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Meghívó
A magyar vendéglősök és korcs- 

marosok 11ót 11nt*zön tisárlí-eln i országos 
kongresszusának mull évi határozata 
alapján az ország valamennyi ven
déglős és korcsmái os iparlársulalál és 
szakosztályát, valamint az ország ösz- 
szes önálló vendéglőseit, koresmáro- 
sait Kőszegen 1999. agus:tus lió 
9H-án J. e. 9 órakor tartandó

Országos Vendéglős és 
Korcsmáros Kongresszusra
ezennel tisztelettel meghívjuk.

A gazdasági helyzettel is össze
függő súlyos szakmabeli sérelmeink 
megkövetelik, hogy minden ügyes-ba
jos dolgunkban közös elhatározással, 
egy ö n te V ii á llásfí >g 1 a 1 á ssa l seg í t sün k
magunkon és családunkon, javítsunk 
sorsunkon, miért is minden kartács
nak elsőrendű érdeke, hogy a kon - 
gresszuson minél nagy obi) számban 
megjelenjünk.

\z 1929. augusztus 28-án, szer
dán délelőtt 9 órakor Kőszeg szab. 
kir. városában, a hatóság képviselői
nek részvételével, a reáliskola díszter
mében tartandó kongresszus tárgyso
rozata :

1. Klnöki megnyitó. Tartja Maver 
János szakosztályi elnök kőszeg.

2. A fényűzést adó eltörlése. \z 
egyfázisos forgalmiadé). \ borbáládé) 
eltörlése illetve leszállítása.

H. Az italmérési törvény módosí
tása. a korlátolt ilalmérök iszatócsok, 
fűszeresek, bortermelőki szabálytalan 
italmérése. Az italmérési illeték re
formja.

4. Az ipartestületi reform és a vi- 
déki szakiparleslü'.ctek létesítése. \z 
iparengedélyek kiadásainak koililo- 
zása. Hatósági üzemek. Vizum eltör
lése.

f). A korcsmái hitel ügye. Sérel
mek a zene jogdijak körül.

(i. V idéki üzleti zárórák. \ idéki 
lám nmlatsági < ngedélyek.

7. Sörügyek és kartell kérdése.
8. Kaszinók, körök és klubok zár

órája.
9. A bortörvény, a szakképzettség

ügye és a l.o - és szesznagyken skedök 
kicsinybe való elárusítási jogának kor
látozása.

10. \ szakmabeliek nyugdíjügye.
11. \ jövő évi kongresszus helyé

nek megállapítása. Indítványok,
\ kongresszuson <sak olyan indít

ványok tárgyalhalé)k. melyeket az Or
szágos Kgyesülelhez (Budapisl, \ I. 
Aradi-utca 11.) augusztus l.ó-ig Írás
ban bejelentenek.

Karlársak! Célunk az. hogy a kon
gresszust megfelelő komoly keretben 
tartsuk meg. emellett gondoskodni ki
várniuk arról is. hogy az idejövő kar
lársak idejükéi itt hasznosan és szóra
kozva töltsék el annál in inkább, mert 
a kongresszus ideje összeesik azon 
béllel, amelyben Kőszeg Szab. Kir. 
\ áros 'Vyaralóhely -ei. akar juk be
mutatni.

Mábbiakban közöljük a kongresz- 
szus idejének programmját:

tuguszlus 97-én utazás Kőszegre. 
Indulás Budapestről gyorsvonattal a 
Keleti-pályaudvarról reggel 7 óra 2f>, 
Kiden földről 7 (ára 40 (iyörön ál. 
(iyőrig gyors, onnan C dl tömőikig 
személy és onnan Szombathelyig is
mét gyorsvonat) vagy Budapest Déli- 
vasul p. u. gyorsvonat reggel 7 óra 
18, Kelenföldről 7 óra f>4 (Székes- 
fehérváron áh mindkét irányból ér
kezés Szombathelyre 12 óra 07 perc- 
kor. Szombathelyről indul Kőszegre 
d. u. I óra 01 perckor és érkezés Kő
szegre 2 óra 19 perckor.

Indulás Budapestről Keleti-pálya
udvarról személyvonattal reggel 8 óra 
lő  pinakor, érkezés Szombathelyre d. 
u. f> óra ló  perckor, Szombathelyről 
indul Kőszegre d. u. ti óra 00 perc
kor és érkezik Kőszegre 7 óra 2 I 
I terekor.

Indulás Budapestről Keleti-pálya
udvar gyorsvonat d. u. 1 (ára lő  perc
kor érkezik Szombathelyre 0 iára 20 
perikor, onnan indul K ő sz e g re  (t óra 
00 perckor és érkezik Kőszegre 7 
óra 2 I perckor.

V Kőszegre érkező vendégeket 
mindkét vonal érkezésekor a vasúti 
állomáson a rendezőség fogadja.

Megvalósul egy álom
— A Dunakorzó és a szállodák

\ki valaha végigsétált a Lám' híd
tól Pelüfi-lérig húzódé) pesti Duna - 
parton, ezen a főváros büszkeségéi 
képező gyönyörű korzón, az rögtöni 
észrevette, hogy ez a hely nem illesz
kedik be a legszebb európai főváros 
képébe méltó imádon. Ivz a In ly való
sággal kiállozik évtizedek óla egy ala
pos és világvárosias kiképzés után. III. 
ahol a villamos a legnagyobb hazai 
szállodák elölt robog idegtépő) csen
getéssel. itt. ahol bajok ki- és berako
dása zakatol a sétányt szegélyező alsé>- 
parlon. itt, ahol a leherk tesik és a 
többi há tsiká Ió, dohhá r t v a repeszlét
közlekedési eszköz teszik próbára a 
hotelekben larlétzkodét külföldi vende
gek türelmét, itt. már régen csele 
kedui kell ll volna, ha nálunk kom >- 
Ivan akarnák az idegenforgalmat a 
közönség kényelmét és ha igazámze- 
i élnék a szépet.

Csak egy kis képzelőtehetséggel t> 
mit lehetett volna itt már régen al
kotni: elsősorban a villamossal a 
föld alá és a sétányt kiszélesíteni a 
mai villamospálya területével, söl a 
lúlszéles alsópart területéből is csat ö l
nék a korzóhoz, hogy igen széles és 
levegős legyen és minél kőtzelebb ke
rüljön! a vízhez. Másodszor, a sivár 
aszfalt tengert felszede’.ném és hídtól 
hídig terjedő pompás virágágyakkal 
fasorokkal ékesített sétányt alkotnék 
ezen a ma kietlen helyen.

