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A reklámrólés annak iparunkkal kapcsolatos hasznáról foglalkozunk jelen írásunkban. Aktuálissá teszi ezt a reklámról való elmélkedésünket egy érdekes jelenség, egyik legnagyobb budai vendéglő, hangos és feltűnő módon hirdeti helyiségeit, borait stb. Ezek a hirdetések nem csak a napilapokban, de egyéb hirdetési helyeken, sőt utóbb a villamos- kocsik oldalain is láthatók voltak. Több kartársunk helytelenítette ezt a hangos hirdetési módot, utalva a régi közmondásra, hogy „jó bornak nem kell cégér“ !Nincs igazuk, kedves kartársaim !A múlt század maradiságához jól illett ez a közmondás, de a mai létért küzdő emberek bábeli tömegei — nem tudom elképzelni — mi más utón vennének tudomást üzletemről, szállodámról vagy fajboraimról vagy a kerthelyiségemről, ha ezt reklám utján nem vinném át a köztudatba! Hajdan a kisbiró kidobolta, ,,közhirré“ tette, ma ugyanezt a célt a nyomtatvány, újsághirdetés, a plakát, a fényszóró stb. stb szolgálják. Törpe vállalkozások, melyek óriásivá nőttek, a folytonos pénzt nem kímélő reklám folytán, beszédes bizonyságai annak, hogy mit lehet elérni ezzel a modern módszerrel.Egy eldugott utcában lévő vencléglő csak úgy remélheti forgalma fellendülését, ha hirdeti magát. Jó, nemes kadarkám van, ki tud róla, ha nem irom ki a kirakatba? Mert úgy

van az, hogy ma mindenki hirdet, akár tudatosan, akár öntudatlanul.Természetesen aki tudatosan hirdet az kellőkép ki tudja használni a reklám erejét, már pedig abban az üzletben, amelyben csak a véletlen bevetődő vagy arra járó vendégektől kell megélni, ott nem sok forgalmat csinálnak. Kivételek azok a régi hírneves üzletek, melyek a ,,múltjuk" folytán benn élnek a közismeretben. Elmondhatjuk bizton, hogy a jelenkorban az üzleti boldogulás egyik legszükségesebb eszköze a reklám, mely nélkül sem fogadót, vendéglőt, sem kávéházat közismertté tenni nem lehet.A napokban bent jártam egy utazási vállalat irodájában, hol az asztalokon szétszórt külföldi prospektusok között számos hotel jól megirt, ízlésesen illusztrált brosúráját láttam. Ezekben nem csak a szállodai szobák árai vagy a kényelmi berendezések ismertetése foglaltatott, hanem a különböző étrendek s azok árai, borlapok, szóval a pincétől a padlásig mindennel megismertetett. Most tessék elképzelni, hogy egy berlini hotel brosúráját 5-600 európai utazási irodában terjesztik az utazó publikum körében.Micsoda idegenforgalmat képes ez a kis propaganda is előidézni egy-egy szállodában.Igen, a reklám emeli az idegenforgalmat a szállodákban, különösen akkor, ha azután a szállodás a reklám költségeit nem ez első pár vendégen akarja behozni, hanem megelégszik a

nagyobb forgalom által kapott polgári haszonnal! A hirdetésre adott pénz — igy is — nem csak megtérül, de igen szép hasznot is hajt!Reklám terén Amerika vezet, a Yankee tudatában van a reklám bűvös erejének és alaposan ki is használja.Nálunk még a reményteljes kezdetén vagyunk a reklámnak, de a fejlődés utján. Reméljük, hogy kartársaink is megértik a modern idők követelő szavát és nem fognak idegenkedni akkor, ha az üzletük érdekében igénybe kell venniök a modern üzletforgalom legnagyobb és leghatásosabb lenditőkerekét: a reklámot! (k. z.)
A vendéglős 

a közfudafban
„Isten áldja a tisztes ipart!“ A 

katholikus legényegyleteknek ez a 
jelmondata jut eszembe, mikor a 
vendéglősiparon végignézek és látom 
azt a sivárságot, mely a lelkekben 
megnyilvánul éppen a vendéglős
ipart gyakorló embereknél. Nincs 
még egy ipar, amelynek űzői annyira 
híján lennének az együvélartozás 
érzetének, az egymást megbecsülni, 
támogatni akarásnak, mint a vendég
lősiparosok.

