cigányt 
tartott Thököly Imre, Bercsényi Mik
lós, sőt maga Rákóczi Ferenc nagy
ságos Fejedelem is. Gsáky Imre bi- 
bornokról pedig Föl van jegyezve, 
hogy 1737-ben Szepcsváralján olyan 
cigány versenyt rendezett, melyen az 
ország legelső tizenkét cigánya ve
télkedett az elsőségért. Győztese lelt 
a hetekig tarló zenei tornának Barna 
Miska, akit a jelenlevő főurak kine
veztek magyar Orpheusnak, mely 
cím Barna Miskának a Főurak költ
ségén megfestett arcképére is rákerült.

Ám ne gondoljuk, hogy a magyar 
cigányok csak a haza vígságos nap
jaiban Forgatták szerszámaikat. Nem. 
Fzek a szerszámok akkor is a helyü
kön voltak, amikor a magyar Föld 
mind a négy égtáján Felcsapó lángok 
és elüszkösödölt gerendák jelezték a 
dúló hadak útját: miként a törté
nelem Föl jegyzi, az első tábori ci
gányt II. Rákóczi Ferenc nagyságos 
és dicsőségben uralkodó Fejedelmünk 
alkalmazta, ök voltak a kuruc-idök 
hírneves tárogatósai. Vz ö ajkukon 
zengett Föl a hajrá Érsekújvár és 
.Nagysurány alatt, mikor Ocskay 
László vitézin hadnagy háromszáz va
sast szorított neki harminc lovasával 
a \vitra ingoványainak s az ö ajku
kon sírt Föl az őszi harmat után Rá
kóczi kesergője egy-egy rekel t v és- j 
ben. amikor a nagyságos Fejedelmet 
már valahol a Márványlenger part
ján bujdosott hontalanul.

Rettentő ereje volt ennek a Fel
csukló tárogatószónak. Megmozdult 
tőle a nádas, benépesedtek a tüzesek, 
csónakok surranlak ide-oda a ködbe- 
veszelt Folyón és bilincsek csörögtek 
a börtönükben. Végül is II. József 
császár és magyar király legfelsőbb 
haditanácsa türelmét vesztette, el- 
koboztatolt széles e .hazában minden 
tárogatói, a szegedi vár udvarán mág
lyába rakatta és valamennyit elégette.

^Folytatjuk.)

A inagánalkaliiinzottakról 
szóló törvénytervezet

Munkaadók figyelmébe!
Mint legutóbb jeleztük, a kormány 

a magánalkalinazotlak szolgálati vi
szonyát szabályozó törvény tervezetét 
elkészítette, melynek főbb rendelke
zései a következők:

\ szolgálati szerződés lényeges ki
kötéseit csakis írásban lehet közölni. 
A törvényektől eltérő megállapodás 
nem tekinthető semmisnek, csak ez
zel ellenkező kikötések tekinthetők ér
vénytelennek. Az alkalmazott által 
szándékosan vagy gondatlanul oko
zott kár a munkaadónak megtérí
tendő. Túlmunka végzése külön dí
jazás esetén követelhető. A tör
vénybe, avagy jó erkölcsbe ütköző 
utasítás teljesítését az alkalmazott 
megtagadhatja. Szolgálati kötelezett
ség megszegéséért az alkalmazott 
ajándékot el nem Fogadhat, ha ezt 
mégis megteszi, úgy kártérítéssel tar
tozik. I zleti titkot az alkalmazott a 
szolgálati viszony megszűnése után 
is megtartani köteles. Renumeráció a 
felmondási időre is jár. Vz alkalma
zott találmánya az alkalmazottat il
leti. V fizetést, ellenkező kikötést ki- 

j véve, a szolgálat teljesítése után kell 
Folyósítani. A munkaadó az alkal
mazottnak Fizetési jegyzéket tartozik 
adni. Az alkalmazott nem bocsátható 
el, ha szolgálati egy-egy évében egy
folytában hat hétig beteg. Az alkal
mazott óvat léka b írói letétbe helye
zendő. Szabadságidő egy évi szolgá
lat után évenként kél hét. öt év után 
három hét és tíz év után négy hét. 
V Fizetés a szabadság ideje alatt is 
Folyósítandó. A próbaidő egy hó
napnál hosszabb nem lehet, vezető ál
lásban levőknél három hónap. Csak 
írásban lehet felmondani. I j szol
gálat keresésére a Felmondásban levő 
alkalmazottnak megfelelő időt kell 
engedni. Legalább 20 alkalmazottal 
Foglalkoztató vállalat szolgálati sza
bályzatot tartozik készíteni.

