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Máglyára dobták
;i megszállt (lói magyarországi falusi 
olvasókörök húszezer kőiét magyar 1 
könyvéi. \ régi Magyarország önzet
lenül adta e könyveket és a népek 
önrendelckezési jogán cégérező vil- 
soni újszülött baromi barbariz
musának vaddühébeu elpusztítja 
az önrendelkezésid* bekebelezett nép 
önmüvelődési forrásaik \ müveit 
nyugat itélöszéke szemrebbenés nél
kül tért napirendre e baromi lény 
fölött s mi itthon csak könnyeket ejt
hetünk a felszabadított terület ma
gva r jai nak balkáni zá Iásá11.

\ mull bélen járt szerkesztősé
günkben egy magyar yendéglös, aki 
már sok esztendő óta nyögi a meg
szállás borskoros rémuralmát: miiven 
mohó örömmel \ette a szaklapot ke
zébe. s az ellilkolhatatlan meghatott
ság kövér könnycseppjei pereglek vé
gig szenvedésektől barázdás arcán, 
amint feszüli érdeklődéssel végigol
vasta a szürke betűsorokat. Mit nem 
adnánk mi rabmagyarok, ha egye- ; 
bet nem is. csak a magyar szaki »po
kat olyashalnánk. vagy néha egy 
szakkönyvet: feltámadást jelentene ez ; 
a megszállás jármában pusztuló \é_ 
leink számára!

kérdezés nélkül beszélte el azokat 
a minden kultúrál felrúgó és min
den törvényt sárba ti pró eseteket, ame
lyek hallatára ökölbe szőrül minden 
emberileg érző kulturlény keze. Egy- 
egy ilyen rabmagyar kartácsunkat, 
mint hajdan a véres kardot veszély 
idején, úgy kellene körülhordozni az 
országban, hogy a Trianoni csonkaor
szág szállodás, yendéglös. kávés kar- í 
társait felráz.zuk yégzetes közönyéből, 
hogy halljak meg sajal I öleikkel azt 
a tikkadt sóvárgást a nyomtatott betű 
illán, az után a belli után. amit az

itthoniak olyan könnyen, olyan sem
mibe vesznek.

Egyik budapesti nagyvendéglős, aki 
a \bilisek névjegyzékében az elsők 
közölt van (százezres jövedelmi adó
val) a napokban úgy nyilatkozott: 

Minek nekem az a szaklap, nem érek 
én rá azt olvasni! Persze, mert ez a 
derék ember egész nap pénzt olvas 
és ennél hasznosabb olvasás szá
mára nincs.

Távol áll tőlem az. általánosítási 
szándék, de be kell vallani, hogy 
sokkal többen gondolkoznak a mi 
iparunkban így. mint az a szakma és 
az. ország nívójára kívánatos lenne. 
Pedig ma nálunk igen divatos jelszó 
'Jeti a kultur fölény.

300 budapesti vendéglős, 
a bortörvény 

és a borkereskedők
Néhány hét előtt a \ endég is 

megírta a statisztikai hivatal kimuta
tása nyomán, hogy az. elmúlt eszten
dőben 300 budapesti vendéglős zárta 
be üzletét. Hogy miért, ezt a vendég
lősök mindnyájan jól tudják és akik 
lapunkat egész éven át olvassák, azok 
is bőséges feleletet találnak erre a 
kérdésre, ha nem is szakmabeliek. I'Ír
ről a kérdésről. < ikkel írt egy bor- 
bizományos a bortermelők lapjában, 
amely kivonatosan így hangzik:

Már annyi cikkel olvastunk a ven
déglőseink elviselhetetlen lóriiéiról és 
mégis sehol semmi segítség vagy 
könnyítés, mégis úgy látom, hogy a 
kérdés állandó felsziueu tartásával, 
végre az. illetékes hatóságaink* is ész
reveszik majd. hogy ez így tovább 
nem megy. itt valamit tenni kell. meri 
egy-egy család elveszített eviszteneiá- 
jával egv adófizetőt is veszít az. ál
lam. Hallottunk és olvastunk azon 
13 féle adóról, amely ezen iparágai 
sújtja és amely sokféle adót vendég
lőseink nagy része soha nem tud meg
tanulni, hanem rendesen akkor fizet 
t sak. amikor a vonatkozó fizetési

meghagyást kikézbesítik a kivetett bír
sággal megnagyobbított összegben. Ne 
felejtsük el. hogy ezek mind egyszerű 
emberek, akik sok esetben még pa
naszkodni sem tudnak, ha valami 
méltatlanság történt velük. Ezen sür
gősen változtatni kell. mert lehetetlen
ségnek tartom, hogy ilyen egyszerű 
emberek adóadminisztrációját ilyen 
13 féle adóval kelljen komplikálni.

Mégis ma nem is ezen adókról aka
rok beszélni, hanem azon terhekrölés 
méltánytalanságokról, amelyek ezen 
felül nehezedniik vállaikra és amelyek 
szinte tűrhetetlenné teszik életüket. Ha 
egy főzőedényről lepattan egy kis zo
mánc. jön a bírság, és az edényeiket 
a benne levő étellel együtt lefoglal
ják. Ila az egyes borok minőségét a 
vendéglős elmulasztja a hordón meg
jelölni. jön a bírság. Ha például tőke
hiány miatt társat akar maga mellé 
venni az üzletébe és azon csekély 2 3
ével amig a pénzügy igazgatóságtól 
ennek jóváhagyása le nem érkezik 
nem várja be. jön a bírság, titkos, 
vagy ti!o> társulás miatt. Ezen bírság 
sok esetben olyan súlyos, hogy egész, 
forgótőkéje is rámehet. Ila üzletveze
tőt tart és azt előzőleg be nem jelenti, 
bírságot fizet. De fel tudnánk sorolni 
még sok olyan lehetetlen intézkedést, 
amely ezen iparágra nehezedik és 
néha függő helyzetije hozza rosszul 
fizetett kishivatalnokokhoz. Ne cso
dálkozzunk tehát, ha ilyen körülmé
nyek között egyik vendéglős a másik 
után becsukja bódéját és akaratán ki
vid megkárosítja a hazai borkereske
delmet is.

Eddig a cikk. Van benne a té
vedések dacára is sok igazság és 
sok jóakarat a cikkíró részéről. Saj
nos, a bortermelők részéről ilyet nem 
tapasztallak a vendéglősök és mikor 
mégis azok lapjában olvasunk ilyen 
velünk együttérző írást eszünkbe jut 
az a tragikomikus eset. mikor a bakó 
az áldozat kimúlásán kesereg.

Itt ugyanis analóg esetről van szó.
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törvény novellának megszerkesz
tésében főrészesek azok a bor
termelők, akiknek lapjában a t. bor
bizományos cikkíró elhelyezte harci 
riadóját a vendéglősök megmentésére.

ISos. jó helyre fordult Írásával, 
éppen azokhoz akik főszerzői a mai 
túlzásig szigorított bortörvény-para
grafusoknak.