Ellenvethetik nekem azt, hogy 
hiszen a vendéglősipar, mint olyan, 
csak 3—4 esztendős s igy csak 
természetes, hogy még nem fejlőd
hetett ki az a kartársi, szakmabeli 
gondolatvilág, amely a többi iparok
nál megvan. De erre viszont áll az 
a tény, hogy annakidején a nyom
dászipar, a fényképészipar ugyan
csak szabad foglalkozásból vált iparrá 
és az egyes iparosok mégis azonnal 
szak- és kartársakká lettek.

De nem csupán az egy ipart űzők 
érdekei szempontjából alakultak egyes 
iparos közületek, hanem az önálló
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ság, a továbbképzés és a társasági 
érzés fejlesztésének a céljára is ala
kultak az egyes iparágakon belül 
egyesületek, szövetségek s egyebek. 
Á vendéglősiparban ez nincs meg. 
Az ipartestület életrekelése után a 
vendéglősök között még jobban meg
csappant az érdeklődés a vendéglős 
közügyek iránt, mint azelőtt, amikor 
három ipartársulatra osztva élte a 
vendéglösség a maga egyesületi éle
tét. Van ugyan egy országos szövet- | 
sége is a magyar vendéglősöknek, 
de annak az életbenlétéről csak 
akkor vesznek tudomást a vendég- ■ 
lősök, amikor egy-egy nagygyűlést 
tartanak. Ezeken a nagygyűléseken 1 
a hivatalos szónokok elmondják jól 
kicirkalmazott beszédeiket, amelyeket 
a hallgatóság becsületből megtapsol, 
majd résztvesznek a hivatalos eécó 
után a még hivatalosabb banketten 
(Szerkesztő ur kérem, nem ez a tő- 
dolog ottan ? Szedögyerek.) s utána 
marad minden úgy, ahogyan volt. 
Van a vendéglősöknek még egy 
közülete, a „Jóbarátok asztaltársa
sága", amelyik immár huszonegy éve 
létezik. E sorok írója immár tizedik 
éve ismeri ezt a közületet s ez idő 
alatt elég alkalma volt beletekinteni 
a vendéglösség egész érzés- és 
gondoltvilágába. A „Jóbarátok asz- 
taltársssága“ élő, működő valóság. 
De mégsem éli azt az életet, amelyik 
méltó lenne a vendéglősiparhoz. Én 
azt szeretném, ha Budapest négy
ezer vendéglőse közül legalább há
romezerötszáz tagja lenne a „Jóbará
tok asztaltársaságáénak és ha ez a 
közület az egész országra kiterjedve, 
egyöntetű szellemet, gondolkodást 
és kollegiálitást teremtene meg a 
vendéglősiparban. Ezzel szemben 
pedig a valóság az, hogy a „Jóbará
tok asztaltársasága" minden szerdán 
igen kis számban gyülekezik össze 
a programmszerü helyeken és szinte 
kizáróan mindig ugyanazok a kar
társak vannak jelen, akik az előbbi 
összejöveteleken is jelen voltak. Uj 
tag alig jelentkezik. A nagyüzemek 
tulajdonosai elkerülik a „Jóbarátok 
asztaltársaság“-ot, a kisebbek pedig 
oly nehezen mozdíthatók meg arra, 
hogy résztvegyenek a szerdai össze
jöveteleken, mintha Isten tudja, milyen 
áldozatokkal járna az. Pedig az én 
meggyőződésem szerint— különösen 
amióta a „Jóbarátok asztaltársasága" 
hivatalos jelleget öltött az ipartestü
leti tagértekezletek hozzácsatolásá
val — az ott való megjelenés min
den egyes vendéglősre nézve csak 
haszonnal járna, mert hiszen a szak
lapokat az előfizetés ellenére is alig 
olvassa valaki a kartársak közül. 
(A vendégek inkább elolvassák. Szerk.)

<VENDÉG
A szerdai összejöveteleken azonban 
az élőszóval elmondott közléseket 
akarva-nemakarva tudomásul kell 
hogy vegyék.