Harmadszor, minden ha jókikötőt és 
kirakodévt. raktárházat, bódét ellie- 
Iveznék ki a város halárába, ahová a 
teherforgalom v aló.

Kz az álom mert idáig c>ak 
álmodni vi li e/.l szabad. m »>l lo
su . de biztos folyamaiban valóra I 
v á Ilii.

\ Közmunkatanács s/oHosLá tő>k(”> r u 
elnöke Bakovs/ky Iván nagy nmbieió 
val látott neki a főváros alapos ren 
élezésének. s így nem kerülte el fi 
gvelmél a Dunakorzó most dia képe 
és mint kijelentette a szerződések b 
jártával a csepeli kikötőbe helyezik át 
a teherforgalmat.

\agv akció indult meg iz i*Io_■ n 
forgalmi tanács részéről is, hogy mi
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előbb szabályozzák o/.l a kérdési, te
kintettel a Dunaparton lévő nagyszál- 
lodák külföldi vendégeire, akik állan
dóan panaszkodnak részben a zaj, 
részben a füst miatt. A magyar kor
mány éppen ezekre a vendégekre való 
tekintettel, intézkedéseket fog a leg
közelebbi jövőben életbe léptetni.

\ zaj megszüntetésére tervbevették 
a Dunaparton lévő vil’anio>\asnlak át
helyezését is. V kérdési a közmunka
tanács az illetékes városi tényezőkkel 
lehetőleg úgy óhajtja megoldani, 
hogy a közlekedés zavartalansága ni; 1- 
letl a \illamosvásniuk ne zavarják a 
dunuparti szállodák közönségén k 
nyugalmát. Hogy a megoldás milyen 
lesz. arranézve ma még döntés nincs. 
Vz a terv. hogy az alsórakpartra he
lyezzék le a sínpárokat, megvalósít
hatatlan. mert az alsórakpart árterü
let. a sínek áru láskor víz ali kerül
nének. M e megoldást terveznek, még 
pedig a földalatti vasút kiépítésével 
kapcsolatban. Mindenesetre ei a terv 
tárgyalás aluli van és remélik. hog\ 
üss/.el a miniszterelnök hazajötte után 
az n közbejöttével sikerülni fog ezt a 
regen vajúdó kérdést is dűlőre vinni.

A felhőkarcoló szálloda
A Gcnlral-park szélén, ezen a szinte 

megrendítüen sivár tájon állnak Nevv- 
york legújabb felhőkarcolói, hoteljei. 
Aranyos fényben csillogó lovosszobor 
áll előttük s csak még nagyobbá teszi 
az ellentétel e házak és a kietlen táj 
között. Fokozottan érezzük ezt. mi
kor a világ legdrágább szállójának, 
a Sherry Nelherlandnak harmincadik 
emeletéről nézünk le a piszkosan 
ezüstszínű, befagyott tavakra, me
lyek a hóval nem borított domblán
colatok és szikladomborulatok közt 
látszanak, csak az autóutak ragyognak 
a tisztaságtól, ahogy keresztül-kasul 
járják ezt a szegényes és Newyork 
számára mégis megfizethetetlenül 
drága parkot.

Szönyegborílotta, keskeny folyosó 
visz rövid úton a felvonógépekhez. 
Benne fehérkesztyüs inasok hem
zsegnek, a szálló irodája szinte pa
rányi az épület óriás nagyságához, 
képest. Az ember alig lát valakit, leg
feljebb azt az igazgatót, ki éppen 
szolgálatot tart. Mindenkit ismernek 
itt és sekinek sem sikerülne bármely ik 
szobába jutni anélkül, hogy fel ne 
tartóztatnák, olyan ház ez. melyben 
lakásol; vannak, nem pedig a mi 
európai fogalmainknak megfe
lelő hotel.

Kevés egyszobás lakás van benne. 
\ lobbi mind úgynevezett lakosztály, 
két hálószobával eggyel a vendégek

nek), nagy, kényelmes szalonnal, lm- 1 
dohokkal s kicsiny, takaros, villany- 
erővel kiszolgál! konyhával, meg hü- 
töhelyiséggol. A koinomáknak és a | 
cselédeknek külön szobáik vannak s 
fürdőszoba van mindegyik mellett.

A vendégek az ily lakásokat job
bára állandóan, vagy hosszabb időre 
bérlik; akkor aztán, mint Nevvyóik
ban már szokás, állandóan a szálló
ban laknak: élvezik a saját szálló- 
konyha kényelmét (az ebédet francia 
szakácsok főzik leni a nagykonyhá
ban. még pedig úgy, hogy minden 
egyes szakácsnak saját külön szak
mája van), az ételt külön felvonóké
szülék viszi fel a megfelelő szobába, 
ott aztán vagy lehűlik, vagy melegen 
tartják és felszolgálják. A külön 
mosókonyha, melyben havannai é* 
kevert fajtából származó jól meg
fizetett nők dolgoznak, majdnem min
dig a nagy konyhák mellett van; sza
lu). cipész, ruhavasaló rendelkezésre 
áll a szállóban.

Kedély ességről és lakályosságról ily 
házban természetesen szó sem lehet. 
De igenis lehet szó hallatl<tn kénye
lemről; mert van olt minden, amire 
az embernek szüksége van. az ismert 
gazdag newyorki üzletemberek höl
gyei és leányai nagyon szeretnek fél
évre így egészen külön élni a külön
álló emeleti lakosztályukban; szívesen 
fizetnek ezért a kényelemért évi i
30.000 dollár bért s kapják érte j 
cserébe a szobájuk, fürdőszobáik s 

mikor kinyitják önműködően ! 
kivilágított ruhaszekrényeik mellett 
jazt a tényt, hogy a cselédek foly ton a 
szalonokon vagy a teázószobákon jár
nak át evőedénnyel vagy a szennyes
sel: különösen hóbortos amerikaiak 
le-lebunlatják a közfalakat és gusztu
sok szerint másikakat építtetnek he
lyettük. sokezer dollár költséggel; 
építtetnek maguknak külön lépcsőkéi 
és felvonógépekei is. hogy más em
bernek valamik, ppen eszébe ne jusson 
megvesztegetés segítségével a szobá
jukba férkőzni.