A bortermelők elfelejtették, hogy 
minden botnak két vége van és az a 
törvény, amely százával záratja be a 
vendéglőket és az adófizetők ezreit 
teszi földönfutóvá, az a törvény egy
úttal a tönk szélére juttatta a borter
melőket is! Ma már napról-
napra kevesebb a borfogyasztás ép
pen a vendéglők bezárása folytán; 
mert a bort nem elég csak kimérni . 
mint ahogy azt a termelői kimérések 
csinálták és amelyek ebben lassan 
mind tönkre is mentek, oda még kell 
az a bizonyos szaktudás is. amit olyan 
semmibe vesznek a termelőik.

\ borkereskedők, mikor érdekeiket 
összefűzik a bortermelők érdekeivel, 
akkor maguk alatt vágják a fát. V 
borkereskedelemnek elsőrangú érde
ke, épp úgy mint a termelőiülek is 
az volna. ha józan belátásuk is 
volna. hogy a vendéglősipar élet- 
lehetőségeit előmozdítsák és támogas
sák. úgy a szigorú bortörvény mó
dosításáéit indított harcában, mint a 
túladózás elleni küzdelmeiben. Mert

ezt jól jegyezzék meg az érdekel
tek itt ideig-óráig lehet a borter
melés mai kereteit fen tartani szubven
ciókkal. védvámokkal. de ez sokáig 
nem megy. Egyetlen út a belső fo
gyasztás emelése és ezt elérni csakis a 
magyar vendéglősökön keresztül és 
kizárólag az érdekeik előmozdítása ál
tal lehet!

(J'Klsi.

A kávés testületek 
közgyűlései

\ budapesti kávés iparosság m. 
hó 2*2-én bárom közgyűlést tartott a 
Britannia-szálló különtermében.

Klöször a Mag\ar kávésok Orszá
gos Szövetsége gyülésezetl Pallói Mik- 
>a elnöklete alatt, aki megnyitóbeszé
dében rámutatott, hogy a szövetség
nek sikerült a \idéki kávéházi zárórát 
a háború előtt érvényben volt időre 
kitolni. Kireferálta még azt is. hogy 
ókerült a l'én\űzési adózás terén egy
néhány könnyítést kieszközölni, Ez- 
után elfogadták a titkári jelentést, a 
zárszámadást é> az 1020. é\i köll- 
ségvelésl is. Steuer Marcell azt ki
sállta.  hogy a kaffé-resztaurántok in
tézőiéinél terjesszék ki a vidékre is. 
[ i 'smer ( J \ ula | e lig köszön.'‘et inon-

dőlt az elnökségnek az eredményes 
működésért, mely után az elnöklő 
Pállai Miksa berekesztelle a közgyű
lést.

Majd a Budapesti Kávésok Ipar- 
társulata tartotta meg 1 1 7-ik közgyű
lését Mészáros Győző elnöklete alatt. 
Az elnök megnyitóbeszédében meg
hajtotta a tisztelet zászlóját az elődök 
előtt, akik az ipartársulatot tőkeerős 
helyzetben adták át a mostani gene
rációnak akkor, amikor a József-kör- 
uli négyemeletes palotát megvették. 
Az Ipartársulat, mióta képesítéshez 
kötötték az ipart, úgyszólván csak 
társadalmi intézményévé és un ági ar
zenáljává vált a kávés társadalomnak. 
Dr. Havas Nándor főtitkári jelenté
sét. a zárszámadást és a költségelő
irányzatot a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta.

Ezután a Budapesti Ká\esők Ipar- 
testületi' tartotta meg rendes évi köz
gyűlését. ugyancsak Mészáros G yőző 
elnöklete alatt, aki (ölömmel jelen - 
tette, hogy a múlt héten véget ért a 
ká\ ésság és vendéglős iparosság kö
zöli dúló mintegy kétévtizedes harc a 
kaffé-resztaurántok ügyében, mert a 
kérdést a mull héten a hatóságok köz
ben jöttével a zöld asztalnál elvileg 
elintézték. \z egyezmény értelmében 
egy újabb ti pust kreálnak: a kaffé- 
reszla uránt tipust. Kz az új tipusu 
vendég fogadó ipar korlátolt i ta1m é rési 
engedéllyel bírhat és <* mellett este hét 
órától reggel hét óráig felszolgálhat 
meleg ételeket, \nnak a reménynek 
adott kifejezést, hogy a kávés- és a 
vendéglősiparok között létrejött meg
egyezés folytán lehetőség adódik arra. 
hogy ez a két évszázados rokonipar 
vállvetve folytathat küzdelmet a ren
geteg illegitim versenytárssal.

Szükség is van az összetartásra, 
mondotta. mert harcot kell vív
nunk a hatalmas lej tröszt ellen s ne
künk iparosoknak kell hallót diktálni 
ennek a immunul vállalatnak. V ven
dégfogadói iparágak bíznak a hatósá
gok jóindulatában és az igazságukban 
is és így remélik, hogy az illegitim 
konkurrem iát leküzdhetik. Nincs ki 
fogása az ellen senkinek, sem. hogy 
népélelmez.fsi cikkeket: tejet és tej
termékeket ölesé) pénzen árúsítsanak, 
de ezzel szemben azt látjuk, hogy a 
lejivén cégér alatt nemcsak kávéházi, 
de a gasztronémiia teljes felkészültsé
gével a vendéglői ipar hatáskörébe 
tartozó cikkeket is felszolgálnak, 
szimfonikus zenekar kísérete mellett. 
\ kávésiparteslület nem kíván mást. 
mint hogy vizsgálja meg a hatóság 
ezeknek a tejivóknak a működését és 
azután állapítsák meg szabályrendelet
ben. Imgv a tejivé) mit szolgálhat fel. 
mikor nvilhal é» mikor zárhat Kz
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után a népjóléti minisztérium égisze 
alatt működő konyhák működését is 
kifogásolta. Itt is túllépi a jogkörét 
ez az étkeztető intézmény, mert nem
csak elsőrendű szükségleli cikkeket 
árúsít, hanem feketekávét is. \ jár- 
dafoglalási engedélyek sérelmes ügyé
ben pénteken délben küldötLségiíeg 
jártak a polgármesternél, akinek fel
tárták az iparnak ezt a súlyos sérel
mét. Bániulallak arra, hogy a járda
foglalási engedélyek megszorításával a 
főváros is egy nagy bevételi forrás
tól esik el. és a mai nehéz gazdasági 
viszonyok közöli a Budapesten nya
raló közönség egyik kedvelt szóra
kozását lennék tönkre. Nyugaton még 
télen is kokszkályhák mellett ülnek 
az. emberek a kávéházak lerasszain és 
így még télen is friss levegőt szívhat
nak. V polgármester válaszában 
fejezte be szavait az elnök a pol
gárság álláspontja mellett kötötte le 
magát.

I lána dr. Havas Nándor főtitkár 
terjesztette elő a mull évi jelentést, a 
zárszámadásokat, amit a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadott, az elnökség
nek a felmenlvényl megadta. Majd a 
tanom-, segéd- és mesterv izsgálóbi- 
zollság tagjait választották meg. \i 
elnök. Scháfer Dezső. V áss József és 
Birs \ ilmos felszólalása után az ülést 
bezárta. A közgyűlések után löt) te
rítékes bankett volt.

A fűszeres maradjon 
a fűszer mellett!

