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IparpárfoJás magyar 
módraA napisajtó a múlt héten közölte egy hadirokkant vendéglős tragédiáját, melyet érdemes minden üzletembernek tudomásul venni, mint a hatósági iparpártolás tipikus példáját. A közlemény a következőkép hangzott: 

— (Izgalmas hatósági épület
bontás a Haller-piacon.) Zeher 
János hadirokkant katona három 
évvel ezelőtt engedélyt kapott a 
főváros tanácsától, hogy a Mester- 
utca és a Haller-utca sarkán levő 
térségen, az úgynevezett Haller- 
piacon vendéglőépületet emelhes
sen. Zeher az egyik kőbányai sör
gyártól kölcsönt kapott és a kerü
leti elöljáróság által kijelölt telken 
cementből és téglából vendéglő- 
helyiseget épitett magának. Az 
épület azonban két méternyire 
belenyúlt az ottani árusitóbódék 
által alkotott utcasorba, s bár az 
építéskor a hatóság nem emelt ki
fogást a vendéglő ilyen elhelyezése 
ellen, a múlt évben a főváros tanácsa 
váratlanul azt a végzést hozta, 
hogy a tulajdonos köteles az épü
letet záros határidőn belül eltávo
lítani. A tulajdonos megfellebbezte 
a végzést s bár a piac lakói is ; 
küldötlségileg keresték fel az elöl
járóságot, később az illetékes ta
nácsnokokat s a szigorú rendel
kezés mellőzését kérték azzal, hogy 
a vendéglő elhelyezése nem sérti 
az érdekeiket, a tanács mégis elren
delte az épület lebontását. Ma 
délelőtt a IX. kerületi elöljáróság 
mérnökei munkásokkal megjelen
tek a Haller-piacon és hozzáfogtak 
a tömör kőépület lebontásához. A 
vendéglős soktagu családjával jaj- j 
veszékelve tiltakozott az épület 
lebontása ellen, majd a helyszínen 
öngyilkosságot akart elkövetni. 
Azután barátai unszolására a par
lament épületébe sietett, hol több 
nemzetgyűlési képviselő közben
járását kérte. Azután, amikor látta, j 
hogy ez is eredménytelennek bi- !

zonyult, a parlament épületében 
is öngyilkosságot akart elkövetni. 
Barátai >akadályozták csak meg. 
hogy végzetes tettét végrehajtsa 
Az épület lebontása folyik.Az iparos sorsa nálunk az, hogy nemcsak a létért kell küzdenie, viselni vállain a súlyos és aránytalan közterheket, hanem mindezeken felül a tulajdonkép az ipar- és iparos támogatását célzó hatóságok közönyével és gyakran oktalan rosszindulatával is hadakozni kell. Nem tud vezérelv lenni nálunk az, ami a müveit nyugaton már régen beidegződött minden hivatalos fórum gondolkozásmódjába, hogy az adózó polgárságért és annak érdekeiért vannak a közhivatalok és nem megfordítva, amint az itthon dívik. Ma, mikor elsőrangú szükség van minden meglévő odúra ebben a lakásinséges világban, akkor építkezés helyett jön a hatóság és lebontat egy 3 éves épületet minden ok nélkül. Hadirokkantakat látunk koldulni az elégtelen támogatás miatt, hát lehet csodálni, mikor megfosztják a megélhetésétől még azt is, amelyik különben képes volna gondoskodni magáról és hasznos tagja lehetne a társadalomnak?!A szó igazi értelmében vett iparpártolás nálunk csak papíron van; a gyakorlat szomorú példái eléggé mutatják, hogy tényleg úgy néz ki az iparpártolás, mint ahogy azt a fenti példa élénken illusztrálja.A magyar iparnak kerékkötője volt mindig a bürokratizmus; úgy látszik, ez lesz a meg- ölője is. (k.)

Palkovics Ede
Negyven év sikerdús munká

ját koronázta be a legmagasabb 
helyről jött legmagasabb kitün
tetés ; Palkovics Edét junius hó 
14-én közölt legfelsőbb kézirat 
kormányfőíanácsossá nevezte 
ki! Igaz örömmel telve olvasta 
iparunk minden egyes tagja ezt 
a fényes kitüntetést, amely méltó 
férfiút, önzetlen munkást, nemes 
célok eredményesen küzdő baj
nokát érte.

A szállodás-vendéglős ipar 
társadalmának különösen jóleső, 
az ország vezéreinek Palkovics 
Ede magas kitüníetésévelaszak
mát is bearanyozó dicsfénye; 
mert ez a tény mutatja, hogy a 
legcsendesebb munkásságot is 
észreveszik, ha az arra érdemes!

A kiíüníeíefí példás vasszor- 
galmu ipari életünket fejlesztő, 
előbbrevivő munkásságát már 
ifjan elkezdte; különösen a ké
pesítés érdekében volt buzgó 
harcosa iparunknak s ennek 
létrejötte egyik főérdeme. Ifjú
ságát, erejét, tudását, idejét, jö
vőjét szentelte a magyar szállo
dás-vendéglős ipar fejlesztésére.

Ez a lankadatlan buzgalom 
már második énjévé vált; ma 
hatvanhatéves korában és ereje 
teljében, legszebb jutalmát a 
munkában látja! Ma is rajon
gással beszél a szakmáról, me
lyet egész életében megfeszített 
erővel szolgált és egész szivével 
szeretett.

Szerény, munkának élő sze
mélye természetesen áthárítja 
ezt a szép kitüntetést a szak
mára és a háttérbe vonulva 
azon igyekszik, hogy legköze
lebb ismét gyakorlati művelője 
legyen szeretett iparának.

Gyönyörű példáját kövesse a 
mai ifjú nemzedék és mi mind
nyájan kérjük a Mindenhatót, 
vajha minél több Palkovics 
Edét adna a mi szeretett, szép 
magyar vendéglős iparunknak! 
Isten éltesse mindnyájunk hő 
örömére! (*•)
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Stabil piaci árakat 
kérünk!

Az Árvizsgáló Bizottság, amely 
tudvalévőén már az utolsó napjait 
éli, most állította össze a nyilvános
ságnak szánt utolsó jelentését az 
élelmipiac legfontosabb cikkeinek 
napi árairól. E néhány adatot szembe
állítjuk a budapesti élelmiszerpiac 
május 31-iki áraival és ebből az 
összehasonlításból meglátjuk, hogy 
ebben a hónapban milyen arányban 
drágult a piac. A mai szembeállítás 
azért is jelentősebb, mert köztudo
más szerint junius első napja óta a 
mai napig a korona nem romlott, 
sőt a külföldi fizetőeszközök némileg 
olcsóbbodtak. Ezzel szemben az 
élalmiszerek drágulása, habár kisebb 
mértékben is, még mindig tart. A 
tulajdonképpeni elfogadható indokát 
ennek igen nehéz volna megtalálni.