A vendégek jöimek-menn A . nevü
kön említik őket s nincs az a vendég, 
akii a mellénye utolsó gombjáig ne 
ismernének a hotelben. \z ember 
melankolikusan néz le arra az új szál
lóra, mely úgy szökik fel a Sherry 
Nelberland közvetlen közelében, mint , 
valami sárga vízsugár s mely a 
\ewyorli Ameriean vezért ikkiió jának 
tulajdona. Az efféle torony szálló tu
lajdonosának nincs sok gondja; mert 
az a lí/ milliomos, az ö biztos évi 
bérével, kezeskedik a szálló fennma
radásáról és virágzásáról. Minden
esetre akadnak néha álutazó vendé
gek is. kik amolyan kis lakosztályt 
bérelnek egy hálószobával s egy k i

fogadószobával és fizetnek érte ez. 
a legalacsonyabb ár naponta har
minc dollárt.

A legmagasabb és legdrágább eme
let szobáiból Nevvyorkra vetett pil
lantás mindenesetre elragadóan szép. 
A tizenkét- és tizenötemeletes házacs
kák úgy húzzák meg magukat a 
nagy épületek között, mint valami kis 
egér. A levegő tisztább. A zaj messzi
ről hallatszik s alig lehet hallani; 
hosszú fénysávok függnek leni az 
utcákon: az avenuek úgy futnak szél 
a homályos messzeségbe, mint meg
annyi csillámló patak; a Hudson fö 
lött szürke pókhálók módjára függ
nek a ritkás téli ködben a vékony- 
láncú hidak. Az ember mindenfelé 
egy új várost lát és nem látja az új 
város végét.

F.z az eszeveszett, zsibongó, mére
teiben tobzódó Newyork fantasztikus 
álomképpé válik innen s meg le
hel. érteni, hogy emberek, már azok, 
akik akár ötvenezer dollárt is megfi
zetnek azért az élvezetért. hogy szét
nézhetnek itt mindennap s a napnak 
minden órájában sok szobájuknak 
minden ablakából ezen a városóriá
son. Ili fenn, a zajos utcák sokadal
mától távol, élnek az üzlet, a gazdag
ság. a nagy keresetek királyai, a tőzs
dének üvegbura alatt levő távirókészli
lékéi kopogva írják le a mindenkori 
árfolyamokat s a multimilliomosok
nak elég csak egy szót szólniuk, vagy 
egy jelt adniuk s a lakás minden 
zugában levő telefonkészülékek száz
ezer emberrel kötik őket össze, leve
leiket pedig postacsövek röpítik alá 
harminc emelet mélységbe és szál- 
lítják tovább a postahivatalokba . . .

Nem. ezek az emberek nem is él
nek már. Nem élnek már. mert az 
élet mélyebb, mélyen van. oll alant, 
hol az emberek lába a vén földet 
lapossá. De hozzátartozik az üzlethez, 
a sikerhez, a reklámhoz, hogy az 
ember a Sherry Nelherlandban la
kod. hogy kibontotta és újra fel
épít tolt«* a falakat, mert senki sem 
törődik azzal, hogy ki mit lesz itt

Divatba jüll a (.iiggerhegv és ál
landójin sokan látogatják a Ö l n e k  
Frigyes jóvoltából felállított új kilá
tói, amelyet valószínűleg Árpiid ki
látó nak fognak elnevezni. Fim.A 
közelében vau az Oroszlán pihenő 
is. ami színién (lliiek Frigyes érdem*, 
mely mellé most emellek egy védő 
kunyli ’»t. A ( itiggurliegyet rendezlek, 
a vízmosásokul áthidalták és az új 
kilátó környékéi is megtisztították a 
fölösleges lio/ódöl és bokortól. Az új 
lilák mentén nemsokára megindul az. 
építkezés.



Szemel vények 
a borászat köréből

(Folytatás.)
Fmlíleltük, hogy Furópa borter

melő államai között a szőlővel l».'iiI- 
lelell terület nagysága szőriül Fran
cia-. Olasz- és Spanyol-ország lilán 
Csonka-Magvarország a negyedik he
lyen áll.

\ messze külföldön alig tudnak 
hazánkról egyebet, mini azl, hogy 
Magyarországon lorom a világhírű 
tokaji aszúhor.

( i>( )i i k a - M agya rország óvi borié r- 
molóso normális években állag 1 mil
lió hektoliter, melynek igen lényeges 
hányadrésze a hudai’oki pincék, út
ján kerül nemcsak a belföldi, hanem 
a külföldi fogyaszlópiacokra is. 
Borkereskedelmi szemponlhól nem
csak Magyarors/ágank. hanem jófor
mán egész Furópának egyik lég fon
tosul)!) helye, úgyszólván gócpontja 
Budafok. Hogy Budafok európai 
hírű horforgalmi hellyé fejlődött, 
annak okát kitűnő sziklupincéi mel- 
I II egv részt a főváros köz.rls 'gében, 
másrészt az igen ke Ivezö közlekedési 
v iszony okben találjuk. Budafokon, eb- 
hen a mészkőre épített városkában, 
amelyet természeti fekvése valóságos 
piucevárossá fejlesztett, ma mintegy 
3f)ü kereskedelmi borpince \an, aiiie- 
Ivek közül a nagyobbakban őt) 80

100.000 hl. bor is elhelyezhető. 
Kzek a kitűnő és nagy kiterjedésű 
pincék a geológiai harmadkor üle
dékes mészkörétegébe \annak vájva, 
amelyek úgy a bor kezelése, fejlő
dése és iskolázása, mint a ki- és be
szállítás, raktározás, egyszóval a nagy- 
forgalom élőn n ős  Ichnnvolílásanak le
hetősége tekintetében is párjukat rit
kítják.