Lapunk fennállása óta szüntelenül 
harcol a fűszeresek ital mérése és élel
miszeráru kiszolgálása miatt. Ismétel
ten felhívtuk az illetékes hatóságok 
figyelmét arra a kulturállamban el
képzelhetetlen helyzetre, amely lehe
tővé teszi egy szakmának tíz más 
szakma kisajátítását és a hygénia (‘le
mi szabályainak felrúgását. Mert a 
fűszeres már régen nem csal; fűszert, 
árul. hanem a petróleum, ecet. ko- 
csikenücs. rézgálic. rovarpor stb. aruk 
mellett bori. sori. pálinkái mér. mint 
a vendéglő, liidetf suliidéi szolgál ki, 
mint az étterem, felráijollakal tart, 
mint a kávéház vagy a hentes. I ‘jel 
mér ki. mint a lejcsarnok, síi leniéiyt 
árúsíi. mint a pék. sajt. raj, fúró, 
kapható nála. akárcsak egy sajtke- 
reskedéshen. halak medencében úsz
kálnak és kiméretnek meg tengeri ha
lak is. mint a halkereskedőknél, r/vél- 
inőiesül is tart mint bármely gyü
mölcskereskedés. tojásI épp úgy kapni 
a fűszeresnél, mint a to jáskercskedés- 
ben. hál még a sok külföldi, tenge
rentúli csemegeáru stb. stb.! Ks mind
ezen legkülönbözőbb természetű áru- 
< ikkeket kiszolgálás alkalmával egy-
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másulán összeíőgdossák kézmosás nél
kül. de ami a legfelbáborítóbb. ezek 
az áruk egymás hegyén-hátán hever
nek, minden különösebb takarás vagy 
szeparálás nélkül.

ílol bujkál a modern orvostudo
mány a bí rés tisztaság fél egész ség 
elvével, hol vannak a tisztiorvosok, de 
legelsösorban hol vannak azok az il
letékes miniszter urak, akik a nép
egészség felelt örködnek? Míg a ven
déglőktől patikai tisztaságot követel
nek és ezt szigorúan ellenőrzik meg- 
lepetésszerü raziákkal és tudomásunk 
szerint a pékeket, henteseket, tej csar
nokot slb. hasonló szigorral látogat
ják. addig a fűszeresnél a legképte- 
Iénebb rendetlenséget, tisztátalanságol, 
sőt soks'or szennyes dolgokat megtűr
nek?!

Miért?
Erre joggal kíváncsi az iparosság.
Csak egy-kél hónapja emlékeztünk 

meg néhány sorban erről a lehetetlen 
fűszer -üzletről, amelyben mint 

akkor is irtuk a bacillusok talál
kozóhelyét tisztelhetjük és most hírt 
adhatunk ebben a dologban tényekről 
is. \mit idáig ebben a tárgyban ír
tunk : a tisztátalanság, a bacillusok 
ma már vegyvizsgálat alapján tárgyi 
bizonyítékai lettek a mi sokat hangoz
tatott igazságunknak.

I gyanis.
V közönség panaszai végre az il

letékes fővárosi bizottság kegyes lés 
síiket) füleibe jutottak és ezek a pa
naszok arról tanúskodtak, hogy a kö
zönség sok helyen tisztátalan siilé- 
ményl kap. V pékmesterek nem vol
tak restek és egyik nap végigvásárol
ták a csarnoki s fűszeresből! árusító
helyeket és most egrv vegyész górcsöve 
alá bocsájlották az összeszedett süte
ményeket. Hál bizony igen cifra dol
gok derültek ki. \ közönséges fer
tőző bacillusoktól kezdve a gomba, 
tuberkulózis bacillusain keresztül a 
nemi betegségeket terjesztői blenória 
és gonococcus bacillusig mind fel
találhatok voltak ezeken a süleménye- 
kon.

Most lessék elképzelni, azok a fi
nom kinézésű felvágottak, hideg sül
tek és italok górcső alá kerülnének, 
akkor milyen megdöbbentő ered
ményre jutna a vegyvizsgálat. \ pé
kek fürge eljárása iskolapéldája an
nak. hogy mi az egyetlen eljárásmód 
a fűszeresekkel való végelszámolásra.

\ vendéglösiparlestülel figyelmébe 
ajánljuk, hogy kövesse a pékek pél
dáját és eszközöljön próbavásárláso
kat tanúk jelenlétében és a vásárolt 
holmikat, úgy a sülthúsokal. mint a 
kiméri italokat bocsássa hivatalos | 
W(j vnicsyálal alá.

Nem kétséges az. eredmény és ez

°VTLNnrCr
zel az eredménnyel talán felrázhatjuk 
érthetetlen közönyéből a hivatalos fó
rumokat. \ pékek is rögtön napila
pok út ján szellőztették, a v egy vizsgálat 
eredményét, ezt az utat a mi iparunk 
is követhetné, léi végre nem elég. ha 
csak magunk tudjuk a bajainkat, de 
jó lesz azokat kissé közreadni is, így 
szerezhetünk tábort eszméinknek és 
igaz ügyünknek. De menjünk tovább 
egy lépéssel: milyen szükséges volna 

végre elintézni ezt a fűszeres- 
kérdést egyszer s mindenkorra: össze
ülni a zöld asztal mellé az érdekelt 
szakmákkal és együttesen akciót in
dítani a suszter maradjon a kaptafa 
mellett elv megvalósítására, azaz a 
jelen esetre aplikálva: a fűszeres 
maradjon a fűszer mellett .

Meg vagyok győződve, hogy ez a 
terv az összes érdekelt szakmák he
lyeslésével találkozna és nem kétség
telen. hogy kellő sajtókampány kí
séreli* mellett reánk nézve megnyug
tató eredménnyel végződne.

A\
Megegyezés

a vendéglősök és kávésok 
között

Szükségtelen ecsetelni lapunkban 
azt az évtizedes áldatlan harcot, ame
lyet a vendéglősök és kávésok vezettek 
egymás ellen a kávéházi főzés miatt; 
jól ismerjük ezt mindnyájan közelről.

Közben még ú jabb és a közös ér
dekeket sértő illegitim verseny is ke
rekedett a ki főzések, te jivók és kávé- 
mérők részéről.

I g\ a vendéglős mint kávés ipar- 
testület idáig lilába harcolt kiilön- 
kiilön ezen kontárokkal szemben, itt 
csak közös fronttal lehetett a győ
zelem kilátásával felvenni a harcot. 
\ közös érdek diktandója alatt végre
m. hó 18-án a főváros közgazdasági 
ügyosztályában Peti ik Béla tanács- 
jegyző előterjesztésére a két ipartes
tedet vezetősége egymásközli meg
egyezéssel a hosszú harcnak véget ve
tett.