Ha a vendéglősipar belső élete 
ilyen, hogyan gondolkozik a köz, 
a társadalom s az egyes ember a 
vendéglősökről ? Mondhatom, hogy 
egy cseppet sem rokonszenvesen. A 
vendéglős úgy él a köztudatban, 
mint a munkátlanul meggazdagodók 
prototípusa. S honnan jutott ez a 
köztudatba? A napisajtó hírrovatá
ból. A háború előtt, de jobban a 
háborús és háború utáni időkben a 
vendéglős a hírrovatban úgy szere
pelt, mint a lelketlen és szívtelen 
árdrágítás atyamestere, akit nem lehet 
eléggé büntetni és megfenyíteni. 
Szinte ki lehet érezni egy-egy ilyen, 
a vendéglősökről szóló napihirből a 
rosszindulatot, a célzatosságot és a 
kárörömet, amellyel az illető lap a 
vendéglösség iránt viseltetik. Nem 
azt Írja például, hogy a vasúti tarifa 
hihetetlen felemelése miatt a falusi 
zöldség, főzelék és élelmiszer fel
hozatal megcsappant s ennek folytán 
növekedett a drágaság, hanem azt 
irj°.k a lapok: „A vendéglősök már 
megint felemelték az árakat stb.“ 
Igv például a múlt héten egyik na
gyon elterjedt élclap is jónak találta 
egyet csípni a vendéglősökön, midőn 
azt írja: Minthogy a vendéglősök 
immár nem emelhetik hivatalosan az 
árakat, úgy segítenek magukon, hogy 
igen kicsikre szabják az - adagokat.

Hát ez ellen tenni kell! A ven
déglős iparosoknak meg kell érte
niük, hogy ők egymásra utalvák, ők 
össze kell hogy tartsanak, hogy ki
felé mint hatalmas erkölcsi testület, 
tekintélyt szerezzenek az iparnak, 
amely épp oly nehéz, fáradtságos, 
értelmet, erőfeszítést és befektetést 
igényel, mint bármely más ipar, ha 
ugyan nem többet. Ha a vendéglő
sök között a céltudatosság, a kar
társi érzés és az ipar igazi szeretete 
kifejlődik, biztosak Ehetnek, hogy a 
köztudat másképpen Ítél majd róluk.

Patuky Sándor

Az uj bortörvény
1924. évi IX. förvénycihh a bor 
előállításának, kezelésének  és 
forgalm ának szabályozásáró l és a 

borham isítás tila Im azásáról 
(IV-ik folytatás)

27. §
Mindazoknak, akik a fokajhegy- 

aljai borvidéken bornak (vagy 
mustnak) forgalombahozaíalával 
foglalkoznak (termelők, kereske
dők sfb.), tilos a íokajhegyaljai 
borvidék területére sűrített mustot, 
mazsolaszőlőt, aprószőlőt, aszu-
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szőlőt vagy déli gyümölcsöt be
hozni, vagy ott készletben tartani.

Azonban fűszer-, csemege- sfb. 
kereskedők, ha boreladással nagy
ban nem foglalkoznak, továbbá 
vendéglői, kávéházi Vagy ezekhez 
hasonló üzemet folytatók, végül 
közvetlenül a fogyasztók a íokaj
hegyaljai borvidékre is behozhat
nak’ , beszerezhetnek vagy ott kész
letben tarthatnak az első bekezdés
ben emlifeíífermékekből oly mennyi
séget, amely rendes üzleti forgal
muk fedezéséhez, üzemük folytatá
sához, illetőleg háztartásuk ellátá
sához szükséges.

28. §.
A íokajhegyaljai borvidék terü

letén fekvő vasúti, hajó- és posta
állomások kötetesek az egy méter- 
mázsát meghaladó sűrített must-, 
mazsolaszőlő-, aprószőlő-, aszú- 
szőlő- és déli gyümölcs-, cukor
vagy cukorszörp-, továbbá az egy 
hektolitert meghaladó szeszszállif- 
mányok megérkezéséről, a feladó
nak és a címzettnek feltüntetésével, 
a farczali kerületi szőlészeti és 
borászati felügyelőt eseíről-esefre 
értesíteni.

29. §.
A földmivelésiigyi miniszter, a 

k e resk ed e lem ü gy i miniszterrel 
egyetértve, rendelettel állapítja meg 
azokat a szabályokat, amelyek a 
jelen II. fejezetben foglalt rendelke
zések megtartásának ellenőrzésé
hez szükségesek.