\ budafoki szelíden húzódó he
gvet keresztül - kasul pincealagulak 
járják ál. amelyek az előttük levő 
térrel eg\ síkban fekszenek. \ pin
cék hőmérséklete a külső hőmérsék
let ingadozásától majdnem teljesen 
független s ígv a horok kezelésére es 
iskolázására úgyszólván ideális lehe
tőségei nyújt. \ kedvező hőmérsék
leti viszonyok mellett a pincéknek 
nagy előnyük az i>. hogy mérsékelten 
imrkosak. vagyis nem nedvesek, nem 
szárazuk. V párolgás okozta veszteség 
tehát a borokban mérsékelt, viszont 
fölösleges ned\esség nem léién, a 
hordók nem penészesednek es nem 
romlanak meg.

i 929. augusztus 15 CVOCNPEGb
Kzek a kedvező körülmények ered

ményezték azt. hogy Budafoknak bor
kereskedelmi és horforgalmi széni- 
pontból már régi hlök óta 1 l- 
sőrangú jelentősége van. A Budafokra 
behozott horok közöli az országnak 
mind a 17 borvidéke képviselve van.
\ városból kivitt borok részint Buda
pest fogyasztását látják el. részint más 
bel- és külföldi piacra kerülnek, ál
talában véve a forgalom tárgyát úgy 
az olcsóbb és tömegbor, valamint 
különösen a vámkülföldre a drá
gább és finomabb pecsenye- és cse
megeborok képezik. \z eladás túl
nyomórészben nagyban és bordóban 
vágón- és hajórakományok alapján 
történik. A palackborok árusítását 
számottevő forgalom nudli ti mint
egy 1 0 - 1 ö pincegazdaság eszközli.

Fzok között az első helyen áll a 
budafoki m. kir. állami pincegazda
ság, melyei a m. kir. pincemesleri 
sza kisko Iá \ a I k a pcsol a 11 )a n I )a rá ny i
Ignác volt földmívelésiigyi miniszter 
1901-ik évben létesített. Célja és fel
adata az okszerű bői kezelésre vonat
kozó ismereteknek s a helyes borke
zelés gyakorlatának minél széle
sebb körben \aló terjesztése és 
irányítása, ahol a szőlészeti és borá
szati szakiskolát végzett tanulók nyer
nek részben elméiéin de főleg gyakor
lati kiképzést.

\ budafoki állami pincemesleri
szakiskola tanulóinak gyakorlati tere 
az állami pincegazdaság, mely egyben 
a magvar borok értékesítésének elő
mozdítását is szolgálja. \ budafoki 
állami pincegazdaság borkészletében 
az ország valamennyi borvidékének 
borai szerepelnek s a nevezetesei)!) és 
jobb minőségű tájborok palackozva 
kerülnek forgalomba.

Nincsen Magyarországon még egy 
pincegazdaság, ahol a magyar borok
nak ilyen gazdag gyűjteménye volna 
feltalálható, mint a budafoki állami 
pincegazdaságban. Jelenleg több 
mint 80 magyar borfajtájával 
rendelkezik és a világhírű bormúzeu- 
mában Magyarország legkiválóbb laj- 
boraihól, a legjobb é\járatokból több 
mint 1 20 borfajta van az utókornak 
elraktározna. Nemcsak a szölömívelés 
és borkereskedelem iránt érdeklődő 
külföldiek, hanem azok is, akik a 
valódi fajtiszta badacsonyit, somlait 
vag\ tokaji nektárt óhajtják megiz- 
lelni, nem mulasztják el ennek a vi
lághírű pincének megtekintését.

Fmnek köszönhetjük, hogy a buda
foki állami pincegazdaságnak főkép
pen | >a hu'k borkülönlegességeit Angliá
ban. Németországban, Svá jcban. Bel
giumban, Svéd- és Norvégországban 

dacára a horribilis vámtételeknek
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és a szesztilalomnak oly nagymér
tékben megbecsülik.

A budafoki m. kir. állami pince
gazdaság pincéit nemcsak a magyar 
közélet nevesebb szereplői, de a föld
kerekség minden részéből igen sok 
külföldi is meglátogatja, bizonyságául 
annak, hogy a budafoki állami bo
rok messze földön híresek.

A regi jó időkből
(Folytatás.)

Most. hogy sokszor felvetődik a 
prohibició kérdése, nem lesz érdek
telen feleleveníteni Ferenc/ József ki- 
rálv idejéből egy érdekes esetet, amely 
jobban megvilágítja a szárazaik és 

nedvesek igazát, mint minden dis
puta vagy szakkönyv.

\ király gödöllői nyaralása alkal
mával egyizben kívül került a királyi 
birtokon és egy szerény kunyhói ska 
elölt szokatlan látványra gyökerezlek 
földbe a lábai. V házikó falához dőlve 
egv aggastván férfi zokogott, aki a 
királyt és kíséretét meglátva a féri iát- 
lan könnyek helyét igyekezett felszá
ntani. \ király kiváncsi részvéttel 
kérdezte meg a még mindig szipogó 
öreget:

Miért sír? Mi a baja?
Megvert a bátyám, l ram!
V bátyja?! llát hány éves? 
lón, százkellö vagyok...

\ király őszinte csodálkozással 
szemlélte a pirospozsgás arcú, fehér
hajú öreget és folytatta a kérdezést: 

Mondja, minek tulajdonítja 
hogy az Isten ilyen szép hosszú ideig 
engedte élni?

Fgvedül annak I ram, hogy 
mindig, mindenben m ű léki les v l- 
tam; soha nem ittam, nem dohányoz
tam, tartózkodtam a nyugtalan élet
től . . .

Hl. a királv közbeszólt a kíséretéhez 
fordulva: Nos. látják uraim, hogy
az általam annyit hangsúlyozott élet- 
elvek a gyakorlatban mily kitűnően 
beváltak . Fzután odafordult ismét 
az öreghez, aki így folytatta es le- 
jezto be a király informálását:

Fsle napny ugtával fekszem és 
hajnalban már talpon vagyok. Nem 
úgy. mint a bátyám, aki egész nap 
pipál és /.svi’/r, mint a belekötő. most 
is ott fekszik bent részegen az ágyon.

\z utóbbi szavakra a király sar
kon fordult és kíséretének derűs sze
meibe nem pillantva távozott.

*
\z udvari levegő milyenségéi ki

tünően jellemzi az alábbi kis históri- 
kum.