Uj tanonciskolái rendelet
V kultuszminiszter a kereskedelem

ügyi miniszterrel egyetértőén rende
letét adott ki a tanonciskolák szer
vezetéről. V munkaadó a rendelet 
szerint tanoncál a lanidö alatt köte
les az. iskola pontos látogatására szo
rítani. a beiratkozásra megállapított 
időben beíratni. \ munkaadó azt a 
tanoncál, akit az iskolai év megkez
dése után Fogadott Fel. köteles szin
tén három napon belül megfelelő ta
nonciskolái intézetbe beíratni és a 
negyedik naptól kezdve a lmomul a 
próbaidő tartama alatt is iskolába 
járatni. Ha a tanonc a munkaadónál
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lakik, az iskola látogatásáért a mun
kaadó felelős, ha a tanonc kellő el
lenőrzésében nmlaszlás terheli. V la
nom’ a tanonciskolát, korára való te
kintet nélkül, egész é\ alatt ponto
san látogatni köteles, tel jeskoruságu- 
kal elért tanonc ok a tanonciskola lá
togatása alól teljesen felmenlendök. 
\ közép- vagy polgári iskola III..
I \ . osztályát végzetteket a tanoncis
kola második, az \.. VI. osztályát 
végzetteket a tanonciskola harma
dik. az. ennél nagyobb iskolai elö- 
képzettségiieket- pedig közvetlenül a 
továbbképző-osztályba kell sorozni. 
Vzok a 18 évesnél idősebb tanon- 
cok. akik az előzetes előképzettséget 
bizonyítvánnyal igazolni nem tud
ják. azonban sok tekintetben elárul
ják azt. hogy az alsóbb osztályokban 
tanított ismeretekkel tisztában van
nak, abból a célból, hogy a tanonc
iskoláknak közvetlenül magasabb osz
tályába legyenek sorozhatok, a tan
testület előtt felvételi \izsgát kell ten
niük.

Senkit azon a címen, hogy a tanév 
közben lett tanonccá. vagy későn irat
kozott be. az iskola látogatásától fel
menteni nem lehel.

\ tanonc a megállapított tanítási 
órákon pontosan megjelenni és ér- 
lesílö-köny vecskéjét. wdaminl tan-, 
író- és egyéb eszközeit magával hozni 
köteles, \mennyiben a tanonc a tan
órán meg nem jelenne, úgv ezt a 
munkaadójától hozott bizon\ítvánnval 
igazolni köteles. .Mulasztás igazolá
sául szolgálhatnak a tanonc beteg
sége. a tanonc vagy munkaadó csa
ládja körében előfordult haláleset. Itt 
jegyezzük meg, hog\ sürgős teendők 
végzése a mulasztott órák igazolásául 
nem szolgálhat, azonban, kivételes 
esetekben a tanító ezen a címen elő
zetes kérelem alapján a tanoneot az 
iskola látogatása alól felmentheti: 
három napra terjedő órákra az igaz
gat*). egy hétre terjedő órákra az 
igazgató javaslatára a felügyelő bi
zottság adhat felmentést.

Mulaszlásszámba megy a tanom
nak a tanórákon elkésve való meg
jelenést1 is. \ tanonciskolákban ti/ 
hónapig tanítanak s a tanítási idő 
heti kilenc óra. I gyélni kell arra. 
hogy a tanítás esti hat óra után ne 
terjedjen, az iskola látogatására szük
séges időt a gyermek és iiatalkorú 
tanoncok napi munkaidejébe be kell 
számítani.

HátSSíü
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Az újévi üdvözlések hagyom ányos 
rovatai, a régi jó szokáshoz híven a 

Vendég 15)21) január t jei számá
ban ismét megjelentetjük. A beikta
tás karlársak részére ő pengő, na
gyobb 10 pengő és cégeknek 20 
pengő. A torlódás elkerülése végett 
kérjük a kívánt szövegel díjazással 
együtt legkésőbb december 20-ig a 
kiadóhivatal címére beküldeni: VII.. 
Almássv-lér KV

A Vendéglős Ipartestük*! a községi 
üzemek ellen. A Budapesti Szállodá
sok és Vendéglősök Ipartcslülelc most 
tartotta rendes elüljárósági üléséi Ke 
szey Vinec elnöklele alatt. Az elnök 
ismertette azt a memorandumot, ame
lyet a napokban fognak átadni a ke
reskedelmi miniszternek és amely 
memorandumban az iparleslülel ve
zetősége kéri a községi élelmiszer- 
üzem azonnali megszünlelését. Meg
állapítja a memorandum, hogy a 
községi élelmiszerüzem objektív meg
ítélés szerint ma már közszükséget 
valóban nem elégít ki A községi 
élelmi szer üzem üzleteiben minden
féle baromfi, prágai módra készített 
sonkáitól kezdve mindenféle csemege, 
henlesárú. vaj, sajt. tejtermékek és 
vadak kaphatók. Sőt az élelmiszer
üzem a legújabban kezdi a vendég- 
lösipar területéi is elfoglalni, mert a 
mull évben a Széchenyi strandfürdő 
ben étkezőt rendezett be. Bámulat 
ezután a memorandum, hogy a mai 
súlyos gazdasági helyzetben csaknem 
minden iparág sínylődik, a kormány
nak nem lehet az a célja, hogy dé 
delgesse a községi üzemeket a sza
badiparosok rovására. Az ipartestület 
elnökségi* felelősségének teljes tuda
tában állítja, hogy a községi üzem az 
árak alakulására nincsen semmiféle 
halassal, már csak azért sem. mert 
a milliós fővárosban a községi élelmi 
szeriizem hatvan holtja nem is lehel 
ármérséklö tényező Bámulat a me
morandum arra. hogy erkölcstelen
nek tartják közpénzen korlátlan hi 
t< Invujlással fennlarlani oly an üze 
moket. amiknek törvényes alapja; a 
közérdek állal indokolt szükség régen 
megszűnt Nem lehel célja a főváros
nak. hogy kézművesipari űzzön és 
így nincs többé ok az üzemek fenn
tartására. ezért kéri az iparleslülel. 
hogy a miniszter rendelje el azok 
azonnali megszüntetését Az ülésen 
tárgyalás alá kerüli a r iparban fog
lalkoztatott gyermeki k. fiatalkorúak 
és nők védelméről szóló törvény vég-