Hl. A csemegeborokra, az aszuborokra, 
a pezsgőre, a habzóborra, a borpár
latra és a gyógyborokra vonatkozó 

kiilönös rendelkezések.
30. §.

Amennyiben a jelen III. fejezet 
különös rendelkezéseiből más nem 
következik, e törvény I. fejezetének 
általános rendelkezései a csemege
borok, az aszuborok, a pezsgő, a 
habzóbor és a borpárlat előállítá
sára, kezelésére és forgalomba- 
hozaíalára is megfelelően irány
adók.

31. §
Csemegeborok a közönséges 

boroktól nagyobb exfrakf*, cukór
ós szesztartalmuknál, továbbá jel
legzetes izüknél, illatuknál vagy 
zamafuknál fogva különböznek.

Csemegeborok előállításához a 
földmivelésiigyi miniszter által ren
delettel megállapítandó módozatok 
szerint belföldi szárított szőlő, sűrí
tett must, legalább 70 térfogat % os 
hibátlan borpárlat és esetleg — édes 
m inőshöz — egyes fűszerek hasz
nálhatók.

Az ily módon készült csemege- 
bort tilos más, akár bel-, akár kül
földi borral házasítani.

Csemegcborf csak kifejezetten 
„csemegebor", „édes csemege bor,, 
vagy „likőrbor" néven szabad for
galomba hozni.
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A külföldi származású csemege
borok tekintetében a 13. § rendel
kezései irányadók.

A forgalomba hozoíf (15. §) 
csemegeborok címkéjén, valamint 
a forgalombahozaíalukra irányuló 
mindennemű üzleti iraton vagy 
nyomtatványon (hirdetés, ajánlat, 
kínálat síb.) a készítő nevét és 
telepe helyét is fel kell tüntetni.

32. §.
Aszuborok az olyan borok, ame

lyek a tőkén aszusodotí, íöppedt 
vagy nemesen rothadt szőlő cefré
jére »ugyanazon bortermő helyen 
termett mustnak vagy bornak fel- 
öntéséből keletkező lé szeszes erje
dése utján származnak.

Az aszuboroknak — kivéve a 
tokaji aszuborokaí (20. § első be
kezdés) — csakis a kezeléshez és 
csak a 2. § 3. pontjában megálla
pított korlátok között szabad bor
párlatot használni.

A forgalomba hosoíf(15. §) aszu
borok címkéjén az „aszú" elneve- : 
zéssel egyenlő nagyságban a szár
mazás helyét is fel kell tüntetni . 
(pl. Kecskeméti aszú).

33. §
Pezsgő természetes borból ké

szült szénsavdus bor, amelyben a 
szénsav cukor hozzáadásával, er
jesztés vagy természetes erjedés 
utján fejlődött és vjsszafojtaíotí. A 
pezsgőhöz a gyártásnál szokásos 
u. n. likőrt is hozzá szabad adni.

Habzóbor természetesborból ké
szült, pezsgőhöz hasonló bor, amely 
szénsavval mesterséges utón van 
telítve.

Habzóbort csakis ezzel az elneve
zéssel szabad forgalomba hozni.
A „Habzóbor" elnevezést ennek a 
szónak idegen nyelvű fordításával 
helyettesíteni tilos.

Pezsgőt és habzóbort csak úgy 
szabad forgalomba hozni, ha a ! 
palack címkéjén és dugóján a készí
tő neve és telepének helye fel van 
tüntetve.

Ennek a §-nak a rendelkezései j 
a külföldi származású pezsgőre 
és habóborra is irányadók (13. §).

34. §.
Borpárlat az a szeszes folyadék, 

amely kizárólag természetes bor
nak lepárlása utján készül (nyers
anyag.

Az e törvény 3. §-ának 3. pontjá
ban, továbbá a 6., 20. és 31. íj aiban 
említett borpárlatt alatt legalább 70 
íérfoga(%-osízesítők (ingredienciát) 
hozzáadása nélkül előállított bor
párlatot kell érteni.