1 ÍSH2-ben katonai manőver volt 
Miskait 011. három bélig tarlóit 's ak
kor !. Ferenc József ás llutlol 1' trón- 
öröködöl kezdve az egész llalsburg- 
mlvar férfiingjai all laktak a mis
kolci (íraiul llolel szobáiban. llöszler 
Xsigmomlnál. az Flsö magyar álta
laim." biztosítótársaság miskolci fö- 
üg\nőksái;a akkori \ezelojónál nagy 
izgalmak közöli várlak Vntlrássy 
Üuila {írni közös külügyminisztert, 
akii (»náluk szállásoltak cl. Nemsokára 
a kajmn befordult eg\ sárga santl- 
lanlcr és arról fürgén ugrott le la
kni neki egyenruhában \iwlráss\ 
(inda gróf és \ele együtt llöszler j 
Zsiginoml. a házigazda is. Vntlrássy i 
\i»/a\o:mll a részeic kijelöli szobába, 
de alig bárom perc muha kijöll. vé
gighaladván a szobáikon. azokban sen
kii "cm laláll. Kire kisieletl a kony
hába és a spájzban megpillantván 
Köszlcrnét. így szólt:

Mai valami ennivaló nincsen? 
I.gy kis libamáj 1 *sz lalán. ugy-e 
Y.gvsád?

ltös/lerné. aki igen liliom urinö 
vall. t lképzelbelleil zavarba jött ás 
ineidcgelütl/öll:

4 oldal CVTOJDICG*)
A „niapíiiftlkaliiiazottakí4-róI

szóló törvénytervezet
Mini legutóbb jeleztük, a kormány 

a magánalkalmazollak szolgálati vi- 
szonyát szabályozó lörvény tervezetéi 
elkészítene, melynek íöbl.) rendelke
zései a kővetkezők:

\ szolgálati szerződés lényeges ki
kötéséi csakis Írásban lebel közölni.
\ törvényektől eltérő megállapodás 
nem tekinthető semmisnek, csak ezzel 
ellenkező kikötések tekinthetők ér
vénytelennek. Vz alkalmazoll állal 
szándékosan vagy gondatlanul okozott 
kár a munkaadónak megtérítendő. 
Túlmunka végzése külön díjazás cse
lén követelhető. \ törvénybe, avagy 
jó erkölcsbe ütköző utasítás teljesíté
sét az az alkalmazott megtagadhatja. 
Szolga lati kötelezettség megszegéséért 
az alkalmazott ajándékot el nem 1' >- 
gadhal, ha ezt mégis megteszi, úgy 
kártérítéssel tartozik. ízleli titkol az 
alkalmazott a szolgálati viszony meg
szűnési' után is megtartani köteles. 
Keimmeráció a felmondási időre is 
jár. Vz alkalmazott találmánya az al- 
kalma/oltal lleli. V fizetést, ellcnkc'.ö 
kikötést kivéve, a szolgálat teljesíts* 
után kell folyósítani. V munkaadó az 
alkalmazottnak fizetési jegyzékei tar
tozik adni. V/. alkalmazott nem bo
csátható el. ha szolgálati egy-egy évé
ben egyfolytában (i bélig beteg. \/ 
alkalmazott óvadéka bírói letétbe lie- 
Ivezendü. Szabadságidő egv évi szol
gálat után évenként 2 bél, ö év után 
8 bél és 10 év után 1 bél. V fizetés 
a szabadság ide je alatt is folyósítandó. 
V próbaidő egy hónapnál hosszabb 
nem leln i, vezető állásban levőknél 8 
hónap. Csak írásban lehel felmon
dani. I j szolgálat keresésére a fel
mondásban levő alkalmazottnak meg
felelő idol kell enge Ilii. Legalább ‘20 
alkalmazottat foglalkoztató vállalat 
szolgálati szabályzatot tartozik készí
teni.

Kell-e ipariga/olvánv, lm az iparos 
ii/lcllársul veszi magához fiát? A min
dennapi éleiben sűrűn fordul ebi. 
hogy az iparos természetes személy 

! társat vesz maga maga mellé s igy 
mini közkereseti társaság, lellát jogi 
sz< mély óhajtja az ipari folytatni. 
Iliiben az esetben a természetes sze
mélynek. az iparosnak iparáról le kell 
mondania s a társaságnak, jogi sze 
mélynek új iparigazolvanyl kell vál- 
tania. \z apa és Fiú közös beadvány
ban kérhetik mindkettőjük nevére az 

í új iparigazolványt.
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F.gy hasábos hirdetés mm-kénl 24 fitt.

A százalékos rendszer. Hégi kíván
ságuk a pincéreknek, hogy a meg
alázó borravalórendszer helyett a 
Nyugaton nagyszerűen bevált százalé
kos rendszeri honosítsák meg. A Hu- 
dapesli Szállodások és Vendéglősök 
lpartestülele a pincérek eme állásfog
lalása miatt a napokban ülést tartott, 
amelyen kizárólag a borravaló-üggyel 
loglalkozlak. Hosszabb tárgyalások és 
eszmecsere lilán az ipartestedet elha
tározta. hogy nem támogathatja a pin
cérek akcióját. Az értekezlet lelszo- 
lalóinak nagy többsége adatszerűén 
bizonyította, hogy az iparban a hely
zet a mull esztendőkhöz képest sem
mit sem változott. Megállapítottak. 
Iiogv a százalékos rendszer, ugyn 've
zeti külön kiszolgálási díj behoznia 
Iára még nem érett meg a pineérseg. 
amelynek összessége, sajnos semmi
képpen sem tudja ga1 anlálni .lagja uak 
viselkedéséi arra az esetre, ha az uj 
rendszei kedvezőtlen a'akulasl venne. 
Igvanezen álláspontot vallja a Ka 
vésiparleslűlel is ebben a kérdésben.
I apunk is hasonló szellemben közöli 
erről a tárgyról külöubö/.ö karlársak 
tollából cikkeket fennállása óla; erre 
való lekin let lel nem túrijuk helyes
nek. hogy ezzel a kérdéssel ismétel
ten foglalkozzunk, illetve véleményün
kéi revízió alá vegyük.

Lillafüred szállodai és vendéglő üze
mének bérletére kiírlak a versenytár
gyalási. A lillafüredi építkezések és 
berendezési munkálatok serényen 
folynak, úgy. hogy a 1’alola-sznllól 
augusztus folyamán ál adják rendel 
telesének. A földmivelésügvi minis/.- 
leriiuu már mosl megtelte az cló- 
készílö' intézkedésekei arra. hogy a 
fürdő kél üzemét, a szállodai és ven
déglői üzemel hasznosítsa. Uégcbben 
a háború elölt, mint ismeretes, l átra 

! lomnieon volt állami Fürdő, amely a 
I földmiv elésügyi minisztérium kezelé

sében állott. A látralomniei Fürdő szál
lodáját a minisztérium magánkezelés- 
hoii tartotta annakidején, míg a lürdö- 
vendéglös üzemel berbeadta. Most a 
lillafüredi állami fürdőnél a löldmive- 
lésügyi miniszteri um verseny tárgya 
lást írt ki a fürdölelepnek úgy szál
lodai. mint vendéglői üzemére. Niu- 
esen szó. természetesen. a lürdötclep 
rol. mint önálló objektumnak a bér
beadásáról és a löldmivclcsügyi mi
nisztérium csupán az üzemek haszno
sítása érdekében hirdetett nyilvános 
\ ersenylárgyalást.