ii (‘ Ik iil olyan,  — mint a

rehajtási utasításának tervezete. A tör 
vény végrehajtási utasítása szerint a 
10 éven aluli gyermekek és 30 éven 
aluli nők este tíz órán túl nem fog
lalkoztathatók ipari üzemekben. Az 
ülésen az a vélemény alakult ki, 
hogy ha ez a végrehajtási utasítás 
élethelép, úgy a vendéglős- és szál- 
lodásiparban teljesen lehetetlen lesz 
tanoneokat alkalmazni, meri a bor
fiú és pikoló munkáját nem lehel 
idősebb alkalmazottakkal elvégeztetni.

Az új bortörvény kizárja a görög 
borokat. Az új bortörvény-javaslat né
hány nappal ezelőtt kerüli a kép
viselőház elé. A javaslat feltűnő in
tézkedése, hogy a külföldi borok be
hozatalai ahhoz a feltételhez köti. 
vájjon megfelelnek-e a magyar bor
törvény előírásainak? A javaslatnak 
ez az intézkedése azt jelenti, hogy 
például a külföldi, elsősorban a dél
vidéki borokai és esemegeborokat 
a jövőben nem lehel Magyarországon 
forgalomba hozni. A malaga. ma
deira. sherry slb. csemege borok elő
állítása ugyanis a magyar bortörvé
nyek szerint a borhamisítás fogalma 
alá esnek. Természetes, hogy ez a 
szigorú intézkedés széles körökben 

; aggodalmat kellett, mert hiszen a 
csemegeborok kizárása a magyar bo- 

j rok védelme szempontjából nem 
játszhalik szerepet, értesülésünk sze
rint a törvény végrehajtási utasítá
sában enyhíteni fogják ezt a rendel
kezést és a kitiltott borok jegyzéké
ben csakis a görög borokat fogják 
felsorolni, amelyekkel szemben nem
zetközi megállapodás alapján védeke
zik a magyar kormány.

.Milyen lesz az új forgalm iadé? 
Ilir szerint a pénzügyminiszter a 
forgalmi adót úgy módosítja, hogy' 
az adózókra kivétel nélkül forgalmi 
adóváltságol vei ki. még pedig hái 
rom évre szóiéi rögzüléssel Kzzcl a 
forgalmiadé átalakulna kereseti adóvá, 
amit továbbra is a községek kap
nának. míg a régi kereseti adót az 
állam szedné ezután is A forgalmi
adénak váltság alakjában való kive
tése feleslegessé lenné a forgalmiadó- 
ellenörökcl is

A kiméri borjúbús adója és ille
téke 23.7 ... I.gy minap megtartóit 
húsipari nagygyűlésen a Budapesti 
Mészáros Iparleslülel elnöke okmá
nyokkal igazolta, hogy egy 136 pengő) 
értékű borjú után 31 pengő M fit 
tért tesznek ki a különféle adók és 
illetékek Ez nem kevesebb, mint 
23 7 százaléknak felel meg. tehát egv 
pengő értékű húst több miül 23 fii 
térés adó terhel. Ezért nem esznek 
Magyarországon húst a szegény em

1928 december 1

katona fegyver  nélküli
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borok, l e 11 o hozzá a gyűlés részi -
Yovüiiiok érthető felháborodásától ki- 
sérvo. Ila ozok az adalok loljos mér- 
léklx'ii helytállók, (alán ol lohol Yárni 
az illolékos tényezőktől. hogy meg
erősítsék vagy megcáfol jak azokat. 
Hallgatással az ilyen komoly és sú
lyos. vádnak is beillő adalok felelt 
nem lohol napirendre lérni. Az a 
kormány, amely eltűri, hogy elsőren
dű közszükségleti cikkekéi ilyen pél
dátlan módon terheljenek meg, nem 
kívánhatja a másik oldalon a drága
ság letöréséi. Vagy legalább is nem 
lesz senki, aki a drágaságellenes ak
ciót komolyan veszi. Ila most még 
figyelembe vesszük, hogy a húst fel
dolgozott állapotban feldolgozó üze
mek újból az adók egész sorozatával 
vannak megróva, bizonyítani sem 
szükséges, hogy miért mennek tönkre 
a vendéglők és a kávéházak, amelyek 
az árakat áthárítani többé nem bír
ják.