Borpárlat mint szeszes ital az 
ezelőtt „Cognac" néven ismert az 
az ital, amely kizárólag borpárlat
nak mint nyersanyagnak kellő érle
lése, esetleg megfelelő izesitők (ing- 
rcdienciák) hozzáadása utján ké
szül s az ezáltal keletkező zamat- 
anyagokat kellő mennyiségben tar
talmazza.

'VENDÉG
A borpárlatnak mint szeszesital

nak, valamint a borpárlatot tartal
mazó egyéb szeszes italoknak elő
állítására kezelésére és forgalomba- 
hozatalára, továbbá a francia „Cog
nac" forgalomba hozatalára vonat
kozó részletes szabályokat a föld- 
mivelésiigyi miniszter rendelettel 
állapítja meg.

35. §.
A hivatalos Magyar Gyógyszer- 

könyvbe felvett gyógyborok készí
tésére és forgalombahozafalára a 
Magyar Gyógyszerkönyv utasításai 
irányadók.

Más gyógyborkülönlegességek 
készítésére engedélyt csakis a nép
jóléti és munkaügyi miniszter a 
földmivelésiigyi miniszterrel egyet
értve adhat

Gyógyborokaí (gyógyborkiilön- 
legeségekef) csakis gyógyszertá
rakban és gyógyáruüzletben sza
bad árusítani.

A jelen törvény rendelkezései a 
gyógyborokra (gyógyborkülönle- 
gességekre) annyiban mégis irány- i 
adók, hogy ezek készítéséhez alap
vagy nyersanyagokul csak a jelen 
(örvényben megszabott kellékek- 1 
nek megfelelő természetes bort 
szabad használni.

IV. A borsepröre, a törkölyborra, a 
gyümölcsborra és a borhoz hasonló 
egyéb italokra vonatkozó rendelkezések

36. §.
Mind a saját termésű, mind a 

mástól szerzett bornak romlatlan 
seprőjéből (folyékony berseprő) 
szabad a benne levő bort (seprő
bor) kisajtolni és forgalomba hozni.

Magát a borseprőí csupán ipari 
feldolgozás céljára szabad forga
lomba hozni, ellenben hisajíolás 
céljára forgalomba hozni, vagy 
beszerezni, beszerzett borseprő
ből a borsajtolásf Üzletszerűen j  
folytatni, vagy a beszerzett bor
seprőből kisajtolt bort forgalomba 
hozni egyaránt tilos.

Borseprőből viz hozáadásával 
borhoz hasonló italt előállítani 
tilos.

37. §.
A törkölyből- (csiger, csinger, 

lőre) borhoz hasonló az az ital, 
amely friss szőlőnek vízzel fel- 
öntött törkölyéből erjesztés utján 
származik.

Törkölybor előállítására három
naposnál régibb törkölyt használni 
tilos.

Törkölybor előállítására ugyan
azt a törkölyt csak egyszer sza
bad felhasználni és a törkölyre leg
feljebb egynegyedrész annyi vizet 
szabad felönteni, mint amennyi a 
szinmustja volt.

Törkölybor előállításához tör
kölyön és vizen kiviil semmi más 
anyagot nem szabad használni.

A törkölybor okszerű kezelése 
céljából csakis a kénezés (2. §. 4.

pont), de csupán tiszta kénnel, 
továbbá a derítés (2. §. 6. pont), 
végül a fejtés, a szűrés és a bor 
elíarfhaíóvá tételére szolgáló mű
veletek (2. §. 12. pont) vannak meg
engedve.

A már kierjedí íörkölyborhoz 
vizet keverni tilos.

38. §.
Törkölybor (csiger vagy lőre) 

készítése a 37. §-ban foglalt hatá
rok között is csak saját termésű 
szőlőíörkölyből, kizárólag a házi
fogyasztás céljaira és csakis azok
nak engedtetik meg, akiknek négy 
kataszteri holdnál nagyobb szőlő
jük nincs.

Házifogyaszíás alá az a förköly- 
bormennyiség esik, amelyet maga 
a termelő és családja, továbbá 
cselédei és munkásai fogyaszta
nak el.

A házifogyaszíás céljaira éven- 
kiní készíthető törkölybor összes 
mennyisége nem haladhatja meg 
az ebbeli egyévi szükségletet és 
semmiesetre sem lehet több 20 
hektoliternél.