\ megegvezés szerint elhataióztak, 
Itogv eg\ harmadik, ugyan már lé
tező. iparág törvényes létesítését fog
ják kérni. Ennek az iparágnak egy e- 
lőre magyar nevel adni nem tudlak, 
de körülbelül a cale restaurant fedné 
az. újonnan létesítendő iparág fogal
mát. Ezeknek a cale restaurantoknak 
este 7 órától reggeli 7 óráig szabad 
volna meleg ételeket kiszolgálni, te
hát vcndéglösipai t gyakorolhatnának, 
reggel 7 órától este 7 óráig azonban 
kizá rólag káv éházak ma ra(Inának.
Ilalmérési joguk a cale restaurantok
nak is lenne, éppen úgy. mint most 
a kávéházaknak, csak korlátozott
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volna, bort és söit csak zárt palackok
ban szolgálhatnának ki. Vannak más 
korlátozások is, így nevezetesen kü
lön konyhát kell tartamok, a kávéházi 
és külön konyhát az éttermi cikkek 
számára. Meg akarják határozni a 
café restaurantok nagyságát is. Ebben 
az ügyben még nem történt végleges 
megegyezés, az elv az, hogy a café 
restaurantoknak megfelelően nagyok
nak kell lenniük, egészen kicsiny ká
véházak nem alakulhatnak át café 
restaurantokká.

Ha mindezeket a megállapodásokat 
létesítik és az új iparágat törvénye
sen is bevezetik, akkor minden ká
véháznak és veinléglösnek jiyilatkoznia 
kell majd, hogy vájjon kávéház, ven
déglő, avagy café restaurant kíván-e 
lenni.

Ezt a tervezetet mindkét ipar testü
let saját kebelében is letárgyalja,hogy 
azután közös értekezleten, Petrik ta- 
nácsjcgyzünél a kifözések. kávéméré
sek és tejivók tulajdonosaival végle
ges egyezségei kössenek. Ezek után a 
kereskedelmi kormányt fel fogja 
kérni a főváros tanácsa a két ipar
ággal együttesen, hogy a café restau
rantot vegye fel új ipar gyanánt.

\ főváros majd szabályrendelettel 
mind a három iparágat szabályozni 
fogja. Ez a szabályrendelet már a 
legközelebbi jövőben el is fog ké
szülni.

\zok a kávéházak, amelyek nem 
akarnak átalakulni, avagy nem ala
kulhatnak ál café icstau an'okká.csik 
hideg ételeket szolgálhatnak ki. tehet 
bablevest vagy korhely levest is csak 
az ú j harmadik iparágbeli kávéházak 
szolgálhatnak fel.

A régi jó időkből
(Folytatás.)

Talán kevesen tudják, hogy a haza 
bölcse. Deák Ferenc hosszú ideig 
szállodában lakott. \ kehidai tekin
tetes úrnak persze a saját utcájában 
volt a pesti szállása. Csak nem lakha
tott máshol? De a mai Deák Ferenc- 
uteát akkortájt még Nagyhíd-uteának 
nevezték. Kishíd-utcn is volt: a mos
tani Tiirr István-utca.) V Pénzinté
zeti Központ foglalta el itt a hajdan 
híres Vngol királynét . amelynek 
appartemenl jai idegen fejedelmeket h 
látlak vendégül és amelynek udvari 
nyáron: kerti) restaurantja úgy e\- 

(luhit francia kony ha ja mint előkelő 
külföldi és helybeli látogatói, vala
mint kitűnő cigány bandája révén mél
tán rászolgált Baedecker nemzetközi 
első osztályú kitüntetésére a csillag
gal . Elég furcsa, hogy e finom let
tel kávéházában mindenféle alkalmi 
íigvnök és egyéb bizonytalan exisz- 
tencia tanyázott, míg végül báró
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Bánffy D ezső  ellenzéki I j -pa rt ja  el- 
i ’equirálln ;i külsősége iben  is elhanya
golt, l om p os  lokalitást.

hinnék a first c la ss- fogndónak 
-egyik logsz im plább kis szobájában 
húzta m eg  magát pipalór iumával , 
bib lio tékájával és cs izmahúzójával  a 
haza bölcse,  aki sohasem jelent meg 
a nyi lvános étteremben és sem tit
kára. sem  inasa nem lévén csupán 
a szobapincérrel  érintkezett, hinnék az 

összekötőtisztnek a f igye lmes , ta
pintatos és pontos kiszolgálásával f ö 
lötte m eg  volt elégedve, igaz. hogy  
a zalai táblabíró igényei  hihetetlenül 
szerények voltak.

Hangl-nak (azaz tu la jd onkép :  Pe
pinek) hívták ez osztrák származású, 
de m agyarul  fo lyékonyan beszélő 
minta -gaiszont  és később am ikor  
a Yigarda  -kávéházat kiadták 
neki  jutott a ne \ezetes városi bérle
mény . Deák kicsinálta ezt l laber-  
hauer utóbb :  H alm os)  tanácsnok
nál. jól tudva azt, h o g y  nem paza
ro lja  érdemtelenre jóindulatát, sőt tu
la jd onkép  nem pártfogol t  ját. hanem 
a kommunilást  protezsálta. mert az ú j 
kávés kitett magáért.

*
\ki valaha járt Debrecenben vagy 

hallott debrecen i eseményekről.  az 
bizonyára tudni f og ja .  hogy az

\ m n v -h ik a  szálloda micsoda ne
vezetessége és büszkesége a cívis vá
rosnak.

Debrecen város régi híres szál loda-  
vendég lő jé t  ö rökszép  írásaiban J ó k a i  
Mór is többhelyen megörökítette , liz 
azonban még az .ódon földszintes 
/M e z - fo g a d ó  \olt. amely annakidején 
Bika-nevű debreceni  polgár  telkén 
épült és idővel  a nemes  város tulaj
donába ment át és eredetét már utóbb 
egy \asbé)l kovácsolt, aranyozott  bika- 
címei- hirdette, amely az ősi. nagy 
jószáglarté) város első fogadó jának  
címeréül valóban mindenképpen  m eg 
felelt. libben a földszintes ódon  f o 
gadóban 1 8 1 8  l (,)-es időknek is
több emlékezetes eseménye lőj á l- 
szódoll  \agry Sándor  tábornok és 
tisztjei 1H4Í) augusztus 2-án az o r o 
szokkal vívott csata elölt az első 
ág-vúlövésekre itt szakították félbe az

I929/április i
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Fgy hasábos hirdetés min-kénl 12 1 fül.

Interpelláció készül a/, uccui tera
szok ügyében. A n:ipi hipok álján 
köztudomásúvá lelt. hogy a l'övárosi 
tiszti főorvos indílvánvárn a műszaki 
ügyosztály elrendelte a járdák sza
badd;! teleiéi, ami másszóval annyit 
jelent, hogy ezután nincs ueeai terasz, 
nincs nyári kéri -jc a kőlengerbe 
szorult budapesti vendéglőknek, kávé
házaknak. libben az ügyben küldött
ség járt a polgármesternél mint azl 
lapunk más helyén megírtuk . aki 
megígérte a sérelmes intézkedés 
visszavonását. Most mint értesülünk, 
ebben az ügyben Vértes Emil inter
pellálni fog a főváros legközelebbi 
közgyűlésén. De a demokrata párt 
addig sem hagyja pihenni a vendég
lősök és kávésok nagy sérelmét. Vér
les l.mil elmondotta nekünk, hogy a 
közgazdasági ügyosztály tanácsnoka 
maga sem tudott a furcsa rendelet 
kibocsátásáról, miután a kávés- és 
vendégi ősi pari megnyomorító intézke
dés ;i műszaki ügyosztálytól eredi. A 
műszaki ügyosztály viszont azzal vé
dekezik. hogy a fővárosi Közmunkák 
Tanácsa kívánja a járdák szabaddá 
léteiét.