A kinőni érők ős kifőzök gyűlése.
A Budapesti kávémérök és Kifőzök 
Ipartársulata nagygyűlésre hívta ösz- 
szo tagjait. Wirlli Zsigmond ipariár 
snlali elnök megnyitójában ismertette 
a vendéglősök és a kifőzök között 
ez ügykörre vonatkozó nézeteltérése
ket. Bámulatot! arra .hogy az űj 
iparlörvény nem írja körül kellőleg 
a kifőzöipar ismérveit. Ismertette az
utáni az elnök azt a memorandumot, 
amelyben a kereskedelmi miniszter
hez fordultak és amelyben a fennálló 
rendelkezések módosítását kérik. i

Az első jégszekrény. Állítólag Nagy 
Sándor uralkodásának idejére vezet
hető vissza az első) kísérlet arra ! 
nézve, hogy ételeket és élelmiszeri'- | 
kel. megfelelő hűtési eljárás segélyé- ! 
\ol a romlástól megóvjanak. Maee- | 
dónia királya indiai tartózkodása alatt , 
a földbe mély gödröt ásatotl amelybe í 
a megóvandó ételeket belelték. Hrre 
egy réteg hó. majd a meleg levegőt 
visszatartó sűrű levéltakaró követke
zett A rómaiak is havat használlak 
az ételek és italok lehűlésére és 
frissen tartására; így a boros ampho- 
rákal már régen hóval töltött tarlók 
bán őrizték. Klőször Franciaországban 
jutottak arra a gondolatra, hogy hó 
helyeit jeget használjanak, cl«' ez az 
eljárás csak a 17 században váll 
általánossá A jégoladás jogát egy 
külön társaság kapta meg a királytól, 
de ez monopoliszlikus helyzete Ibly 
tán az árakat annyira felhajtotta 
hogy általános visszatetszést szült 
A király ennek folytán kénytelen volt 
a szabad versenyt helyreállítani
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Kijegyzés. Bokor Ferenc vendéglős 
kartácsunk és neje nevelt leányát Jo- 
lánkál november hó 19-én eljegyezte 
Holló Sándor. (l ra t u Iá Imik az ifjú je
gyespárnak.

Házasság. Bandi József vendéglős 
kartársunk Inigál Henrietté kisasz- 
s/.onyl m. hó 19-én vezelle oltárhoz 
fényes keretek között .lullieh Viktor. 
Tarlós boldogságot kívánunk az uj 
párnak.

Kelllívás. Tiszteletien értesítjük a j 
munkaadó urakat, hogy mindenrendű 
alkalmazottal díjtalanul közvetítünk és | 
szíves pártfogásukat kérjük. I'aseisla 
Szállodai, Kitenni. Kávéházi Alkalma
zottak Szindikátusa. Práler-ulca 28. 
Telefon: .1. Hői) 18.

A legrégibb nőméi fogadó ma is 
louáll Millenberg városában levő Bi- I 
ese óriás, melyről már 11 ő2. évi I 
okmányokban, tehát több mint 8 év
század előtt történik említés. A leghí
resebb emberek időzlek átutazóikban 
falai közöli, így Barbarossa Frigyes, 
Bajor Lajos. IV. Károly és számtalan i 
mások. Lgész a 17. századig a ma- j 
inzi érsekek, mint Millenberg liűbér- 
urai koronázásuk után felkeresték ezt I 
a városi és ebben a fogadóban száll
tak meg. amelynek 100 lóra való 
istállói is voltak. F.gy német folyóirat j 
szerint, amely részletes leírási és ké- I 
pekel közöl, a fogadói 1590-ben alap
jától fogva teljesen átépítették. Lbbon 
az állapotban áll ma is és egyike a 
középkori profán építőművészet leg
értékesebb (‘miékeinek.

Tekintélyes adományok a Vendég
lős Otthon javára. A magyar sörgyá
rak fejedelmi bőkezűséggel adakoztak 
az Otthon alap javára A Részvény. 
Drélier és 1 laggenmacher sörgyárak 
együttesen 90.000 P. a Polgári Ser
főzde 10.000 P. a l-'övárosi Sörlozö 
r.-l. 5.000 P adományozott a nemes | 
célra. A kongresszus péceli kirándu
lásán Tvvorasser I erenené. Ságliy llus 
és /.sin Mariska együttes gyűjtése 
11)1)0 P volt. I'.zek a nagyszerű ado
mányok immár tehermentessé lelték 
a péceli Otthont és további fejleszté
sét, hogy igazi rendeltetését betöltse, 
lehetővé tették. Isten áldása minden 
adakozóra.