Máj. 31 Jun. 23 
ezer koronákban 

Marha eleje I. 36 36
„ „ I I .  29 30
„ hát. I. 44 45
„ „ I I .  38 39

Borju eleje I. 32 39
,, „ II. 28 36
„ hát. I. 43 54
„ „ II. 36 40

Sertésoldalas . 36 42
„ comb 42 44
„ karaj 48 52

Zsir és háj . . 36 36
Olv. szalonna. 32 32
Tepertő . . . .  40 40
Birkahús eleje 24 28

„ hát.. 32 36
T e j ...... 5.700 6
T e jfe l..............  20 20
Tehéntúró. . . 16 16
Tömb vaj . . .  90 90
T o já s ........... 1.300 1.500
Kenyér félb. . 5.200 5.200

Szándékosan hagytuk ki az össze
hasonlító kimutatásból a friss zöld

ségféléket és gyümölcsöket. A friss 
zöldség május 31-én még primőr
számba ment és csak természetes, 
hogy azóta az ára lényegesen olcsób
bodott, de még mindig nem olyan 
arányban, hogy elérte volna a for
galomból most már kikerülő öreg 
főzelékfélék (burgonya, bab, borsó, 
hagyma, zöldség stb.) május végén 
érvényben volt árát.

Bebizonyult, amit mi régóta hir
detünk, hogy a piaci árak a korona 
stabilizálásával nem szűnnek meg 
továbbra is felfelé törekedni, minden 
különös indok nélkül. Mig tőlünk, 
vendéglősöktől azt kívánják, hogy 
ha a korona stabil, az étlapok is 
azok legyenek!? Miért nem stabili
zálják a piaci árakat ? Miért nem 
néznek szét a vásárcsarnokokban a 
stabilizátor urak ? Erre kérünk vá
laszt ! (* )

Alkoholtilalom 
a finneknél

Fenn éjszakon, a skandináv fél
sziget ésOroszország közzé ékelve 
fekszik egy nagy ország, melynek 
maroknyi népe imponáló erővel 
évszázadok óta küzd létéért nálá
nál sokkal hatalmasabb népek 
ellenében is sikerrel!

Finnország ez a nagy ország ; 
északon a jegesíenger mossa szik
lás partjait, lenn a Keleti tenger 
szegélyezi. Esti szürkületben a 
cik-cakos sziklás parti öblökben 
motorcsónakok siklanak a parthoz, 
hogy a barlangokban várakozók
nak kiguriísanak egy-egy hordó 
pálinkát a csempészek 1 Mert tilos 
most a szesz a finneknél.

Az alkoholtilalom hatását dr. 
Granlund, helsingforsi tanár leírja 
a „Zeitschrift fíir Spirifusindusírie" 
egyik számában s nem lesz érdek
telen, ha cikkének adatait ismer
tetjük.

A finnországi statisztikai adatok 
szerint 1913-ban 100#/«-os alkoholra 
átszámítva az alkoholfogyasztás

fejenkint 1 literre szállt le, tehát 
azt lehet mondani, hogy akkoriban 
Finnország Európának legjóza
nabb országa volt. 1919 junius hó 
1-én életbelépett az alkoholfilalmi 
törvény és közvetlenül ezután a 
fogyasztás erősen elkezdett növe
kedni. Mig az 1919. év első felé
ben részeg állapotban elkövetett 
bűnesetek száma csak 864 volt, 
ugyanez év novemberének végéig 
ezek már 54,445-re szaporodtak, 
tehát ijesztő módon növekedtek, 
különösen ha figyelembe vesszük, 
hogy az egész ország lakossága 
3'5 millió lélek.

Ugyancsak erősen megnövelte
déit a vámhivatalok által elkobo
zott szeszesitalok mennyisége. 
1913-ban 4261 liter csempészárut, 
1923-ban november hó közepéig 
360,000 litert koboztak el, ezen 
mennyiségben nincsenek a borok 
és likőrök beszámítva, úgyhogy 
ezeket is figyelembe véve, sokkal 
nagyobb számot kapnánk. Magá
nak a vámhivatalnak is a véle
ménye,,hogy az elkobzott mennyi
ség az egész csempészet szesz
mennyiségnek 10%-áí teszik ki.

Láthatjuk tehát, hogy soha annyi 
alkoholt Finnországban nem ittak 
és csempésztek, mint az alkohol
tilalom négy éve alatt.

A csempészet legnagyobb része 
Észtországból történik. Itt ugyanis 
130 szeszgyár működik és az ál
lam bevételei annyit tettek ki a 
szeszgyártás révén, hogy Észt
ország egész államadóságáí evvel 
fizethette ki.

A csempészést főleg halászok 
űzik, akik régi, rosszul jövedel
mező mesterségüket felcserélték a 
kitünően jövedelmező csempészet
tel. Egész nyáron gyorsjáratú mo
torcsónakokkal bonyolítják le a 
csempészforgalmat és különösen 
Finnország sziklás partvidékei 
alkalmasak erre, mert számos 
kitűnő rejtekhely áll a csempészek 
rendelkezésére. Ha fel is fedeznek 
hébe-hóba egy ilyet, a pénzügyi 
hatóság okozta kárt már egy kö-
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vetkező alkalommal bőven fedezi 
a csempész nagy haszna.

Finnország vesztesége a s zesz
adó elmaradása folytán szintén 
igen nagy. 1913-ig évenkiní 8 millió 
liter alkohol fogyott el, a háború 
előtt 1914-ben ez a mennyiség 5 
millió literre csökkent. A fogyasz
tás a pénzügyi hatóságok szerint 
újra 8 millióra emelkedett, ha az 
elkobzott mennyiséget 40% nak 
számítják be, tehát kedvezőbben 
veszik fel, mint az a valóságnak 
megfelel.

1914-ben Finnország bevétele 
szeszadóból 29*6 millió finn már
kát, vagy az összes állami bevé
teleknek 19'8%-áí tette ki.

1924-re összes állami bevételek
nek 27 milliárdoí irányoztak elő. 
amelyből 27'] millió finn márka 
volna a legális alkoholfogyasztás | 
adója, vagyis az összes bevételek
nek csak 1%-a, figyelmen kívül 
hagyva a szesztilalom  miatt fel
merülő kiadásokat.

A z  a kiadás, mely jelenleg az 
országba csempészett alkoholra 
megy el, körülbelül 200 millióra 
tehető, melyből az államra és a 
községekre semmi sem jut.

A z  államnak az igazságszo lgá l
tatás terén is nagy kiadást okoz 
az alkoholtilalom, mert körülbelül 
760-an ülnek börtönökben jelenleg, 
akiket a szeszvétségek  miatt ítél
tek el és ezek eltartása az állam
nak évente 7’2 millió márka kiadást 
okoz.

Finnország ezen kívül még igen 
sok gazdasági kárt szenvedett az 
alkoholtilalom miatt. Így például 
Spanyolország vámháboruban van 
vele a borbevitel tilalma miatt, a 
mit Finnország faexportja érez meg 
jelentékenyen, mert Finnország fa
piaca azelőtt főleg Spanyolország 
és gyarmatai voltak. Azelőtt Spa
nyolország az egész finn faterme
lésnek 7'6%-át vette át és mig 
1921-ben 31'3 millió márkát vettek 
be e réven, 1923. januárjától szep
temberig csak 0’3 miliő márkát tett 
ki a faexporí bevétele.