e t m i n d o n ii t i  s z í v e s e n  l á t j á k !
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Szolnoki kongresszusukon követelik 
a pékek: korán reggel Is legyen friss 
kenyér. Szeptember elsején országos 
kongresszust tart Szolnokon a Ma 
gyár Sülök Országos Szövetsége. Kzl 
a kongresszust, amelyre az egész or
szágban nagyban készülődnek már, 
igazán a kétségbeesés tartatja meg a 
pékekkel. Magyarország kény értő 
gyaszlasa egy év alatt .‘10 százalékkal 
csökkent, a mull évben különböző 
rendőrhatóságok több mint Ő00 síilö- 
meslerl büntetlek meg részben elzá
rásra is azért, mert a korán réggéI 
munkába indulóknak kiadlak frissen 
sült kenyerei vagy zsemlyét. A tria
noni békeszerződés egv genfi egyez
mény alapján arra kényszeriletle a 
kormányt, hogy törvényes intézkedé
seket legyen a sütömiihelyek éjjeli 
munkájának beszüntetése tárgyában. 
\ törvény megszületett és a törvényt 
követőt végrehajtási utasítás kihágás 
nak minősíti azt. ha a sülömesler Ibi 
dapeslen háromnegyed 7. vidéken pe
dig háromnegyed b óra elölt reggel 
kenyerei vagy süteményt ad el. Kr 
dekes. hogy ezt a rendelkezést az 
egész világon Magyarországon kivid 
csak Kuba szigetén, a kis Luxemburg 
bán és l 'innországban léptették éleibe. 
Nálunk ez a rendelkezés lehetetlenné 
teszi, hogy a korán reggel munkába 
sietek friss kenyérhez vagy sütemény
be/. jussanak. A sülök most a Szol 
ltokon augusztus 1 l én megnyíló Ti- 
szavidéki Országos Kiállításra egybe
hívott demonstratív jellegű kon
gresszusukon ennek az áldatlan álla
potnak megszüntetését követelik a 
kormánytól. A kongresszuson részt- 
vesznek a képviselők parlamenti ipa- 
rosblokjának tagjai is. Kenéz Hőin. az 
országgyűlés alelnöki*. Szolnok képvi
selője. brühwirth Mátyás. Perlaki 
(iyörgy. Taukovils János, Fábián Méla 
képviselők és Piltner János felsőházi 
tag. a budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara alelnöke. akik fel is szólalnak 
a minden vonatkozásban igen Hagy
sz; d»ásónak ígérkező kongresszuson.

Megnyílt ■■■■■■■■■■■■

Vadovics Ferenc I 
vendéglője I
VII, Dohány-utca I

54
Ahácfa-u. sarok

Uóizii debreceni konyha! Kitűnő 
magyar fajborok ! Szolid árak 1

rvrisrnr.Cr
kellemetlen tévedések sorozni;*

származott a mull számunkban meg
jelent Megtörtént című karcolatból. 
Szakmai közéletünk lelkes vezérei kö
zül többen is sérelmezték és jog
gal úgy a tartalmát, mint a hangját 
a jelzett írásnak, amely a szerkesztő
ség tudomásán kívül került a nyom
dába. t gyanis lapunk szerkesztője a 
mull szám kéziratainak nyomdába 
adása után nyári pihenőre utazott 
s így nem birt tudomással afelől, hogy 
a Megtörtént című és lapunk hang
jától elülő ízlésű, pár év elölt bekül
dött írás belekerüli a nyomdába kül
dendői kéziratok közé. Ismételjük, hogy 
ez a karcolat pár éves kézirat és 
akikre vonatkozott annakidején, azok 
ma már nincsenek a vendéglösipar- 
ban: tehát mai iparüzöink közül 
n e m é r i n i  s c u k i t :  ezt itt köte
lességünknek tartjuk kijelenteni, an
nál is inkább, meri mint vendéglős 
szaklap a vendéglősöket támogatni és 
nem támadni szoktuk, tanúsítja ezt a 
V e n d é g  évtizedes múltja. Az az 
egyetlen kartácsunk, aki magára \ « 
natkozlalhalta volna ezt a karcolatot, 
az olyan magasan felelte all a s/.ólnn 
forgott gyanúval, hogy árnyék nem 
érheti közhasznú munkáját.

Tilos az égetett szesz Szent 
István napján. Figyelmeztetjük kar
társainkat arra, hogy augusztus hó 
20-án, Szent István napján szesz- 
tilalom van. Égetett szeszes italt ezen 
a napon kimérni szigorúan tilos.

A „Jóbarátok" asztaltársasá
gának borkóstolója. A Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete a vendég
lős „Jóbarátok" társaságát meghívta 
1929 augusztus hó 23-án, péntek 
délutánjára budafoki borpincéjébe 
borkóstolóra. Találkozás 23-án dél
után 4 órakor a Gellért-téri helyi- 
érdekű vasúti állomásnál. A vendég
látó Magyar Mezőgazdák Szövetke
zete felkéri a ,,Jóbarátok'‘ társasága 
tagjait, hogy minél számosabban 
jelenjenek meg a borkóstolón,

Jutalom a korai ebédidőknek. Pa
risból írják: A francia fővárosban 
pontosan déli 12 órakor ebédelnek. 
A gépek megállanak. a midincltck e l 
hagyják műhelyeiket, az egész forga
lom pihen. I Ipuszlulhalna a világ.

párisink talán még akkor sem sza
kítanának ezzel a szokásukkal. Az 
egyik {ízleli negyedben most mégis 
forradalmat kelleti egy vendéglős ki- 
hirdette. hogy mindenkinek, aki nála 
12 óráira befejezi az ebédjét. 25 cen
time árengedményt ad A kezdemé-

mezest siker koronázta. Hogy a pré
miumot elnyerjék, a kis vendéglőben, 
szemüket az óraláblára függesztve, 
naponta százak és százak vesznek 
részt a versonyebédeléson.