A dolog nem maradhat ennyi
ben jelenlelte ki Vértes Kmil. 
Kérésünkre I,ohmnyer tanácsnok meg
ígérte. hogy mindéül elkövet, hogy a 
rendelkezést visszavonják I célból 
érinlkczéshe fog lépni a Közmunkák 
Tanácsával is

\ demokraták akciója remélhető
leg sikeresen fog végződni, úgyhogy 
mire melegre fordul az. idő. újra ki
rakhatják a kerteket a járdákra

(düek Frigyest diszclnükké válasz- 
Adták a győri vendéglősük. Három 
év tizeddel ezelőtt hívta éleire a győri 
vendéglősök áldozatkészsége a győri 
pincérlanonciskolál. (ílück Frigyes 
kormány főtanácsos. budapesti szál
lodatulajdonos és nagy vendéglős. a 
Vendéglősök ()rszág< >s Szövetségének 
tiszteletbeli < Inöke. alapozta meg ezt 
a mosl is fönnálló, országos hírű szak
iskolát. A győri vendéglös-sza kosz. 
lály legutóbb tarlóit ülésén Ilinek 
Frigyes kormány főtanácsost meg
választották a szakosztály díszclnö 
kévé \z erről szóiéi oklevelet a nyár 
folyamán tarlandéi ünnepi közgyülé- 
scu fogják átadni a magyar szállodás 
és vendéglős kar lelkes vezérének

Huszonhatezer pengői jüvedelnte- 
zell a főváros kél Vigadója. A \ iga 
dókra fel ügyeiéi bizottság Tdes l'.ndrc

0  ti k i d o b j  a p é n z é t ,  li

cvr>m rcto
lanácsnok elnöklése alatt ülést tartott 
és úgy a pesti, mint a budai vigadók 
11)28. évi zárószámadásál tárgyalta. 
Az eredmény- és mérlegszámlákhól a 
bizottság megállapította, hogy a Festi 
Vigadó húszezer pengői, a Budai Vi
gadó pedig hatezernégyszáz pengői 
jövedelmezel! tisztán, ezenkívül a 
szükséges javításokra stb. is megfelelő 
összegei tartalékollak. A bizottság a 
zárszámadási egyhangúan tudomásul 
vette.

Mennyi! áldoz az állam a borter
melés érdekében? Magyarország a 
boldog béke éveiben sem áldozhatott 
volna többel egy haldokló termelési 
ág injekcionálására. mint mosl a ta
gadhatatlanul elgyengülésben szen
vedő bortermelés érdekében lesz. ez 
a megnyomorított ország. A földmű
velésügyi tárca 1D2D 110. évi költség
vetésében a szőlészet és borászai 
egész büdzséje 1.801.880 pengő. A 
miniszter ennek az. indokolásában rá
mutal. hogy a szülészed és borászati 
igazgatás általános feladatai és admi
nisztrációs leendői mellett tervbe* vclle 
a szakoktatás és a közvetlen szak
irányítás fejlesztését Az elhanyagolt 
szőlők és a nehéz termelési és bnr- 
érlékcsílési viszonyok szükségessé te
szik a szőlősgazdák közvei lenebi) 
irányítását. A borértékesítés érdeké
ben folytatják boraink külföldi érté
kesítésének megszervezéséi és ezen
kívül a hazai bortermelési is az érté
kesítés szempontjából megszervezik 
Erre a célra az. ország különböző 
bortermelő központ jaibán szövetkezeti 
pincéket állítanak fel. Közpincék, va
lamint állami és szövetkezeti pincé
szetek fejlesztésére 200.000 pengőt 
irányoztak elő A minisztérium véle
ménye szerint csak így lehetséges az 
állandó jellegű, úgynevezett lípusbo- 
rok előállítása Bernben. Sl. Morilz- 
ban. (Jeniben és Montreauxban új 
horházakal állítanak lel A tokajhegy- 
aljai szőlőbirtokosok támogatására
171.000 pengőt veitek fel. Termés/..*- 
tesen kíváncsian várjuk, hogy az. új 
bor házak vezetésére kik vállalkoznak 
a magas arisztokrácia köréből.

A vendéglős felelőssége a vendéglő
ben elveszel! tárgyakért. Törvényes 
joggyakorlat szerint a kávéházak, ét
termek vendéglői üzemek tulajdonosai 
felelősséggel tartoznak az esetben, ha 
vendégeiknek magukkal vitt tárgyai 
az üzemben elvesztek \ vendéglősök 
legutóbb tartott évi közgyűlésük al
kalmával panaszkodtak e bírói gya
korlat ellen A közgyűlés határozatá
ból kifolyólag Keszey Vince elnök 
mosl felterjesztést intézett a kereske
delmi miniszterhez amelyben kifejti.

i n o n i  ti „  V E N 1) É U “  -  b  o

hogy a vendéglős nincs abban a hely
zetben, hogy a vendég dolgaira ál
landóan felügyelhessen. Arra kérik 
a vendéglősök a kereskedelmi minisz
tert. hogy mondja ki, hogy a vendég
lősök a vendég eltűnt ruházataiért 
vagy egyéb ingóságaiért csak akkor 
szavatolnak, ha a vendég az elveszett 
tárgyat a ruhatárban, letéljegy ('Mé
nében helyezte el. Azl a kívánságu
kat is előterjesztenék a vendéglősök, 
hogy az elveszett tárgyakért a kárté
rítés legmagasabb összege 150 pengő 
legyen, többel csak akkor követelhes
sen a vendég, ha a ruhatárba helye
zéskor az elveszett ingóságokat kife
jezetten magasabbra értékelte és ezt 
a ruhatáros a lelétjegyen feltüntette.

Az ingyensör közönsége megverte a 
vendéglő alkalmazottait. Berlinből je
lentik A neukölni városrészben véres 
verekedések voltak. Egy új söröző 
nyílt meg. ahol az első napon ingyen 
szolgálták ki a sört. V sörözőt óriási 
cm bértömeg leple el és a bejárat 
(*lölt annyian tolongtak, hogy rend
őröket kelleti kivezényelni a rend 
fentarlására. Akik bejutottak a sörö
zőbe. az ingyensörtől hamarosan be
rúglak és zajongani kezdtek. Egy cso
port fiatalember ittas jókedvében a 
vendéglősrí* támadt s a többi alkal
mazottat is elverte. A rendőrök a szo
rongatott alkalmazottak segítségére 
sietlek, mire az ingyenvendégek vala
mennyien a rendőrök ellen foglallak 
állási s botokkal és boxerekkel tá
madtak a benyomuló rendőrökre. A 
rendőrök gummibotokkal viszonozták 
a támadást. Általános verekedés tört 
ki. amelynek folyamán többen meg
sebesüllek. A segítségül hívott ké
szültség végül kiürítette a sörözőt. 
Ital verekedőt letartóztatlak.