Szom orú és megrendítő annak 
szemlélése, hogy egy olyan (örvény, 
melyet most már csak fanatikusok 
támogatnak, miként ássa alá egy 
ifjú állam fizikai és normális egész
ségét.

Végső következtetésként levon
ható az a tanulság, hogy minél 
jobban eltifják az embereket vala
mely élvezettől, annál nagyobb 
szen ved é llye l hódolnak a tiltott 
élvezetnek. (*)

Francois-Pezsgö

Vitézek avatásán
Vitézek avatásai Lélekemelő, 

impozáns ünnepély, amely a 
magyar bátorság, magyar hűség, 
magyar önfeláldozás megörökí
tését, jutalmazását jelenti.

Junius hó 15-én délelőtt el
mentünk a margitszigeti sport
telepre, hogy tanúi legyünk a 
számunkra is nagyjelentőségű 
ünnepélynek, mikor a legfőbb 
Hadúr, a legelső magyar em
ber, a vitézek Főkapitánya, kard
jával az eléje járuló 2300 ma
gyar katona közt a mi büszke
ségünket, Miskolczy Károly 
budapesti vendéglőst is fel
avatta.

Ennek az ünnepélynek külö
nös jelentőséget ad a jutalom 
erkölcsi értéke, vagyis az az ál
talános megbecsülés, amely a 
hivatalos körök, az egyesek és 
az egész nemzet részéről érik 
azokat, akik a nehéz időkben 
a haza szolgálatában kitűntek.

Az ünnepség lefolyása örökre 
feledhetetlen esemény volt, nem
csak a felavatoííaknak, hanem 
a szemlélőknek is. A megjelent 
országnagyok előtt az összes 
egyházak, a Mindenható szolgái 
áldó imáikat mondták az uj 
vitézek nevére, majd a vitézek 
Főkapitánya üdvözlettel fordult 
feléjük és utána kiváltságos 
jellel látta el őket, amely nem
csak a vitézeket, hanem a le- 
származókaf is felemeli, külö
nös jutalomban részesíti és ki
vételes kötelességekkel terheli.

Mert súlyos kötelesség vitéz
nek lenni; elsőnek lenni a nép 
között, példát mutatni, vezetni, 
dolgozni, harcolni! És erre nagy 
esküt tesznek a kiválasztottak!

Vitéz Miskolczy Károly kar- 
társunk munkásságával a békés 
polgári életben is — reméljük 
-- megteszi kötelességét ép ugv, 
mint egykor a harc mezején és 
a mi szakmánk érdekeiért ví
vott harcban is ott lesz a vité
zek sorában!

Ebben a reményben kívánunk 
áldást vitéz Miskolczy Károly 
vendéglős karíársunk tevékeny
ségére és erőt, egészséget to
vábbra is! (k.)

Az általános forgalmi adó 
lerovása

Az 1921. XXXIX. t. c. 43. §-a 
alapján az általános forgalmi adó — 
az adókivetésnek a t. c. 53. §-ában 
szabályozott kivételes módjától el
tekintve — vagy bélyegjegyben, vagy 
készpénzben fizetés utján lehet le-

3. oldal

róni. Egy adózó egy időben adóját 
csak a két lerovási mód valamelyiké
nek utján róhatja le, egyidejűleg 
bélyegjegyben és készpénzben senki 
sem adózhatik. A 130.000— 1921. P. 
M. számú végrehajtási utasítás 68. 
§-a úgy rendelkezik, hogy az álta
lános forgalmi adót rendszerint 
bélyegjegyekben kell leróni. A kész
pénzben fizetés utján való adózás a 
pénzügyi hatóság mindig esetenkint 
végzésben vagy elrendeli, vagy az 
adózónak ilyen irányit kérelme és 
bizonyos feltétel fennforgása esetén 
megengedi. Abban az esetben, ha a 
fél részére az egyik lerovási mód 
már jogerősen megállapittatott, a 
másik lerovási módról való áttérés 
engedélyezését kérelmezni kell.

Mindezekből nyilvánvaló, — mon
dotta ki a pénzügyminiszternek56529/ 
1924. sz. elvi jelentőségű rendelete, 
— az egyik adólerovási módról az 
adózók a másikra önkényesen át 
nem térhetnek.

A kereseti aranyadó kivetése
Az általános kereseti adót ez év

től kezdve aranykoronaértékben vetik 
ki. A kivetési eljárásra vonatkozóan 
a pénzügyminisztérium 76.921. Vlla. 
szám alatt körrendeletét adott ki, 
amelyben úgy rendelkezik, hogy az 
adóalapot elsősorban papirkoronában 
kell megállapítani, ezt a pénzügy
igazgatóság számítja át aranykoro
nára, még pedig úgy, hogy minden 
3500 papirkorona 1 aranykoronának 
számit. Az általános kereseti adó alap
jának megállapításánál a nyers be
vételből kell kiindulni, amejy alatt 
nemcsak az üzletév folyamán tényleg 
befolyt üzleti követeléseket kell ér
teni, hanem a bevételhez számítan
dók azok az üzleti követelések is, 
amelyeket a következő üzleti évre 
vittek át. Ugyanez a szempont érvé
nyesül az üzleti kiadások számitásba- 
vételénél is. Tekintettel a papir
korona értékében január óta beállott 
lényeges csökkenésre, a bevallott 
követelések és tartozások átszámítá
sánál azokat a papirkoronában meg
állapított üzleti követeléseket és tar
tozásokat, amelyek 1924-ben a papir
korona értékváltozására való tekintet 
nélkül, azaz valorizálatlanul ugyan
annyi papirkorona összeggel fizeten
dők meg, az adóalap megállapítása 
során csak egyharmad összegükben 
jönnek számításba. Az általános 
kereseti adót ugyancsak aranykorona
értékben vetik ki és igy közük az 
adózóval is ; az adótartozásra papir
koronában akkora összeget kell be
fizetni, mint amekkora összeg az 
adótartozásnak a fizetés hónapjára 
megállapított átszámítási kulcs szerint 
megfelel. (*)
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Figyelmeztetjük azon tisz
teit előfizetőinket, akik fel
szólításunk dacára sem küldték 
be hátralékukat, hogy szíves
kedjenek azt mielőbb hozzánk 
eljuttatni, mert elenkező esetben 
kénytelenek lennénk a sajtó
törvényben biztosiíoíf jogunkkal 
élve, járásbirósági fizetési meg
hagyást küldeni.