(■yász. A sors kitürkészhetetleii aka
rata váratlanul kiragadta az élők so
rából Kodra Károly vendéglős kar
tácsunkat. Áldásos tevékeny életének 
II ik évében, hasznos szak-közéleti 
munkásság lilán következeit be gyá
szos elhunyta, amely a legnagyobb 
megdöbbenést és részvétet keltette a 
vendéglöslársadalmon kívül is a leg
szélesebb körökben Néliánv hete ün

nepelte a megboldogult tízéves év
fordulóját vendéglősségénok s a leg
szebb reményekkel indult tovább élol- 
úlján magasabb célok felé törve, míg 
most a végzet ezt az önzetlen, gerin
ces harcosát a vendéglős iparnak el
volté tőlünk. Temetése f. hó 2-án 
délután félnégy órakor a kerepesi 
sírkertben fog történni. Béke poraira!

Kodra Károlyné és családla 
fájdalomtelt szívvel tudatják hogy a 
szeretett férj, a szeretett apa

Kodra Károly
vendéglős

folyó évi november hó 29-én, 41 éves 
korában váratlanul az Urban jobblétre 
szenderült. Felejthetetlen drága halot
tunkat vasárnap, f. hó 2-án temetjük 
a kerepesi sirkert ravatalozó házából. 

Budapest. 1928 november 30.
Isten áldása legyen emlékén!
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Az országos vcmléglősbál bizottsága 
megalakult. Elnökké Malosik Loren
ce!. I'ö pénz tárossá Polzmann Mátyási 
és Démusz Jánosi. rondozöbizottsági 
('Illőkké Hiré) Dénesi. fogadóbizollsági 
elnökké Dénes Márlonl és Márkus 
Imrét, háznaggyá Wagner Bélái és 
1 lóiul) Rezsőt, cigány vaj (Iává l-’arkas 
Páll. főrendezőkké az egész elöljái'ti- 
ságol. az aranyifjúságol, Bandi (iyu 
Iái. ifjú (iundel Károlyi, ifjú Baldauf 
Mátyást. Sturza (lyulál. Mutálják Ká- 
rolyl. ifjú Palkovies Iáiét. ifjú 
Döcker Istvánt, ifjú Kulassy Lajost. 
Szabt) (iézát. Hajdú Vilmos utján a 
főpincérekel, Lakatos József és Loll
iiért Mátyás utján a szakácsok körét, 
Lsengey Árpád utján az ifjú ven
déglősöket.

A bizottság elhatározta, hogy házi
asszonynak tekintenek minden szállo
dás. vendéglős és korcsmáros asz- 
szonvl. l ’gyanugy rendezőnek tekin
tenek. minden szállodást, vendéglőst 
és koresmárost. aki tagja az Orsz. 
Szövetségnek. A bizottság reméli, hogy 
az idei bál különösen látogatott és 
sikerült lesz.

Ingóra szállodái kap. Angolában. 
Törökország új fővárosában van már 
parlament, városháza, köztársasági el
nöki palota és egy csomó miniszté
rium Szálloda viszont nincs. Lgy 
francia vállalat engedélyt kapott, hogy 
hatalmas modern szállodát építsen a 
török fővárosban. Eddig. ha valaki 
Angorába érkezeit, kénytelen volt éj
szakait a pályaudvaron, valamelyik 
hálókocsin tölteni.

.Meghall a wlrsky-király. Tegnap 
meghall Londonban Alexander Wall. 
az angol w liisky király. Wall néhány 
évtizeddel ezelőtt mint kávéházi bor- 
liú kezdte pályafutását. Lgy millió 
fontot hagyott bálra, ebből 200.000 
font örökségi adót követel az angol 
kincstár.

Mellőzzük a női iiiuiikűsokal. A ven
déglős iparban a túlteng) munkanél
küliség leküzdését az ezévi kongrosz- 
szus is az egyre szaporodó női al
kalmaztatásokban látta és emiatt kő 
leiességévé teszi minden vendéglős 
nck a női munkaerők fokozatos kies- 
bélését férfiakra. Jól tudjuk mindnyá
jan; hogy a nő helye a családban 
van és nem a kenyérkeresö pályákon. 
A mai lehetetlen helyzet a háborús 
idők maradványa, mikor a frontra 
ment férfi népet helyettesítették nők
kel; ma már erre nincs szükség í zen 
a téren is igyekezzünk vissza a békés 
időkhöz.

Bek Iá in. kényelem , pénz és rekor
dok jegyében akarja Amerika meg
rendezni 1002. évben az. olimpiászt
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Los Angelesben. Jellemző reájuk, hogy 
már most dolgoznak, építenek ezen 
óriásinak ígérkező sporllálványos- 
ságra gigászi méretekben. így a nagy 
stadion mellett kél mammul-liolell 
építenek 150 150.000 ember részére.
Lzekel az amerikai arányokat európai 
szemmel nem is tudjuk átfogni.