Nem tanácsos kocsmában szundi
kálni. Testisértés miatt lett felje
lentést egy derék iparosember, aki 
arra kérte a csendörörsöt, hogy in
dítsa meg a nyomozást az ismeretlen 
tettes ellen, mert perelni akar. A 
testi sértés vidéki olvasókörben tör
tént. ahol mellékesen italmérés is van 
és a panaszos azért nem tudta meg
nevezni a lettest vagy a tetteseket, 
mert amíg az illetők a leslisértést el
követték. addig a panaszos javá
ban szundikált.

Az esel úgy történt beszélte 
a derék mester . hogy betértem az 
olvasókörbe egy-kél lelmeszely borra. 
Talán egynél kettőnél több fogyott el, 
mint egymagámban üldögéltem és el
untam magam elálmosodtam. Más
kor is szokásom asztal mellett, boroz
gatás közben bóbiskolni, ilyenkor az 
ember fertályéra alatt jobban ki-
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alussza magát. mini máskor e*gész 
éjszaka. Az olvasőikörbcm is tdszuudi- 
kállam és ezalatt lóriéul a sorolom 

Micsoda sorolom? 
Lenyisszantották a bajuszomat, 

amíg aludlam
<iyanakodik-o valakire?
A 1'ialalság közül voll valaki A 

fiatalság. amely a mai világban csu
pasz szájjal járkál, régóta irigyelte a 
bajuszomat. \ fülemig éri. Még Pos
ten is megbámulták. I'.zor pengőért 
som engedtem volna, hogy leberel- 
válják! Mosl sehova se mehetek, min
denütt kinevetnek. kesergett a mes
ter. azl se tudom, mit csináljak.

Várja meg. amíg megnő a ba
jusza. Ha nem is lesz araszos. de hagy 
sodorni lehessen. Hanem akkor fe
lejtse el régi szokását, láthatja, hogy 
nem tanácsos korcsmában szun
di kál ni

r.skihő. Háez Terene vendéglős kar- 
társunk április hó 5)-én. délután ö 
órakor- vezeti oltárhoz Vince Mariska 
kisasszonyt az erzsébetvárosi plébánia 
templomban Tarlós boldogság kisérje 
Irigv ü kel!

A X. kér. választmány kullurhizedl-
siiga 15)29. évi ápril hó lén csü
törtökön d ii. 3 órakor Sípos Ká
roly vendéglőjében \ belső Jászbe
rényi-ál 13. sz. a. ülést tart. amelyre 
a karlársakal és karlársnőkot ez utón 
is meghívja I.eimetter Ferenc elnök.

gyomorégés a savlűllongéslöl ered 
következménye a gyomorfekély Or
vosi megállapítás, hogy fenti bajokat 
semmi oly nagyszerűen nem gyógyítja, 
mint a (.igolkán Sáros m fakadó 
István feltűnően sóskarbonátumos 

jódos forrásvíz Vezérképviselet. V.. 
Sas-u. 29 T. 120 20.

Bulidéi .1. és id. Kommcr I . 
asztaltársaság

pénteken déli 12  ó rakor  ö ssze jöve 
telt tart az alanti helyeken:

April 12-én Bíró Dénes vendéglő 
jében IV Vámház-körul 1 (i

Ápril 20-án Kurz János Máv ven 
déglöjéhcn. Alt Tököly-iil t.

Bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggel in  találkozunk.

Jóharálok asztaltársasága 
uzsonnájukat a következő) helyeken 
tartják meg. minden szerdán cl. u.

5 órakor:
április 3-án Sághv Lajos vendég

lőjében \ 111 Kisfaludy-ulea 20. Nap 
utca sarok

\ pril  is 10-én N c d o rz k v  J e n ő  ven 
d é g lő jé b e n  III K ór h á z - u tc a  1 Fő tér  
s a r o k

Április 17-én Kamarás Mihály ven 
déglöjéhcn V|| Tábornok a !>.

A »Jóba  rátok uzsonná ján szive
ién látjuk az uj kurblisakat.

6, o ldal ^ vn sjn rrr
Vendéglősök vacsorái

pénteken este 8 órakor a következő 
helyeken lesznek:

Ápril .Vén Bokor Ferenc vendéglő
jében VII. Baross-lér 13.

Ápril 10-én Falai Lajos Xcmizeli 
(’.asinó vendéglőjében IV. Szép-idea 2.

Május 3-án Neiger Jakab vendéglö
jéhen VI. Teréz-körül 3.

Május 17-én Wagner Béla vendéglő
jében VI. Andrássy-üt II.

A vacsorára ne feledkezzünk el
menni.

\. kér. kőbányai választmány illése
1020 április hó 18-án. csütörtökön d.
n. I órakor. Kollárovits Ferenc ven
déglőjében. \ Ónodi-u. 10. 28-as
villamos megálló lesz megtartva. Az 
ülésen való szives megjelenést kéri 
Leimeller Ferenc kerületi elnök.

A Magyar Buzogány Asztaltársaság
minden kedden este 8 órakor lagössze- 
jövctell tart YIJL. Fhg Sándor-u. II. 
sz alatt lévő Beer László vendéglö
jéhen.

Kartársak! Ne mérjetek 7. w a e k 
ITncumja gyanánt más italt! Ne tölt
sétek bele Zwack Unieumos üvegébe 
más cégtől való keserűt. Ha vendéglek 
l.’ nieumot kér, ne poharazzalok neki 
mást, csakis valódi Zwack-féle Fni- 
cum gyomorerösítö likőrt.

Heggeli háromnegyed hét óra elöli 
nem szabad friss péksüteményt át
venni' A pékek új munkakezdési tör
vényének (> ij-a szerint Kereskedők. 
ká\ ésok. ka \ émérök. lc*jivóesarnokol 
vagy élkevelél fenntartók, vendéglő
seik. koresmárosok. pi'kfiókol fennlar- 
lók. általában ok egyének, akik ke 
nyérnek. péksüteménynek vagv euk- 
rászsülcmemy nek árusításával vag\ 
üzletükkel kapcsolatos kiszolgálta 
tásáv;d foglalkoznak, reggeli luiromne 
gyed h.al (»ra elölt. Budapesten vala
min! a 2 5; (dso bekezdésében fel
sorolt r I pirosokban és községekben 
reggeli báromnc'gyed bél óra elölt 
aznap készített kenyered, péksüte
ményt és cukrászsüteményt ál nem 
velődnek, üzledhelyiségükben készlet
ben nem tarthatnak cl nem adhat 
nak és ki nem szolgáltathatnak.

Az a kereskedő, kávés, kávémén"), 
lejivó csarnokot vagy e’dkezeiét lenn 
tarló vendéglős kore’smáros. árus. 
siti aki ;i jedem remeleded (í f iiban 
Inglall tilalom ellenére aznap kész! 
lelt kenyered péksüteményI vagveuk

rászsüleményl a megállapítod időpont 
előtt átvesz, üzlethelyiségében készen
létben tart. elad. vagy kiszolgáltál. 
Az előbbi bekezdés alá eső kihágás 
büntetése lizenöl napig lerjedbelő el
zárás és pénzbünledés. ha azl olyan 
egyén köved le el. aki ily kihágás 
miall jogerős ítéletied már két ízben 
meg voll büntetve* és büntetésének 
kiállása óla kél év még nem ledi el.