Fényes keresztelő folyt le m. 
hó 14-én. Gundel Károly kiváló kar- 
társunk abban a kitüntető szeren- 1 
csében részesült, hogy tizedik gyer
mekét József Ferenc főherceg tar
totta keresztvíz alá a Hermina ká
polnában és a keresztelőt családi 
uzsonnát is magas jelenlétével meg
tisztelte. Jóleső ez a szép momen
tum, mely úgy érezzük az ipart is 
érte és kívánjuk a kis újszülött
nek, hogy olyan fényes legyen az 
éleífolyama végig, mint az a forrá
sánál volt. (*)

A szolgálati viszony felmon
dása körül sokszor támadt félre
magyarázásokat van hivatva meg
világítani az alább következő két 
Ítélet indokolási részlete. Az egyik: 
A többi alkalmazottnak az a kije
lentése, hogy alkalmazott társuk
kal együtt szolgálni nem akarnak, 
— mondja a Kúriának P. II. 7502- I 
1922. sz. ítélete — ha ez nem a 
most felsorolt okokból történt nem 
ad jeget a munkaadónak, hogy al
kalmazottját felmen dús nélkül. azon
nali hatállyal elbocsássa, hanem 
csak arra, hogy neki a szolgálatot 
felmondja és ha szolgálatát többé 
igénybe nem veheti, őt a törvényes 
kárpótlásban részesítse. A másik 
ítélet az azonnali felmondásról szól 
a következőkép: A munkaadónak 
az a mulasztása, — mondotta ki 
a P. II. 7809 1922. sz. Ítéletével 
hogy alkalmazottja járandóságát 
az esedékesség napján ki nem fi
zette, a szerződési kötelesség meg
szegését képezi, amely miatt az 
alkalmazott jogosítva van a szol
gálati szerződést azonnali hatállyal 
felmondás nélkül felbontani. (*)

Az uzsorabiróság is? Úgy hír
lik megszüntetik az uzsorabirósá- 
got is. A megszüntetett Árvizsgáló 
után, tehát erre is sor kerül, erre 
a tipikus háboruuíáni intézményre, 
melyre ráillik méltán az „idejéf- 
multa" jelzői A vendéglősség és 
kávésság eleget küzdött ezen in
tézmények irreális számításai el
len, melyek az élet és az üzief- 
megkivánía reális kalkulációkat 
bürokratikus eljárásukkal keresz
tülhúzták. Paszta létük is elégsé
ges volt a közönség és az üzlet
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emberek állandó kedélyizgaíására, 
sőt ellenségeskedésére isi Ez a 
kölcsönös bizalmatlanság, ideges
kedés most meg fog szűnni, hogy 
helyébe lépjen a megértés. A szak
körök felhívása folytán az Orszá
gos Iparospárf tett lépéseket eme 
korszerűtlen intézmény megszün
tetésére, azaz belépett az uzsora
biróság ellen küzdők táborába. Az 
eredmény nem kétséges, csak még 
egy kis türelem és útban az ered
mény 1 (*)

A szakiskolák évzáró vizsgái 
most folytak le m. hó 12-én; a ven
déglősöké épugy mint a kávésoké 
egyformán sikerdus, termékeny 
esztendőt zártak. A megjelent — 
szépszámú érdeklődő szakembe
rek^ jóleső meglepetéssel konsta
tálták, hogy a kitűnő vezetés, a 
helyes módszerü oktatás, valamint 
a tanulók szorgalma meghozták 
az áldásos termést. Jutalmat kap
tak a következő vendéglőstanulók: 
A budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara által adományozott bronz
érmet Cigler Lipóí tanuló kapta. 
Reichardf György szaktanár által 
adományozott 100.000 K-áí Hauer 
József tanuló, Szavanov Emil cuk
rász által adományozott 100.000 
korona jutalmat Fludorovifs István 
tanuló, Gráf I. szombathelyi ven
déglős^ által adományozott 30,000 
koronás dijat Laky Tivadar tanuló 
nyerte el. Jutalomkönyvben része
sültek: Bernhardí Richárd, Hcller 
József, Lovicsek János, Novak 
Miklós, Szolár Mihály, Schnel Fe
renc, Szepesi Dániel, Áment János, 
Derecshey István, Koczián János, 
Hauer Béla, Hersey István, Heinold 
Nándor, Luncek Oszkár, Rakov- 
szky József, Stiginszky József, 1 
Sfousz Béla,Taschler István,Vargha 
József és Zsigmondy László.

A X.kér. választmánya julius 10- 
én d. u. 4 órakor ülést tart özv. 
Lcimeícr Ferencnénél a régi sor
házban.’ ( i:)

40 éve vendéglős Mohos Fe
renc kartársunk; ezen ritka szép 
alkalomból jóbarátai, tisztelői ju
lius 3-án este íársasvacsoráí ren
deznek a Népligeti nagyvendéglő 
dísztermében, a kitűnő Wrabetz 
Gusztáv Laptársunknál. Örömmel 
üdvözöljük a jubilánst a jelen szép 
alkalomból kifolyólag és kívánjuk, 
hogy minél tovább tevékenykedjék 
iparunk javáért mindnyájunk igaz 
örömére. p)

Uj horm ányfőfanácsos. A ma
gyar királyi miniszterelnök előter
jesztésére Palkovics Edének, az 
Országos^ Vendéglős Szövetség 
volt elnökének közhasznú érdemes 
tevékenysége elismeréséül a ma
gyar királyi kormányfőtanácsosi 
cimet adományozom. Kelt Buda
pesten, 1924. évi június hó 5-én. 
Horthy s. k., Gróf Bethlen István
s. k. O
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Kik fizetik a legtöbb adót? A
pénzügyminisztérium most készült 
el a vagyon- és jövedelemadó ki
vetésére vonatkozó adatoknak or
szágos összegezésével. Az elké
szített kimutatásból kitünőleg Buda
pesten egy-egy lélekre kerek szám
ban jj 0.000 korona vagyon- és 
jövedelemadó esik. Ezzel szemben 
a vidéki pénzügyigazgaíóságok ki
mutatása szerint az ország több
részében egy-egy lélekre eső évi 
vagyon- és jövedelemadó mind
össze átlagosan mintegy 9000 ko
ronát tesz ki. Csupán egyes vidéki 
városi gócpontokban, mint pld. 
Szombathely, Szeged síb., hol na
gyobb számban laknak iparosok 
és kereskedők, haladta meg a helyi 
átlag a szóbanforgó országos át
lagot. Ez a kimutatás annak a szo
morú igazságnak az igazolója, 
hogy a vagyon- és jövedelemadó 
terhének aránytalanul nagyobbik 
részét az iparosok és a merkantil 
foglalkozású lakosság viseli, annak 
dacára, hogy az országnak na
gyobbik fele az agrár réteghez tar
tozik. (*)

Esküvő. Leitner József vendég
lős kartársunknak (VIII. Baross-u. 
119.) Lorencz Emília urleánnyal 
történt kézfogója alkalmából a szá
mos szerencsekivánatíal együtt 
fogadja ezúton a mi őszinte jókí
vánságainkat is. (*)