(■yüiuülo-, termény-, bor- és l»a- 
roiufikiállítás! rendeznek Jánoshal
mán. Lsonka Háesinegye vezető nagy
községében, a gyű ni öl cslermel őséről 
küllöldöu is elismeri Jánoshalmán, a 
vármegye és környékbeli termelők be
vonásával díjazással egybekötött gyü
mölcs-, termény-, bor- és baromfiki
állítás és vásár lesz szeptember tő
től 22-ig. A nagyszabású kiállítás fői- 
védnökségét Maver János földmividős
ügyi miniszter vállalta, aki a kiállítást 
személyesen fogja megnyitni. í gy a 
bel . mini a külföldi gyümölcs- és b or 
kereskedők körében nagy érdeklődés 
előzi meg az ország legnagyobb al- 
malerniö vidékének kiállítását. Jelent
kezési batáridő: szeptember 1. Mész
lelés felvilágosítással a rendczübiz dl- 
ság szolgál.

(•midéi .V. és id. Kommer I*'. 
asztaltársaság

pénteken déli 12 ómkor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

Augusztus 1 (>-án Márkus Imre ven
déglőjében III . Alsó-Margilszigel.

Augusztus .'Idán Hoffmanu János 
vendéglőjében I.. Pálya-u. 5.

bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin találkozunk.

»Jóbarátok: asztaltársasága
uzsonnájukat a következő lielyck*n 
tartják meg, minden szerdán d. u.

5 órakor:
Vugusztus 21-én Herzmann Leó 

vendéglőjében IX.. Soroksári ul (>(). 
Hév. állomás.

Augusztus 28-án Nagy /signiond 
vendéglőjében IX. Soroksáriul 55.

Szeptember l én Szánllió Fábián 
vendéglőjében Vili., (lólya-u. 2.

Szeptember 11-én Iliseliof Ignác 
vendéglőjében IX.. Hemele-u. 22.

Szeptember 18-án Nagy László ven
déglőjében VII . Holtenbiller-u. 1.

Szeptember 25-én Veszlcrgál (iyörgv 
vendéglőjében VIL. ILirsfa-u 51.

Október 2-án Heer László vendég
lőjében VIII Födi Sándor u II.

Október d-én Schmidt Konrád ven
déglőjében Mexikói-út 5 .'Kerepesi 
úton kimenni.

A Jóbarátok uzsonnáján szive- 
j #<*n látjuk az uj kartársakat.

.
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Vendéglősök vacsorái
pénteken este 8 órakor a kővetkező 

helyeken lesznek:
Augusztus 28-án Knlassy Lajos ven

déglőjében VI., Allalkerli-út 3.
Szeplemher (5-án Szabó Jenő ven

déglőjében VI., Erzsébet. királyné út 2 
A vacsorára ne feledkezzünk el

menni.

\. kér. kőbányai választmány ülése
1929 szeptember (5-án, pénteken d. u. 
I órakor vitéz Tárnok István vendég

lőjében Kammer-féle szövőgyár \.. 
( lyonirői-út 88. 19-t»s aulóbuszjáral.
alatt lesz megtartva. Az ülésen való 
szíves megjelenést kéri l.eimeller Im* 
rene kerületi elnök.

(gyomorégést azonnal megszünteti a 
Eigclka István gyógyvíz. Kapható 
mindenütt. Vezérképviselet: V., Sas- 
utca 29. Telefon: 120 20.
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Az első segélynyújtás plakát kifüg
gesztése tárgyában kiadott 108.121 - 
1929. számú népjóléti és munkaügyi 
miniszteri rendelet 1. és 2. §-a a kö
vetkezőket mondja :

1. $?. Azokban az épületekben, he
lyiségekben és helyeken. hol állan
dóan több ember megfordul, illető
leg ahol az olt foglalkozó, tartózkodó, 
vagy jelenlevő több ember közt kü
lönböző rendkívüli körülmények fo
lyamaként szerencsétlenség. baleset 
vagy rosszallót gyakrabban előfordul 
hal. nevezetesen: középületekben,
ezek közöli éttermekben, kávéházak
ban, mulatókban, korcsmákban, ital 
mérésekben slb. az első segélynyújtás 
módjait és eszközeit szemléltein fali
táblát egy vagy több példányban jól 
látható helyen ki kell függeszteni és 
annak sértetlen állapotban való tar
tásáról kell gondoskodni.

2. >?. Mentesek a falitábla kilüggesz 
lésének kötelezettsége alól: t. Azok 
az éttermek, kávéházak, korcsmák és 
italmérések, melyeknél az üzem ki
sebb terjedelme a kifüggesztést nem 
teszi indokolttá. 2. Azok az egyéb ke 
reskedelmi és ipari vállalatok és üze
mek. melyeknél az állandó alkalma
zottaknak a száma az ölöt mán ha
ladja meg.

Ezt a rendeletéi most azért közöl
jük ismételten, mert vidéken több 
helyen most ellenőrzik ennek a fali
táblának kifüggesztését és a kisebb 
(ízleteseket is kényszeríteni akarják 
tájékozatlan hatósági közegek, hogy 
e plakátot kifüggesszék.

cvr>jr>ros
Nem szabad borral bazalni. Lgyes 

borkereskedő cégek, borral megrakott 
autóval járják végig a megyék köz
ségtől és hitelbe, váltóra is árusították 
a lakosság közölt a borokat. Ez az 
eljárás úgy anyagi, mint erkölcsi 
szempontból kifogásolható, de kifogá
solás tárgyát képezi iparrendészeti 
szempontból is. Ezzel a bor-házalással 
kapcsolatban a soproni kereskedelmi 
és iparkamara a magyaróvári és a 
rajkai főszolgabírói hivatalok meg
keresésére a következő szakvéleményt 
adta. A eég borral házaló kereske
dést ííz, mert borral megrakott teher
autóját községről községre küldi és 
borra nemcsak megrendelést gyűjt, 
hanem az árút a megrendelőnek 
mindjárt át is adja. Ez az eljárása 
a házalási szabályokba ütközik, mert 
az italok a házalásból egyáltalán ki 
vannak zárva. Ha a eég ügynökeivel 
csak követeléseket szedetett be és az 
ügynök ('közben gyűjtött megrende
léseket, eljárása az 19()0:X\V. t.-e.-be 
ütközik, mert kereskedőcég borra 
megrendeléseket csak ismétel adóknál 
gyűjthet nem pedig közvetlen a fo
gyasztóknál.