Oly termelőknek azonban, akik 
bornak (vagy mustnak, vagy szőlő
cefrének), vagy bor előállítására 
szolgáló szőlőnek adásvételével, 
avagy bornak kimérésével vagy 
kicsinyben eladásával foglalkoz
nak, íörkölyborí késziíeniök nem 
szabad.

A íörkölyborí tartályán (hordó 
stb.) mindenkor „törkölybor" el
nevezéssel kell ellátni.

Törkölyborí forgalomba hozni 
tilos.

39. §.
Az a termelő, aki íörkölyborí 

akar készíteni, köteles ezt a szán
dékát legalább két nappal előbb a 
községi elöljáróságnál — a készítés 
időpontjának, helyének és a készí
tendő mennyiségnek feltüntetésével 
-  bejelenteni.

A községi elöljáróság a bejelen
tésekről nyilvántartást vezet, ennek 
alapján a íörkölyborkésziíésí a 
jelen törvény 38 -40. §-aiban foglalt 
rendelkezések megtartása szem
pontjából ellenőrzi, a nyilvántartást 
a község területén folyó szüreíe- 
lési munkálatok befejezése után 
nyolc nappal lezárja és másolat
ban az illetékes m. kir. pincefel
ügyelőnek megküldi.

40. §.
Gyümölcsbor borhoz hasonló az 

az ital, amely nem szőlőnek, hanem 
más friss gyümölcsnek levéből 
erjesztés utján származik.

Gyümölcsbor erjesztéséhez vizet 
vagy cukros vizet használni sza
bad. Egyébként azonban a jelen 
törvénynek a bor okszerű kezelé
sére (2. 4), úgyszintén a tiltott
anyagokra (7. §) vonatkozó álta
lános rendelkezései a gyümölcs
borra is megfelelően irányadók.

(Folytatjuk)
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A borárak katasztrofális 
áremelkedése

A vendéglős ipartestület elöljáró- 
sági ülésén, három hónappal ezelőtt 
megmondottam, hogy a borérték
határ felemelése olyan bordrágulást 
fog előidézni, ami a vendéglősiparra 
végzetes lehet, Kértem tehát, hogy 
elnökségünk hasson oda az illetékes 
faktoroknál, hogy az értékhatárt ne 
emeljék fel, hanem az úgynevezett 
asztali bor fényüzésiadómentes le
gyen, mig a többi borok u. m. 
pecsenyeborok, palackborok, legye
nek fényüzési adóval megterhelve.

Én ugyanis előre láttam azt, hogy 
ha a bornak az ára aranyparitáson 
felül emelkedik, úgy a borfogyasztás 
a legminimálisabbra fog csökkenni. 
Miért ? Azért, mert sem a kispolgár
ságnak, sem a hivatalnok osztálynak, 
sem pedig a munkásságnak nincs 
meg az aranyparitás szerinti jöve
delmének még 50°/o sem és igy mi 
hiába kérünk a borért 20—25,000 
koronát, ha nincs aki megvegye, igy 
beáll egy nagy pangás, amit már 
el is értünk és amely, ha igy fog 
tartani, úgy a borkészletünknek a 
felemésztésével fog végződni. Már 
pedig az egyenesen katasztrofális 
lesz, mert a mai házbér, adó stb, 
terhek olyan nagyok, hogy ha egy 
kisvendéglő naponta 30 liter bort 
árul, ennek az ára közterhekre kell. 
Hol van akkor még a többi kiadás 
és a magunk megélhetése, ruházat 
stb.

Én most újra átveszem a próféta 
szerepét és megjósolom, hogy a 
boráraknak le kell menni. Kissé 
furcsa szinben tűnik fel, hogy ven
déglős agitáljon a borárak magas
sága ellen, azonban én látom és 
érzem azt a pusztulást, ami annak 
nyomán fog keletkezni, ha a bor
árak emelkedni fognak. Hány kis- 
vendéglős fog tönkremenni, kinek j 
készlete vagy tőkéje nincs és hány 
vendéglős fogja készletét és tőkéjét 
felemészteni ha van?

Éppen ezért, mivel a mai borárak 
mesterségesen vannak felhajtva.Tenni 
kell tehát itt valamit, hogy meg
mentsük üzletünket és vagyonúnkat, 
mert ez kötelességünk iparunkkal 
szemben. Ne üljünk fel a kereskedők 
rémhíreinek, várakozó álláspontra 
kell helyezkedni és bort nem venni. 
Azt hiszem, mindenkinek van két- 
három hónapra való borkészlete.