Amerikában elhervad a bor- 
dalköifészef. Erről az egy érvről 
megfeledkeztek a szeszfilalmi (ör
vény ellenzői, mikor a washingtoni 
Fehérházban a híres törvényt tár
gyalták. Most, bizony meglehető
sen megkésve, megjelent az ame
rikai képviselőház szabadalmi bi
zottsága előtt Herbert Viktor és 
Sensa John. két jónevii newyorki 
kuplészerző s fölpanaszolta, hogy 
a szesztilalom életbelépte óta letü- 
nőben van atnerikában a könnyű 
zene, a bordal. Hervadóban van 
az ugyancsak boröntözte talajon 
virágzó operettzene, vagyis Ame
rika kedélye lassú, de biztos be- 
savanyodásnak indul, a szerelmi 
lírát már régebben lelankaszíofía 
a házasságigéreípörök félelme, a 
kedélyes amerikai számára nem 
marad más, minthogy vagy az 
Üdv Hadseregének erkölcsös zsol
tárait fújja, vagy végképp berozs
dásodni hagyja száját és eltemeti 
arcának mosolygödröcskéif. Az 
amerikai képviselőház szabadalmi 
bizottsága, jámbor öreg urak, nem 
adtak érdemleges feleletet, egyelőre 
hajlandóbbak lemondani a borda
lokról és a könnyű szerelmi lírá
ról is, mint hogy az egyelőre fenn
álló prohibiciós törvényt megtá
madják. (J

Az országos nyugdijeyyesiilef 
elnöksége értesíti a m. t. igazgató- 
sági és felügyelőbizotlsági tagjait, 
hogy minden hó utolsó péntekjén»> I , <• / a in i n a ,j t ó n k !
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farijuk igazgafósági ülésiinkef. A 
posfa drágulása folytán külön meg
hívói nem küldünk. Elnökség

A iegh iivösebb nyári söröző 
a K i n i z s i - p i n c e. Sc 1 mecbányai 
Balog Laci muzsikál. IX., Kinizsi- 
ufea jó.

Vendéglősök „CJóbaráíok" asz- 
falfársasága uzsonnájukaí a kö
vetkező helyeken íaríják meg, min
den szerdán d. u. 5 órakor: 

julius
2-án Csorba (József vendéglőjé

ben VIJI., Fhg Sándor-u. 2j.
9-én Graf dános vendéglőjében 

VI., Andrássy-uf 80.
16-án Amidsics Miklós vendéglő

jében VII., Roffenbiller-u. 5/b.
23-án Nagy Zsigmond vendéglő

jében IX., Soroksári-ut 35.
30-án Wrabecz Guszfávnál X., 

Népligeti városi nagyvendéglő. 
augusztus

6-án Gundel Károly vendéglőjé
ben, VI., Állaíkeríi-uf 2

13- án Peírákoviís dózsef vendég- 
lőjében IV., Básfya-n. 17.

27-én Herzmann Mór IX., Sorok- 
sári-uí 60, A helyiérdekű vasúti 
állomás vendéglősénél.

A „dóbaráfok" uzsonáján szí
vesen látjuk az uj kariársakaí.

A Gundel dános és id. Kom- 
mer Ferenc emlékéi ápoló aszfal- 
íársaság pénteken d. c. 12 órakor 
összejöveíelf tart az alanti helyeken: 

dulius
11-én Wrabeíz Gusztáv vendég

lőjében X., Népliget,
25-én Kodra Károly vendéglőjé

ben I., Kriszfina-tér 9,
Augusztus

8-án Ifj. Appel dános vendéglő
jében I., Lágymányosi-u. 3,

22-én Róna Gyula vendéglőjében 
II., Lánchid-u. 12.

Bevásárlás után a pénteki ven
déglős-reggelin találkozunk.

A vendéglősök vacsorái pén
teken este 8 órakor a következő 
helyeken lesznek: 

dulius
4-én Kolossá Viktor vendéglőjé

ben III., Felsőrnargiíszigef.
18-án Kufassy Lajos VI., Állat

kerti vendéglőjében.
Augusztus

1-én Hoffman dános vendéglőjé
ben I., Pálya-u. 3.

14- én csütörtökön lesz a pén
teki ünnep miatt Walfz György 
vendéglőjében VI., Aréna-uf 106.

29-én Wrabetz Gusztáv vendég
lőjében X., Népliget.

A vacsorákra ne feledkezzünk 
elmenni.

A Főpincérek O rszágos Egye
sülete közli, hogy a nyári időszak 
alatt előljárósági ülést nem tart, 
ellenben tagjai minden kedden dél
után a Fővárosi Pavillonban csa
ládi összejövetelt tartanak. (')

n i m r a s j o s
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A debreceni ’áncérszakískolarés: érői az alábbi cczáróvizsga-jelen- tss közlésére kértek fel bennünket:Június hó 14-én délután tartotta meg a debreceni pincérszakiskola évzeáró vizsgáját, amely igen fényes keretek között és nagyszámú érdeklődők előtt ment végbe. A vizsgán megjelent dr. Csürés Ferenc kultur- tanácsos, Németh Aladár ipartestületi elnök, Kemény János vendéglős, ipartáisiilati elnök, Rósenbcrg Sándor alelfiök, Lók« dy Sándor pénztáros, S z a Hu n á ry Zoli á i í titk á r, G  azd a g J ó - zsef, Dió-sy Árpád, Sckwartz M iklós, Adler Miklós választmányi tagok. A genfi szövetség részéről Philipp H. Jenő elnök, Németh József titkár, Petliy Lajos, Tatár Antal, Trutner Ferenc választmányi tagol:. A vizsgával Polster Adolf Igazgató, Fle- fanthy Sándor tanár és Csócs'ts Lajos szakelőadó általános dicséretet arattak. Jutalmat kapta':: Ádám József III oszt. növendék aki a Genfi szövetség ezíistóráját és a Veichinger- alapitvány Ösztöndíját. Abrecht Béla a Louis Francois ösztöndíját, G  móri Tibor 111. oszt. valamint Kim Sándor1. oszt. tanulók értékes jutalom- könyvet kaptak. Lókody Sándor hatásos szép beszédben köszönte meg a tanári karnak eredményes működését, valamint köszönetét mondott a Genfi szőve;ség debreceni osztályának adományáért s min lazok adományáért kik egész éven át a szakiskolát támogatták. Utána P üster Adolf igizgató vett búcsút a végzett növendékektől. Az évzáró ünnepély a Hymnus felséges hangjaival ért véget.
A budapesti hatósági munka

közvetítő szállodai és éttermi osz
tálya múlt hó 16-tól 24-ig terjedő 
időben elhelyezett: a) férfiakat:
2 főpincért, 34 éttermi segédet (eb
ből jS kisegítő munkára), 1 bo
rászt, 3 konyhafőnököí, 5 szaká
csot, 2 konyhrtrnészárosf, 19 csa
post, 12 evőeszközfiszfifóf, (ebből 
1 kisegítő munkára), 1 fányérosf, 
37 háziszolgáf, 2 bérszolgát és 1 
szobahefélőf, (ebből 1 kisegítő 
munkára; b) nőket: 1 gazdosz- 
szonyí, 5 felirónőí, 9 szakácsnőt, 
J5 kézileányf, 3 saiáfásleányf, 3 
szobaleányí, 28 fufóleányf, 18 taka
rítónőt, 36 mosogatónőt (ebből 3 
kisegítő munkára), és 10 mosónőt.