A miinkáshizlosíló engedményei.
Dréhr Imre népjeMéli államlilkár vál- 
lozlalásokal jcdenledl be a munkás- 
bizlosíh) ügy v(*z(*lésében s a fonto
sabb reformok a kövedkezök: A jövü- 
ben ingye n adják ki a közszállítások
hoz szükséges tanúsítványt, mely iga
zolja. hogy nincs pénztári hátralék. A 
íminkásbizlosíle) üzemi utódlási esete k- 
be*n a ie'gméllányosabban köledes el 
járni. A családtag csak akkor vonlodé') 
bizlosihis alá. ha lanszerzödéssol van 
alkalmazva Az e*lsö fizetési meglia- 
gyás után kézbesítési dijat a jövőben 
felszámítani nem lehel, ha a folyó 
járulékon kívül a munkaadónak nincs 
egyéb hátraléka (iondoskodni kedl 
arról, hogy minden munkásbizlositó- 
ban e*g\ kividé) lisztvisedö adjon az ér- 
deddödöknek felvilágosílásokal. A bal- 
csclhizlosítási járulékot a jövőben 
nem negyedévemként, hanem havonta 
kell fizetni Végül honorálja a kor
mány a immkásbizlosíló önkormány
zatának kiépítésére vonalköze) kíván
ságokat s edremdedle. hogy május 
10 12-én me'g kedl tartani az önkor
mányzati választásokat.

A borravaló is javadalmazásnak 
szánul az öregség és rokkantság ese
tére szóló biztosításnál. Hírt adtunk 
róla. hogy az öregségi és rokkant
sági lorvénv mindenféle készpénz és 
természetbeni járandóságot. így tehát 
a borrav ale'd is munkabérnek számítja 
A törvénynek e*z az intézkedése* kü
lönösen a vcmdéglös. kávés és úri 

j és női fodrász ipa re »kal érinti T. já
randóságoknak egv c'/ségileg való meg
állapítása tárgyában az érele*kedl szak
osztályok ve‘zelose'*geivei és a munka- 
vállalatokkal tárgyalást folytatott az 
Országos T.irsaelalombiztosíte') Intézel, 
melynek eredményeképpen e*zeket a 
borravalókat alalán vussze'gbcm álla
pították meg

.lövőben az ipái testület megbüntet
heti tagjait. Az ipartestületi reform új 
h'rvczede legyedmi jogot ad az ipar 
teshdelne*k tagjaik fölött lázi az ipar- 
testületi szék állal gyakorolhatja, 
amedv Hl pengőig lerje*dhc*tö pénz
bírságot szabhat

Sajállcrmésn pálinka nem üzletből 
árusítva forgalmiadőmeiilcs. A pénz 
úgy'miniszter a sajállermésű bortor 
kőkből. boi'sepröböl vagy gyümölcs-

________________________1929. április 1



hői főzött pálinkának az általános for
galmiadó alól való mentesítése tárgyá
ban rendeletét adott ki, amely sze
rint az őstermelő a sajállormésű bor- 
törkölyből. borseprőből vagy gyü
mölcsből főzött pálinka értékesítésé
ből származó bevételei után nem tar
tozik általános forgalmiadói fizetni, 
ha a pálinkát nem nyílt üzlethelyiség
ből árusítja. A másoktól vásárolt tör
kölyből, seprőből és gyümölcsből fő
zött vagy másoktól vásárolt pálinká
nak adóköteles kereseti tevékenység 
körében történt értékesítéséből szár
mazó bevételek után az általános for
galmi adót meg kell fizetni.

Az iparengedély elnyeréseérl be
nyújtott okmányok visszaadása ügyé
ben a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter ur 1ÍI2N. évi 110. KH) XI. szá
mú rendeletével a felmerült panaszok 
megszüntetése érdekében elrendelte 
azt, hogy az iparhatóságok az ipar- 
igazolvány. illetőleg iparengedély el
nyeréseérl előterjesztetl beadványok
nak. valamint az ipar álladókéban be
állt változásokról lelt bejelentéseknek 
okmánymellékleleil, így főképen az 
iparos, illetőleg az üzletvezető szak
képzettségét, vagy megbízhatóságát ta
núsító iratokat segédlevelet, lanone- 
bizonyílványl. munka könyvel, ható
sági okiratokat, slb. a beadvány, ille
tőleg bejelentés jogerős elintézése 
illán a folyamodónak, illetőleg beje
lentőnek mielőbb küldjék vissza.

Mikor küldés a már egyszer fel
szabadult lauone újra iskolába járni? 
A 20.171 1021) kereskedelemügyi mi-
niszléri rendelet szerint valamely 
iparágban felszabadult, illetőleg mun
kakönyvvel ellátott segédek, ha újabb 
lan viszonyba lépnek, amennyiben az 
újabb tanviszonyuk eredeti mestersé
gükkel rokoniparágra szól. a tanoncis
kola látogatása alól teljesen felment
hetők. ha pedig újabb lan\iszonyuk 
más iparágra szól, csupán az. illető 
iparág szakrajzára kötelezendők Az 
ilyen lanoneok is kötelesek azonban 
a tanonciskolába beiratkozni és a be
iratkozás alkalmával a felmentésük 
iránt kérvényt benyújtani A kérvényt 
az. iskola igazgatósága a kir. tanfel
ügyelő útján az iparoktalási l'öigazga 
lósághoz terjeszti fel. aki illetékesen 
dönt a felmentés kénlésében

Mester eimel melyik Iparos hasz
nálhatja jogosan? Az iparban a mes 
tor eimel csak az használhatja, aki 
1020. november 1. elölt kapta ipar- 
igazolványát. vagy pedig ezen idő
pont után az új iparlörvényben rend
szeresíteti mestervizsgát letelte.

1929 április 1 cvr> jr)r.os
Az adótartozások kamata havi 3°b

Ildiéit 1 o/o lösz. A pénzügyminiszter 
1020. évi 02.001 VII. a. számú ren
deleté szerint 1020. március hó I l 
lői számítva a havi 0 százalékos adó- 
pótlék helyett ezután havi 1 százalék 
pótlék szedhető. Hz úgy a forgalmi 
mint az alkalmazottak kereseti adójá
nak késedelmes fizetési esetében ér
vényes.

c e z i x p u A G q

Karikás Géza vendéglős kartársunk 
VII. Dob-utca 7(5. sz. alatt vendéglős 
üzleted nyitott Mint régi jó üzletem
ber igyekszik a vendégeit kielégíteni: 
jó magyar konyhája és magyar borai 
vannak. Sok szerencsét kiválniuk kari
kás kartársunknak új vállalkozásához.

I1I1TK jubiláns mezei versenyén a
II. oszt. csapatversenyben I. MTK 
10 pont. 2. Vasas 52 pont. 0. KSH NO 
pont. I I-PC Síi pont, 5. MTK Ilii 
pont. (> MTK b 1 (»2 pont. 7 Sz. 
MÁV INI pont.

BTK—Egyetértés 3:2 <1:11. P oz so
nyi út Bíró Krebsz.