A vendéglős .lóbarátok« társasága 
kirándulása. Kellemes és hasznos ki
ránduláson vetlek részt a Jóbarálok 
társaság tagjai m. hó 28-án. Lgyanis 
a Brulsy János likörgyár meghívására 
leutazlak a cég esztergomi gyártele
pének megtekintésére. Brulsy Jenő 
cégtulajdonos és b. neje szívélyes fo
gadtatása és kalauzolása melled vé- 
gigszeniléllék a kirándulók a híres 
Bapagály. Ilétfájdalom likőrök és a 
pompás cseresznyepálinka főzését, ké
szítését. A város nevezetességeinek 
megtekintése után pompás ebéd várta 
a, pestieket Sörös Kde esztergomi ven
déglős karlársunk Szent István-fúrdö 
szálló vendéglőjében, hol igen sokáig 
kitűnő hangulatban volt együtt a tár
sasáig éltetve a vendéglátó Brulsy 
céget.

(■yomorégés a savlúllengésböl ered. 
következménye a gyomorfekély. Or
vosi megállapítás, hogy fenti bajokat 
semmi oly nagyszerűen nem gyógyítja, 
mint a ('.igelkán Sáros m. fakadó 

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

Kurlársak! Ne mérjelek /. w a e k 
Lnicumja gyanánt más italt! Ne tölt
sétek bele Zwack t nicumos üvegébe 
más cégtől való keserűt. Ha vendéglek 
Lnicumol kér. ne pobarazzalok neki 
mást. csakis valódi Zwaek-lele Lni- 
cum gyomorerősílö likőrt.

Vendéglős Ifjak baráti társaságá
nak összejövetele minden esetben 
kedden este 8 órakor kezdődik.

December lén Keleesényi József 
vendéglőjében NHL. Barossaira 105.

I j vendéglösifjut szivestül látunk!
(•uiidel .1. és id. Kominer I .

as/.lallársaság
pénteken déli 12 órakor összejöve- 
Ít»lt tart az alanti helyeken:

I léc. 14-én Bandi Terene vendég
lőjében \ HL. JózseT-könit 40.

I )ee. 28-án kommer Lorene ven- 
déglöjében IN.. Tűri* István u. 5.

Bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin találkozunk.

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

5 órakor.
Dec. 5-én Baranvay József ven - 

déglöjében VII . Károly körül 14.

1928. december 1

Dec. 12-én Németh Imre vendéglő
jében IX.. Bátlay-u. 15.

Dec. 19-én Kiltrich Ede veje Quai- 
ser Endre vendéglőjében VI., Potlma- 
niczky-u. 51. Izabella-u. sarok, villa
mos megálló.

A »Jóbarálok« uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj kartársakat.

Vendéglősök vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek.
Dec. 7-én Malosik Lorene vendég

lőjében, Vili.. Népszinház-u. 15.
Dec. 21-én (ílück E. János ven

déglőjében. Vili.. Rákócziul 5.
A vacsorára ne feledkezzünk el

menni.
A .Magyar Buzogány Asztaltársaság

minden hétfőn este 8 órakor lagössze- 
jövételt tart Vili., Lhg Sántlor-u II. 
sz. alatt lévő Beer László vendéglő
jében.

V. kér. kőbányai választmány ülése
1928 december hó 11-én, kedden d. 
u. I órakor Kuchlics J. Pál vendéglő
jében, X.. Liget-tér I. sz. alatt lesz. 
megtartva. Tárgy. Iíj tisztikar meg
választása. 'Tekintettel az ügy fontos
ságára, mindenki olt legyen! Az 
elnökség.

Tisztelt előfizetőink figyelm ébe.
Mint érdekelt helyről közük velünk, 
hogy Éried Zsigmond és Pia cég fő
nöke visszatérve külföldi útjáról, 
sikerült Németországból egy nagyobb 
tétel alpakka evőeszközt oly redukált 
árban megszerezni, hogy fenti cégnek 
Budapest, VIL. Király-u. 49. jelen

leg módjában van ezen evőeszközöket 
a jelenlegi piaci árakon alul előfize
tőinknek rendelkezésére hoesájlani. 
Egyben nem mulaszthatjuk el. hogy a 
cég teljes vendéglői és kávéházi be
rendezési üzemére az érdekellek fi
gyelmét fel ne hívjuk.

A kávés nem szolgállml ki nielegi- 
telt vagy forralt bort. A Budapesti 
Kávésipartoslület egy konkrét esetből 
kifolyólag átiratot intézett a pénzügy
miniszterhez. amelyben azt kérte a 
pénzügyminisztertől, hogy hozzon dön
tést afelett, hogy jogosítva vannak e a 
kávéházi ulajdonosok arra. hogy pa- 
laekborl melegített vagy forralt álla 
pótban szolgáltassanak ki vendégeik 
nek. I gyanebben az időben a Buda
pesti Szállodások és Vendéglősök Ipar- 
testületi* a kereskedelmi miniszterhez 
fordult s annak a kimondását kérte, 
hogy a kávés nem jogosult meleg 
vagy forralt bort kiszolgáltatni, mert 
ez nem tartozik a kávéházi italok közé. 
A kereskedelmi miniszter szakvéle-
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ménvadásra liívla lel ebben az ügy
ben a kereskedelmi és iparkamarái, 
amely úgy dönlöll, hogy a kávésok 
csak zári palackokban szolgáltathat
nak ki bori.