A f. hó 24-iki napizárlaf szerint 
foglakozást kaphatnak: a) férfiak:
3 borász, 1 konyhafőnök, 3 sza
kács, ;} háziszolga, 1 bérszolga;

« ha nem az 5

| índustria Faárugyár f 
| és Fűtőanyag RT-náí f
\ Kőbányai -ut 43 §51 el e f o n :  József 73—17̂
š szerzi be

jjtüz 1 fa szükségletét, 1
S mert csak ott kap s

1 jó, száraz
import tűzifát|

£ legolcsóbb áron, házhoz szál- « 
liíva, pincébe lerakva. i

!u«:a z ás miatt azonnal eladó  
VIII., Baros-u. 127_ _ _ _

a legjobb. használják hávéház- 
ban, vendéglőkben. — Gyártják: 
REJCHENTIiAL TESTVÉREK 

Vili., Rock Szilárd-u. 41

II 58% sSSp művészi fényképei | |
\ ÁBRAHÁM ELEMÉR műtermében i|

Főüzlet: IX, Ferencz-börut 13 ! S
Fióh : Zugliget. Fácán-telep ,r §

V E N D É G L Ő S Ö K  F IG Y E LM É B E !
1/-FÉLE KENYÉR és IN \ J V A Sí\sütemény páratlan

VIII, Tömőn. 50. Tel.: a. 52- j5
NAGY IGNÁC

pincefelszerelési cikkek raktára 
Budapest, VII, Károly-körut 9

Ajánlja dúsan felszerelt rahtáráf, u m ; 
borszivatfyuh, szürőgépek, palackok, 
parafaduqók, címkék stb. Tel.; 3. 115-15

liabeíler és Társa
fővárosi adásvételi irodája
Budapest, VJI, Alsóerdősor-u. 5

U'étcrffy bándor-u. sarok)

Telefonhivó CL 103—83
Vesznek, eladnak mindenféle üzleteket és 
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b) nó'/i : 4 ruhakezelőnő, 4 entree 
szakácsnő, 2 tészfásszakácsnő, 4 
kézileány, 1 saláfásleány, 2 szoba- 
leány, 14 fufólcány, 9 takarítónő, 
16 mosogaíónő és 1 mosónő.

Foglalkozást keresnek: a) fér
fiak : 1 szállodai tisztviselő, 4 fő
pincér, 86 éttermi segéd, 2 borász, 
2 konyhafőnök, .3 szakács, 7 
konyhamészáros, 5 pincemester, 
40 csapos, 3 portás, 9 cvőeszhöz- 
tiszíiíó, 24 szolga, 2 bérszolqa ; b) 
nők: 2 gazdasszony, 1 felirónő, 4 
entree szakácsnő, 1 íészfás sza
kácsnő, 3 kávéfőzőnő, 6 kézileány, 
1 íésztásleány, 1 szobaleány, 6 fel- 
szolgálóleány. ] 0 futóleány, 14 taka
rítónő,28 mosogaíónő és jOmosónő.

A férfi alkalmazottak közveíiíő- 
oszíálya Vili, József-u. 33, II. cm., 
a nőké ugyanott földszinten. Hiva
talos órák reggel 8- 2-ig, d. u, 
4 —6-ig. Telefon hivó: József 33-88. 
A kő/vetiícs teljesen ingyenes.

A családtagok és a lkalm azot
tak napi ellátásának ellenértékét 
a forgalmiadé lerovása szempont
jából 1924. julius hónapra a m. 
hir. adóügyi útmutató és ellen
őrző hivatal a főbb alkalmazottak 
és családtagok után fejenként és 
naponként 27.2C0 korona, a többi 
alkalmazott után fejenként és na
ponként 18.700 korona áfalányösz- 
szegben állapította meg. E szerint 
a családtagok és alkalmazottak 
után ezen összeget mint bevételi 
kell a napi bevételhez hozzáadni 
és az igy kapott összeg után a 3 
százalék forgalmi adót leróni. A 
kir. hivatal 65164/1923. sz. végzé
sében foglalt rendelkezése alapján 
azon vendéglősök és szállodások, 
kik üzletükben meleg ételt nem 
árusítanak, csupán a család és 
esetleges alkalmazottak részére 
főznek, nem kötelesek a család
tagok és esetleges ellátásban levő 
alkalmazottjuk napi ellátásának 
költségeit a forgalmi adó alaphoz 
számítani. Kötelesek azonban az 
utóbbiak is az üzletben a vendé
gek részére kiszolgált, úgyszintén 
a család cs alkalmazottak részére 
az üzletből elvont mindennemű hi
deg étel és ital után is az eladási 
ellenértéket külön tétel alatt beve
zetni. (*)

K u b á n y i D e z ső  vendéglős kar- j társunk a Svábhegy nagyszálló volt j igazgatója megvette az lmperial- ; szálloda (V ili, Rákóczi ut 90) éttér- inét, souterainjét és bárját Hautzinger j

Károly kartársunktól. Nagy készült
sége, alapos tudása és népszerűsége 
hatalmas lendületet fognak adni en
nek a kiilömben szép üzletnek, mely
nek souterainjében továbbra is Elun 
János a volt Szikszay-utód híres 
vendéglős marad a vezetőfőpincér. 
Sok szerencsét kívánunk Kubányi 
kartársunknak szép vállalkozásához.

Fetter János vendéglős kartár- 
sunk átköltözött a Ferencvárosból a 
Józsefvárosba, amennyiben megvette 
a Vili., Német-u. 36. sz. alatti ven
déglőt. Jó borai bizonyára ismertté 
teszik uj üzletét is. (*)