A pinrér-rsupal jobban állta a Ber- 
lalan-uteai sarat, mini a technikusok.
Kgyolérlés MAKC 1:0 2 0.  Amatő
rök . . .  Közel száz főnyi közönség jött 
össze \ pincér csapul drukker-hada 
hosszakkal veri a műegyetemistákat. 

A néhány tapadón hölgyek ülnek, ők 
is az. egyetértés drukkerei A pálya 
talaja sáros, a játékosok bokáig sü- 
I \ednek

A győztes csapat a győzelmet fel
tétlenül megérdemelte. Ha a pálya 
talaja jobb. úgy még több gólt rúgott 
volna A védelemben Mosenauer na
gyon gyenge volt. mentségül szolgál
hat hogy nehéz testsúlyának a pálya 
nem felel meg. A l'edezelsor agilisán 
játszott, különösen Boznovics volt jó, 
habár a szünet után visszaesett. A 
csatársor ügyesen játszott, jó erő 
benne Krculz. aki nemcsak jó irá- 
nyíló. hanem félelmetes gédlövü is 
Yojlek sokat driblixik. ami persze 
megbosszulja magát. Egyébként neki 
nehéz szerepe volt. mert a vele szem
ben álló Céh nagyszerűen játszott.

A bírói tisztel vitéz Karsay nagy
szerűen töltötte be, igaz ugyan, hogy

munkáját nagyban megkönnyítette a 
két csapat abszolút fair. úri játéka.

Magyarország 1020. évi mezei fuló 
hajnokcsapafaa a MAC 2 pont, 2. Va
sas NI pont. 3. CSC Majorosy 0, 
Cégény N. Kper 10, Hegedűs 23, Ifima 
35 01 pont, 4. MTK 02 pont, 5. MVSC 
100 pont, (j. UTK 1 11 pont. 7. MIK 
1N3 pont, 8. SzTC 237 pont.

7 oldal

NÖSNER .2 '80
m m  PEZSGŐ- és HABZÓBOR H l
Vili, Saléírom-ufca 3. Telefon 3. 328-21

ÖZV.BERKOVITS KÁROLYNÉ
Budapest, VI, Sip-ufca 4. sz. 

Telefon : 3. 425-31
P a p ir á r u g y á r

H e k to g r a p h , p a p ir s z a lv ó fa ,  b lo k k ,  
ó t la p , fo g v á jó , b i l l iá r d g o ly ó k ,  d á k ó k ,  

s a k k o k
és az  ö s s z e s  ve ndégl ő i  és  k á v é h á z i  kel lékek 

l e g o l c s ó b b a n

Ízent István 
Portar sör 

a Polgári Serfőzde
p árat la n  különlegessége

Bebizonyítva, üzletet csak H E G E D Ű S
adás-vétel i  ir odája a l e g k u lá n s a b b a n  1 •• i • i
B u d a p e s t ,  V I I . ,  A k á c fa  u tc a  27. sz. K 0 7 \ / P l l  1 
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Négy sorig 3 pengő, azuíán minden 
megkezdett sor 1 pengő.

K IA D Ó H IV A T A L  C IM E :
Konya Sándor VII, Almdssy-fér lő. III. 23

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

Üzleti tárgyak, kerti szék, asztal, 
mérleg, üvegedény, főzőedény, evő
eszköz és pince-felszerelés eladó. Kiít- 
rich Ede, VI, Csengeri-u. 1. 1/10.

Vendéglői vagy egyéb üzleti 
könyvelést, adóügyeket stb. elintéz, 
szakavatott volt sörgyári tisztviselő. 
Cim a Kiadóban.

Beszálló vendéglő olcsón eladó
mely ál l : étterem, kimérő szoba. 3 szo
bás lakás, nagy udvarkert, 23 lóra 
istálló. Budapest mellett. Megtudható 
a kiadóhivatalban VI1. Almássi-tér 16

A megyeri csárdában 
pompás halászlé
(87. villamos végállomástól 
2 percnyire)
Kitűnő házi vágásit d isznóságek  és  \ 
eg y éb  m agyar ételek . N em es faiberek

Dvorszky Géza és István
vendéglősök

ENGEL JÚLIA utóda

A n d o rt Józsefné
V II, E rz s é b e t-k ö ru t  5

Saját gyártmányú kesztyűk. Fűzők. 
Gyógyhasköíők mérték szerint. 

Melltartók. Harisnyák

HAON jól ! kar rágni.akkor fogait

S C H A T Z  J E N Ő
áll vizsg. fogász, műfog- 
specialistánál csináltassa
VII. Wesselényi-utca t>0

W ln d isch g r s . t z  La jos

SÁROSPATAK n TOKAJ u BUDAFOK
Központi ira d e  éa m in tk íá r  : Budapest, IV 

Vécl-u 17 RMarttftfk palotája)

NAGY IGNAC
pincefelszerelési cikkek rak tára 
Budapest, VII, Károly-körut 9

Ajánl ja  dú sa n  felszerelt  rakt árá t ,  u. in 
borsz ivaft yuk ,  s zü róg ép ek .  p a la ck o k ,  
para fa du g ók .  c ím k ék  stb Tel .;  3. 115-15

Valódi

Heller emmeníhalit
fogadjon el) 

dobozban és blockban
K ö z p o n t i  ui t e l e p ü n k :  B U D A P E S T .  VII, 

K E R E P E S I  UT 62. I d e i g l e n e s  tel .  3 521 -31

HAUER
NNMiUl C U K R Á S Z  l l l i l l lM  

V ili. R Á K Ó C Z I-U T  4 9

Akar örömet szerezni  
gyerm ekeinek?

Fizesse n e lő  a

TUNDERVASAR
N e g y e d é v re  1 p e n g ő  50 fil lér 

K ia d ó h iv a t a l : Budapes t ,  V, H onvéd -utca 10

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

B U D A P E S T - K Ő B Á N Y A
Tál. 3. ftt-Sá

Városi Irodai Vili, InUrtiáay*«. 8
Tel. 3. 4-29 él 3. 54-41
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HOGYHA M jN DlG  ISSZA.EGéSZSÉGÉTS PÉNZE  
E G Y R É S Z É r  JU T A L O M K É N T  K APJA VISSZA. 
GYÁRTJA A FŐVÁROSI SÖRFÖIŐ RT. KŐBÁNYÁN

'Vendéglősök részére

reklámlevelezőlapokat
ÁBRAHÁM E. fényképész készít 

IX, Ferencz-körut 13 
J hueárhaa! Nyári műterem Zugliget

W a g n e r T e s tv é re k
ezelőtt Lüwcnstcin M. utóda 

B u d a p e s t ,  IV ., V á m h á z -k t t r u t  4 .
Bel- és külföldi sajt-, fűszer-, csemege- 

és italáru nagykereskedők. 
Összes külföldi likőr, cognac, pezsgő 

állandóan raktáron.
U j te le fo n s z á m  : 8 4 3  0 4

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

Az elismertlegjobbangol C au ld o n  
V itr if ie d  tá n y é ro k  ismét kaphatók

Dozzi szalámi
H a lló n ?  3áooa könyvnyoin ts ló  m űhelye. B udapest. V II,  Jósika  utca iü. Telefon József 433 OZ
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