Ki adlial halas/lásl a/ adó megfize
tésért*? A közadók kezeléséről szóló 
Hivatalos Összeállítás II. §-a értelmé
ben a jogerősen megállapított adó 
megfizetésére halasztás renilszeriní 
nem igényelheti"). Méltánylást érdemlő 
esetekben azonban az adóhivatal leg
feljebb halhavi. a pénzügyigazgalóság 
pedig egy évi részletfizetést, illetőleg 
fizetési halasztást engedélyezhet az 
adózó illetékköteles kérelmére. A be
adványra 1 I’ (50 f okmánybélyegei 
kell ragasztani. Rendkívüli esetekben 
a pénzügyminiszter .felhatalmazás 
alapján a pénzügyigazgalóság is mind 
a folyó adóra, mind a hátralékokra, 
hosszabb ideig terjedő részletfizetési 
kedvezményt vagy fizetési halasztást 
is adhat. A közigazgatási bizottság 
meghallgatása után az arra rászorult 
adózóknak több évre terjedő halasz
tást engedélyezhet a pénzügyminisz
ter, ka valamely község adózói az 
őket ért elemi csapások folytán fel
szaporodott adóhátralékokat egy év 
alatt megfizetni nem képesek.

A pénzügyminiszter az esedékesség
től számítolt hat hónapnál nem hosz- 
szabb időszakra (5 százalékos kése
delmi kamat mellett is engedélyezhet 
részletfizetést. Ha a pénzügyi hatósá
gon kivid kivetett közszolgáltatás mér
téke az adózó fizetőképességét veszé
lyezteli, a pénzügyminiszter ezen jog
erősen már megállapított köztartozá
sok befizetését több évre felosztva 
rendelheti el és a behajlásukat is 
megtilthatja. Fizetési halasztás vagy 
részletfizetés engedélyezése, a kése
delmi kamatok fizetési kételezeltségél 
nem érinti és ha szükségesnek látszik, 
a hátralék zálogolással vagy telek
könyvi bekebelezéssel biztosítható.

A vendéglőben alkalmazol! szaká
csok képesítésé. Legutóbb kérdés tár
gyává lelték, hogy a vendéglőben al
kalmazott szakácsok kötelesek-e kü
lön képesítést szerezni. Fz.z.cl kapcso
latban Budapesten tartott szakérle- 
kezlel legutóbb kimondotta, hogy a 
kérdést egyfelől már az 1922. évi 
XII. l.-c. szabályozza, másfelől a gya
korlat is a kérdés irányában alakul. 
Olyan rendelkezés kiadása tehát, mely 
a törvény keretein túl menne, nem 
indokolt Kívánatosnak tartotta azon
ban az értekezlet, hogy a szakács 
tanonc. mint ilyen szerződtessék, mint 
ilyen legyen lanoncvizsgál és annak

megfelelően szakácssegédlevelet és 
in un ka könyvet kapjon. Hely én valón a k 
minősíti az értekezlet azt is. hogy 
olyan üzemekben, ahol legalább két 
szakács .szakácsnő dolgozik, a ve 
zelősznkács csak az lehessen, aki az 
önálló iparűzésnek a törvényben meg
szabott feltételeivel rendelkezik.

Iparíízés-e a lacikonyha? Az. egyik 
iparhatóság megkeresésére megái lapí
totta a szegedi kamara, hogy a fenn
álló gyakorlat értelmében az n. n. 
lacikonyha fogalma alá az élei főzés
nek az a neme sorolandé), melynél a 
főzés időleges konyhában, akár nyílt 
piacon, akár sátor vagy bódé alatt 
történik. Azok a laci kony batartók. 
akik a nyílt piacon nap-nap után 
rendszeresen hurkái főznek, vagy pe
csenyét sülnek, mint kifőzök, rendes 
iparigazolványt kötelesek váltani. 
Azok foglalkozása ellenben, akik csu
pán alkalomszerííleg országos vagy 
hetivásárokon főznek és sütnek, 
egyébként pedig más Kikéréséitől bír
nak. nem ipari, hanem népies jelle
gűnek tekintendő s ilyen egyének 
iparigazolvány váltására nem szorít
hatók. A 20.889 1901. K. M. rende
let ugyanis a laoikonyhások foglalko
zását az iparlörvény hatálya alól ki
vette.

Pcnziö-luliijdonos korcsmái enge
dély és kifőző ipar igazol vány alapján  
vendéglősipari nem folytathat. A sop
róni kereskedelmi és iparkamara vé
leményadás kapcsán kimondotta, hogy 
penziótulajdonos sem korcsmái enge
déllyel. som pedig kifözöiparigazol- 
vánnyal vendéglösipart nem gyakorol
hat.