TESTEDZÉS
A gyalogló rekordkísérletek

Fekete Mihály több mint 5 perc
cel megjavította az 5 ang. mérföl- 
des gyaloglórekordot. Angol mér- 
földes részidői mind jóval belül 
voltak a magyar rekordon, junius 
hó 8-án. A MAC-verseny után Fekete 
Mihály a MASz engedélyével meg- 
hívási versenyt gyalogolt a MÁV 
C3SK fiatal tehetséges gyaloglójával, 
Hegedűs Lajossal. A verseny 5 angol 
mérföldes volt és Feketének nagy
szerű időeredménnyel sikerült 
Szabiár aránylag gyenge rekordját 
megjavítani. A régi rekord 43:05 mp. 
s Fekete 37:56.3 mp. alatt gyalogolta 
be a távot. Az eredménye jóságát 
mi sem bizonyítja jobban,mint hogy 
az5angolosívi!ágrekord36:j 1.2 mp., 
melyet az angol Larner tart. Fekete 
szédületesen jó formában van. 
Valamennyi részideje, az 1 angolost 
kivéve (7.08), a magyar rekordon 
belül volt. Kár, hogy hivatalosan 
nem mérték azokat, mert igy egy 
csapásra négy kitűnő rekorddal 
gyarapodtunk volna. 2 angolra ideje: 
14.52 mp. (rekord: 15:21.6 mp.)
óangolra: 22.32 mp. (rekord: 23:04.6 
mp., 4 angolra: 30:19 mp, (rekord: 
32:36 mp.) Körei bámulatosan egyen
letesek és mind a két percen belü
liek voltak (1:37, 1:46, 1:50, 1:55,
1.55, 1.55, 1:39, 1:56, 1:57, 1:53,
1:159, 1:59, 1:56, 1:56, 1:57, 1:54,
1:55, 1:56, 1:46.3 mp.) Hegedűst
kétszer körözte le, először a 9., 
másodszor a 17. körben. A fiatal 
MÁV-gépgyári gyalogló erősen 
javul. Az ő ideje is a régi rekordon 
belüli. Végeredményben: 1. Fekete 
Mihály ESC 37:56.3 mp. országos 
rekordi 2. Hegedűs MAV GSK 
42:53.8 mp. 1000 rn.-rel nyerve.

Király rekordfufása 
a maratoni próbaversenyen

Ideje 2 óra 50 perc 19.8 mp. június 15 
Nagy sikerrel végződött a MASz

HERCEG
WIMBISOHBRAETZ LAJOS

BORPINCÉSZETEISÁROSPATAK -  TOKAJ — BUDAFOK
K. zponli iroda is  m lnla'.ir:BUDAPEST, IV, VÁCI U. 28-30

(Piaristán palotája)

HAON jól akar rágni, akkor fogait
Prohászka Sándoráll. vizsg. fogász, müfog- specialistánál csináltassa VII, Erzsébet-körut 2lJ . II. cm. 15. sz. Tel.: J. 121-74
SÖRCSAPOK, BORÁSZATI CIKKEKMIKA TIVADARFÉMÁRUGYÁR Budapest, VII, Kazinczy-u. 47 Tel.: J. 128 27
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1924. julius 1 'VENDÉG' 7. oldal
maratoni próbaversenye. Az indulók 
számában azonban visszamaradt 
az idei maratoni versenyünk a 
tavalyitól, de kitűnő távfűtőnk, 
Király Pál, nagyszerű teljesítménye, 
a kis tömeget megmozgató ver
seny dacára is kellemes és biza
kodó hangulatot teremtett, Király 
nem erőltette meg magát s mégis 
a nehéz és fele utón ellenszeles 
fehérvári országúton respektábilis 
időeredménnyel győzött. A második 
helyre szintén ESC futó került a 
a rendkívül szorgalmas, szimpa
tikus cingár Kádár Béla, kiről 
senkisem hitte, hogy Európa leg
rosszabb országuíján végig állja 
a távot. Befutó 1. Király Pál ESC 
2:50:19.8 mp., országos rekordi
2. Kádár Béla ESC 3:05:43.2 mp.,
3. Bese MTK 3:13:32.8 mp., 4. Rózsa 
Szegedi MTE 3:16:11.1 mp., déli 
ker. rekordi 5. Herzsenyák KEAC 
3:27:14 mp., 6. Rovó Szegedi MTE 
4:13:50 mp., 7. Klein Szegedi MTE 
4:13:50 mp. Feladták Lovass MAC, 
Harfay ESC, Hrenyovszky Dor. AC, 
Dani Szegedi MTE. Király futása 
mindenkit kielégíthetett. Bár a nehéz 
terep, a köves fehérvári országút 
és az ellenszél erősen meghendi- 
kepelíe, mégis biztosan, fölényesen, 
jó idővel győzött. Tegnap igazán 
okosan versenyzett. S ezt vezető
jének, Bihary dánosnak is köszön
heti. Nemrégiben ugyanezen a te
repen (42 km. 195 m.) 2:40:15 mp.-es 
fréningidőí futott ki s ez is még a 
lábában volt. Múltkori betegségét, 
úgy látszik, teljesen kiheverte. 
Bizalommal nézünk párisi szerep
lése elé.

Magyarország 1924. évi jO 
km.-es gyalogló bajnoksága
Bajnok: Fekete Mihály Mihály ESC 
47 p. 59.2 mp. Országos rekordi
2. Szabiár Péter FTC 49 p. 36 mp.
3. Hegedűs Lajos MÁV 54 p. 41.2 mp. 
3 induló. Fekete nagyszerű tem
póban, okos beosztással gyalogolja 
végig a versenyt, melyben senki 
sem lehet rá veszélyes. Elért ideje 
nemcsak aranyjelvényre jogosít és 
a magyar rekordlistának egyik 
díszét jelenti, hanem nemzetközi 
viszonylatban is olyan kiváló, hogy 
ezzel már győzelmi reménnyel 
indulhat a párisi olimpiádon. A 
világrekord ugyan a dán Rasmussen 
45:26.4-cs ideje és Goulding is 
46:28.4-es idővel győzött Stockholm
ban, de Rasmussenről kevesen 
hiszik el, hogy nem fut, Goulding 
pedig már régen nem versenyez. 
Aníverpenben az olasz Frigerio 
48:06.2-el győzött Pearman ellen s 
s Frigerio ma nincs olyan, mint 
ezelőtt négy évvel. Feketének igy 
alapos kilátása van legalább is a 
helyezésre. Részidői: 1:33, 3:18, 
5:07, 7:01, a 2000 méterre 8:56, 
3000 méterre 13:50. 5000 méterre

23:25.6 (Fekete magyar rekordja 
24:05.6), ezután fokozatoson egé
szen 2 percig esnek a körök s 
már azt hiszik, hogy nem sikerül 
az elsőfokú standardét elérnie, 
mikor Fekete az utolsó öt körben 
fokozatosan erősít és 1:47.2-ös 
finiskörrel fejezi be a versenyt. 

MAC előnyversenye
CJunius hó 19-én. 5000 m. sikf. 

előnyv. (8 ind.): 1. Braun Gyula ESC 
(25) 1:9.2 mp., 2. Szloboda Gv. 
MTE (35) 1:10 mp., 3. Buránszky 
MBSE (15) 1:10 mp. 800 m. sikf. 
előnyv. (7 ind.): 1. Kovalik üózsef 
FTC (50) 2:5.3 mp., 2. Leichfag MTK 
(0) 2:5.5 mp., 3. Markoíány ESC 
(12) 2:6 mp. 2000 m. sikf. előnyv. 
(13 ind.): 1. Tóís Vince BBTE (90) 
6:00.6 mp., 2 Horváth MTK (50) 
6:02.6 mp., 3. Bródi ESC (175) 
6:03.2 mp., 4. Hoffmanu MÁV (100) 
6:03.8 mp.