A lappén/, kifizetései a biztosító
intézet azon okból tagadta meg egyik 
betegtől, hogy a biztosított kereselkép 
lebnségének tartama alatt munkál
tatójától javadalmazását megkapta, 
igaz ugyan, hogy a táppénznek meg
felelő összegei gazdája levonta. A biz
tosított pór útján kereste igazát.

Ebben a pörben a Munkásbiztosí
tási Kelsöbíróság a következő indokok 
alapján a táppénz fizetésért* köte
lezte a pörült intézetet.

Annak a biztosítottnak, aki beteg
ségének tartama alatt bizonyos időre 
illetményeit munkáltatójától meg
kapja. erre az. időre táppénzre csak 
abban az cselben nincsen igénye, ha 
a munkáltató a neki járó illetménye
ket teljes összegben megadta Ellen 
ben nem vonható el a táppénz attól 
a biztosítottól, akinek illetményeiből a 
munkáltató a táppénznek megfelelő 
összegei levonta és akinek akkép a 
munkáltató az. illetményeinek csak 
egy részét szolgáltatta ki. Mb. Eb.
120 1927. 1929. I 28.

Iliit százalék a fogyasztás] adók és 
jövedékek késedelmi kamata. A pénz
ügyminiszter legújabb rendeletében az 
állami fogyasztási adók és jövedékek 
késedelmes befizetése* ('setében járó 
késedelmi kamatot az esedékesség 
napjától a befizetés napjáig évi hal 
százalékban állapította meg.

A forgalmi adóálalány esak decem
ber 31-ig van megállapítva? Az ál
talános forgalmi adónak átalányozása 
útján "való lerovása tárgyában kiadott 
192T). évi 29.000. számú pénzügymi
niszteri alaprendelet kiegészítésekép
pen és végrehajtása tárgyában lég 
újabban kibocsátott (53.270 1928.
számú pénzügyminiszteri rendelet 1. 
B. részének I. §-a szerint az egyez
ségi átalányozásoknál az álalányozási 
időszak a naptári év. Egy naptári év
nél hosszabb időszakra az átalányozás 
nem terjedhet ki. A naptári év végén 
az összes egyezségi átalányok hatálya 
feltétlenül lejár. Ezen rendelet alap
ján tehát az illető év december hó 
31-ével az összes forgalmi adóátalány 
egyezségek hatálya megszűnik. Ha 
azonban az adózó a jövő évre is áta
lány egyezséget akar kötni a kincs
tárral. akkor kérnie kell november 
80-ig az álalányozási eljárás megin
dítását, a következő évre szóló for
galmi adóálalány megállapítása vé- 
gell.

A málnaszörp forgalombabo/alala.
Eigyelmezletjük lapunk olvasóit, hogy 
törvényes rendelkezések szerint ügyel
jenek arra, hogy raktárukon levő és 
málnaszörpöt tartalmazó tartályok, le
gyen az.' bár hordó, demizson. zári 
vagy nyílt üveg. vagy palack, kell, 
hogy azon a következő figyelmeztetés 
legyen olvasható: Figyelmeztetés,
Ezen valódi málnaszörp ártalmatlan 
kálrányfestékkel van ulánfeslve, mit 
a 8*1;660 1910. F. M. sz. rendelet
kifejezetten megenged .

7 oldal
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Wall/ (iyörgy-féle Aréna-úti K é 
m é  ny  s e p r ő '  tulajdonosa kibérelte 
a volt Eevrer-lele vendéglőt a VII. 
Wesselényi-ulca ö7. szám Almássy 
tér sarok . Kitűnő magyar és francia 
konyha, nemes fajborok és gyönyörű 
kerthelyiség állanak a vendégek ren
delkezésére.

Hajas József vendéglős karlársunk 
I.. K r i s z t i n  a-k ö r u I 15 I. sz alatt 
lévő volt vendéglőjét újra megnyi 
tolla. Jó polgári konyhája van és jó 
magyar borai.

♦
Yadovics Ferenc vendéglős karlár

sunk megvette a Dohány-u. őt sz. 
Akácfa u. sarok alatti vendéglői és 

• azt újonnan Ízlésesen berendezte. 
‘ Kitűnő debreceni konyhája, jó ma 
gyár fajborai a kényesebb ízlés! is 
kielégítik.
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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 VII, A lmdssy-tér 16. 111. 23

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

Vendéglői tűzhelyet vennék, le
hetőleg keveset használt, jó karban 
lévőt és jó gyártmányút. Ilyenek tu
lajdonosai értesítsenek VI., Erzsébet 
királyné-ut 118 vendéglő. Telefon : Auf. 
965-46.

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

ENGEL GULIA UTÓDA
A N D O R F  J Ó Z S E F N É
a K eszey -é tf erme h főpfncérenek n je

k e z t y ű k  g y á r i  l e r a k a t a
B u d a p e s t ,  V I I ,  E r z s é b e t  k ö r ű t  5 . s z á m
Saját gyártm ányú kezfyák . Ö t- és  szarvas- 
börkiilén/egességek. Füzek. fí) ég y  has
káték m érték után. — M elltartók. — harisnyák  
Tánc és selyem harisnyák  — Vidéki ren d d é ,  
sek et  postán. — Tisztítást, javítást vállai

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

budapkst-köbAnya
Tsl. 3, M -M

V á ros i I ro d a i Vili, I s a t o t M a y s .  <
Tsl. 3. 4-at «• 3. 14*41

Valódi]

Heller emmenfhalit
fogadjon el

dobozban és blockban
K ö z p o n l i  uj  l e l e p ü n k :  B U D A P E S T ,  Vll, 
K E R E P E S I U T  62. T e l e f o n :  A u f .  361-10

*V en d ég lősök  r és z é r e

reklámlevelezőlapokat

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

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

Bel- és külföldi sajt-, fi s êr-, csemege- 
és italáru nagyke re ikedók. 

Összes külföldi likőr, cognac, pezsgő

H A U ER
wmm c u k r á s z  iiiiiíihiiiiiii
V ili.  R Á K Ó C Z I-U T  4 9

I Sör és borászati j 
j szerelvények j
■ Tel. J. 428-27 állandó nagy rablóra :

j MIKA TIVADAR}
5 rézárugyárába Budapest. V I. Kazinczy.utca 47 ■

Iz e n t Is tván  
P o rte r sö r  

, P o lg á ri S e r fő z d e
páratlan különlegessége

Dozzi szalámi
ü s lló s s y  János h ő n y v n y o m fa ió  m űhelye , ttudspesl. V I I ,  Jósika afos '4U. Telefon József 413—03
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