H Ü T L L  T IV A D A R
porcellángyáros, Budapest, V, 
Dorotíya-u. 14. Telefon 23j 53
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismert legjobbangol 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 l ik 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 d en  j o b b  ü zl e tb en  
k a p h a tó  !

W inklcr Antal vendéglős kartác
sunk, aki a Budafoki-ulon 2ő éven 
ál volt vendéglős, most megvette a II. 
kér. Fő-utea 8. sz. alatt lévő volt bu
dai l’ilscni sörcsaruok vendéglőt. 
Közismert kitűnő magyar konyhája és 
nemes faj urasági borai nem szorul
nak külön bemutatásra vagy fcldicsé- 
résre, beszélnek ezek minden szónál 
ékesebben. A budai polgári közönség 
már is előszeretettel keresi fel Wink- 
ler kartácsunk Három verébhez 
címzett szolid vendéglőjét. l'j üzle
téhez sok szerencséi kívánunk Wink- 
ler kartácsunknak!

•  G in d e rt  I s t v á n ?
cg ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
•Só B u d a p e s t ,  V I . ,  K l a p k a - u t c a  S . s z .  S g

{j gyúrótáblái jók f*

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

vendéglősök szállítója
S a j t o s  rudac sk át ,  feper tyüs  
p o g á c s á t  h á z h o z  s z ál l í to k

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

C a s in o  - E n g la n d  - R o s é  I
V e z é r k é p v i s e l e t  IV, S z é p - u t c a  3

le l  3. 378-23 ■Bebizonyítva, üzletet csak H EG ED Ű S
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fflg H in n rm o
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

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

Kónya Sándor 17/, A lnuíssy-fér ló. HL 2.3

Zongorák, pianinók, bérlete vétel
eladás. javítás, hangolás részletre is 
olcsóbbak, mint bárhol. V!., Liszt b'e- 
rencz-tér 7. Zeneakadémiával szem
ben Gaál.

A megyeri csárdában 
pompás halászlé
(87. villamos végállomástól 
2 percnyire)
K itű n ő  h á z i  v á g á sú  d isz n ó sá g e k  ás  
eg y  áh m a g y a r  á le le k . N em es fa ib e re k

Dvorszky Géza és István
v e n d é g lő se k

NAGY IGNAC
pincefelszerelési cikkek rak tara 

Budapest, VII, Károly-körut 9
Ajánl ja  dú san  felszerelt  raktá rát ,  u. in. 

borszivattyuk.  s z ü r ö g é p e k  p al ac k ok ,  
par. i fadugók,  c ím k ék  stb Ttl. : 3 i i S- l6)

H a r c t g

Wlndischgraetz Lajos
b o r p ln c é s s e t o l  |

S Á R O S P A T A K  n T O K A J  i: B U D A F O K  !
Kö zponti  ir oda és lulntaíár : Budapest ,  IV I

Váci-u 27 (Piaristák pa lot ái é)  |

L J ^  j ó U  kar rágni,akkor fogait
csakis

S C H A T Z J E N Ő
áll vizsg. fogász, míifng- 
specialistánál csináltassa
VII, Wesselényi-utca 60

Ga ia nfá lf  teljes zsírtartalmú SAJT3AINK 
mindenütt b e s z e r e z h e tő k  

Pálpuszta  sajt, Derb y  sajt, R om a dour ,  
Imper iá l,  Óvári,  T ra p p i t a ,  C a s in o ,  

R oquefo r f,  Roquefort d o b o z o s
DERBV SAJT És VÁCITERM ELŐ 

RÉSZVÉNVTAR S ASAG
Központ i árus itó t e le p : BU D A PEST, Vili, 
TÖMŐ UTCA 33 a. Tele fon  (József 361-1

Akar örömet szerezni 
gyermekeinek?

Fizessen e lő  a

TÜNDÉRVÁSÁR ra
N eg y ed év re  1 p e n g ő  ÓO fillér 

Kiadó hiv ata l :  Budapest,  V, H on véd  utca 10

Sfauffer
DOBOZOS EMMENTH ALI 

VILÁGMÁRKA!
KÖZPONT RÉPCELAK
________

W agner Testvérek
ezelőtt Lihvenstein M. utóda 

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

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

Összes külföldi likőr, cognac, pezsgő 
állandóan raktáron.

Uj t e l e f o n  s z á m  ; 8 4 3  0 4

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

BUDAPEST-KŐBÁNYA
Tál. 3. 36 36

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

j  Dozzi szalámi
Ü=§ Telefon: Lipóf 90 -66  a le g jo b b !

D O Z Z I  J Ó Z S E F  j j j
S Z Á L A M I G  / Á R  R -T  g  
Budapest-Kákospalofa |ü  
Újpest Telefon 223 WM

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

BUDAPEST- KŐBÁNYA
Központi irodák, bor pincék és gyártelep . X, Kor pori ni ucca 16-18. Telefon : József 59-03.

P A L U 6 Y A Y  ~  >
IJollóssy 3ánuii hönyvnyouiialó tuűliclvn. Budapest. VII, 3óalka-ulcn le  telefon József 4 13 -02
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