CJunius hó 24-ón a MASz által 
rendezett országos bajnokságok- 

i bán Király Pál az 5000 m. sík
futásban 16.30 mp. IV. helyen vég- 

| zeíf, mi fényes bizonvitéka annak, 
hogy 6 nap előtt lefutott Maratoni- 
verseny milyen könnyű volt, s 
Király ma egyik legjobb formájá
ban van.

„ESC" atléták a párisi olimpiá
don. A MASz vasárnap junius hó 
22-én tartott ülésén végleg hatá
rozott a kiküldendő atléták felett, 
az „ESC" két igazán szimpatikus 
alféíával szerepel, kik nagy rémé- 

I nyekkel veszik fel a harcot. A 
marafónfufásra Király, aki kedvező 
körülmények között tisztes ered
ményt érhet el. A legesélyesebb 
atlétánk Párisban Fekete Mihály, 
aki a gyaloglás világszerte tartott 
versenyeinek eredményéből ítélve 
még győzelemre is számbajöheí.

Fekete M ihály m egjavította 
a 2 angol m érföldes rekordot is 
14. p. 22.4 mp. az uj rekord. Meg 
kell állapitanunk, hogy mióta Fekete 
Mihály hazaérkezett, a közönség 
fokozott érdeklődéssel fordul a 
gyalogló versenyek felé. Bár győze
lemre az olimpiádon itt sem szabad 
számítanunk — ezt sejteti Goodwin 
és Watís éppen fentebb megírt 
angol bajnoki eredménye, — de 
helyezést elérhet Fekete. Rekord- 
javítási sorozata folyamán tegnap 

! a margitszigeti sporttelepen a 2 
angol mérföld legjobb idejét múlta 
felül. A felázoít, puha pályán is 
hajszálnyira egy perccel megjaví
totta Szabiár 15 p. 21.6 mp.-es 
rekordját. Fekete 1:36-os körrel 
kezdett, 3:20 volt a 800*a, azután 
5:07, 6:56, 8:46, 10:03 és 12:32 volt 
az ideje s 14:22.4 alatt fejezve be 
versenyét, egy értékes rekorddal 
gyarapította rekordlistánkat. Idő
mérések: Fekete Lipót 14:22.4, 
Misángyi 14:21.8, Lipfák 14:22.6 mp.

A természetes szénsavas

kékkúti ásványvíz
üdítő és pezsgő ásványvíz.

A legsaViinyubb bort is k e llem essé  teszi.

Megrendel hefő! ;i
Budapest, V. Berlini-tér 9. Tel.: 191-73 |

HŰTCTL TIVADAR
cPOcRCELLÁN GYÁROS 
V, D O R O T T Y A -U , 14 

Nagy választék vendéglői és kávéházi 
edényekben

T E L E F O N t  3 1 — 5 3

VENDÉGLŐSÖK
f  ha olcsó és

JO BORT
akarnak, jöjjenek

VIII, BAROSS-U. 75
alatti pincénkbe 

BUDAPESTI ÉLELMEZÉSI R-T

G U S Y s s í #n
COCKTAIL, VERMOUTH 

SVED1SH PUNCH 
WHISKY-GíN

Mlinkó vendéglőket közvetít Baross-u. 76 * Tel.: J. 139 71
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Alapá • 50C0 korona, 

minden további szó 500 korona.

Mindennemü küldeményt kérek 
igy címezni:

Konya Sándor, VI!, Almán:-fór 1č. 111.23
Üzletvezető vn.gy foydr?ár-ál’ ás{ 

keres. Óvadék kívánság szedni C: i 
a kiadóhivatalban, VII, Ahnásydór .0

V iílanyzongora 60 darab kohóval 
eladó. Vili. Töiriö-u. 50. Novak pólói zlet

V.',y ő b illiár iszfa l
po nélkül, 5 é így Go
lyóval eladó, Érdeklődni leket S.-iágyi 
Andrásnál, Bölcske (Tolnarnegye)

I’ F L_■ 1 í VÁSIIVl a c; -.m r A r  drás adás-
véfeli irodája, Budapest, Rákóczi-uí 30 
föl Iszinf í. Közvetít, úgy helyben mini 
vidéken,szá!lodáhaí vendéglőket, hávé- 
há . i . inden v k 
vágó bá) mif he üzleteket, ing íl . mai 
vagy anélkül.

1’ i 8 v e 1 e m I O j s zágs z  e r t e u g y a fő
városban, aki bárminemű kisebb vagy 
nagyobb üzletei, vagy inga; rat venni 
vagy eladni • szándér.ozik, férd i!;oi: 
teljes bizalommá] Ném án rajos or- rá
gós régi vendéglős közvetítő iroda; í- 
ho z Bud ipe t. VIL, V lénv i-u. . .

Világhírű Rád?ara arckonocs is
mét kapható iX.. Bakáís-tér 7. III. em.\2. 
Levelezőlap kérésre elküldöm.

NŐSNEK BOROK
hordós 0:5 palack áru 

VII!. Stáhly-u. 5. Tel.: 3. 2o-2j 
BUDAPEST—BUDAFOK

ELSŐ MAGYAR 
RÉSZVÉNY 
SÖRFŐZDE

BUDAPES T— KŐBÁNYA 
Tel.: J. 56"3ö

: Városi irctia: Eszleriiázy-n. 6 
I Tel.: J. 4-29 és J. 34—41
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Ingatlan és üzlet 
adás-vételi, bizalmi 

közvetítő irodája

Józr eí-körut 9 
Udvarban 7. ajtó

vj]Szobafestés ésflg 
Í]m ftzolás^eW uJ«;i||LIKTOR FERENCZ, tü '-i
ü lj VIII,aó^.-i-kÖMit77. I.-h ivóJ 49-83 I I  !H

l l r  r^iry Lásziö-bia' fa is k o ií]
szasij- és bargazdasigi r.-t, |

CZEGLÉD i
Horpincészefei !

i; BUDAPEST - CZEGLÉD - WIEN
Lerahaf: V. Sólyom u. 17 

t Iroda IV,  Ferenciek tere i Tel : lltiszezer-37

i e-;rss»iiise fstoraiési cik&Gü, üvesH' 
B«.isü8k is gépek, Piriik stb, kaphatok C í r rí A 3 Ó Z S E F
Bpesf, V, Vilmos császár-uf 48 

Tel.: 28-92

| LUGKÖ sssrsgsgx.
| Utasítás 4-5 kg zsiradék, 1 kg lugkő, 31. viz

Rézgáiio o, Rézkénpor. 
Ixénpor, Kénlap és Karbid la.
Szállít s-asuton és postacsomagokban 

utánvét mellett

Veszek akác- és virágmézet]
h K O D N Á R  ?ud;1poy. AHHa." 13

Vendéglői üveg és 
porcellánárut
legelőnyösebb árban és 
feltételek mellett szállít

f O W I  Q VII, Csengeri-u. 26 
1 O .  T.-hivó 3 . 124-50
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BUDAPEST—KŐBÁNVA :
Központi irodák, borpincék és gyártelep: X, Korponni-u. 16-J8. Tel.: Gőzsef 39 03 «
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