Le kell nyomni a borárakat, mert 
elég az, ha a bor ára aranyparitáson 
van. Gondoljuk meg, hogy a fogyasz
tók nem bírják, már pedig ha fo
gyasztó nincs, akkor becsukhatunk.
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össze kell állni 5—6 vendéglős
nek és együtt megvenni egy vagon 
bort, ha egy nem bírja megvenni, 
mert az a két-háromezer korona amit 
egy liter bornál ily módon nyernek, 
az éppen elég tiszta haszonnak.

Megjósolom, hogy ha két-három 
hónapig nem veszünk bort, olyan 
nagy kínálat fog bekövetkezni, ami 
a borárak csökkenését vonja maga 
után.

De ez csak is tőlünk függ, ha mi 
erősek leszünk és ezt a két-három 
hónapi krízist ki tudjuk tartani, úgy 
meg lesz mentve üzletünk, jövőnk és 
tovább birjuk iparunkat folytatni.

Ellenben ha hagyjuk magunkat 
ugratni, úgy ellehetünk készülve a 
legrosszabbra.

Mégegyszer intem tehát kartársa
imat, hogy ne feszítsék a húrt a 
végsőkig, hanem a legminimálisabb 
áron mérjenek bort, mert ha kitar
tunk, úgy feltétlen be kell következni 
a borárak csökkenésének.

Fehér János

A kávéhamisifás
A legtöbb élelmi* és élvezeti 

cikk föbbé-kevésbé hamisítás
nak van kitéve. A pörkölíkávéí 
mesterségesen készült kávé
szemekkel hamisítják olymódon, 
hogy a pörkölt makkot porrá- 
őrölve, liszttel keverten össze
gyúrnak, formába sajtolják és 
gyengén pörkölik, borszeszben 
oldott gyantával pedig meg
adják a fényét a hamisítványnak.

Bécsben, P rágában  nagy 
mennyiségű ilyen hamisítvány 
készült, melyet elsősorban a 
jámbor vidékieknél sütöttek el. 
Az ilyen hamisítványok könnyen 
felismerhetők arról, hogy hideg
vízben szétesnek, a melegvíz- 
ben viszont péppé válnak.

Ugyancsak Bécsben a Phyíe- 
lephas macrocarpa fehérje anya
gából is készítettek mesterséges 
kávészemeket, melyek mikrosz
kóppal könnyen felismerhetők, 
minthogy sejtjei a dafolyamagé- 
hoz hasonlítanak.

Gassen Pál készített gépek 
segélyével igen megtévesztő 
hamisítványokat, de ezeken is 
észrevehette a figyelmes vizs
gáló, hogy a szemek barázdái 
nem oly tökéletesek s a baráz
dákból hiányzik a pergament- 
héj, szóval csak felületes , em
bert téveszthetnek meg. Érde
kes, hogy 1889-ben a Kölnben 
tartott íápszerkiállifáson a hely-
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beli Jean Heckhausen és Weies 
cég kiállítóit, egy a fent leírt 
hamisításhoz szükséges „kávé- 
szem“-gyárfó gépet.

Általában a hamisítványok 
fajsulya jóval nagyobb, mint a 
valódié s a vizbedobva alá
merülnek, holott a valódi pör
költ kávészemek a felszínen 
maradnak, nem oldódnak sem 
hideg, még kevésbé meleg víz
ben, alakjukat csak törés, zúzás 
esetében vesztik el.

A hamisítás leggyakoribb faj
tája a pörkölt darált kávé, ha
misítják gyakran pótkávéval, 
még gyakrabban íölgyfahéjjal, 
ricinuszmaggal, kihasznált kávé
aljjal, sőt nem riadnak vissza a 
féglaporíól vagy a földtől sem.

A haiványszinü kávébaboí 
festeni szokták, a festésre leg
inkább a berlinikékeí vagy indi
gót curcumával, vagy berlini
kékeí chrómsárgával és réz- 
vitriollal használnak.

Griesmayer szerint a festék 
kimutatására a következő egy
szerű kísérletek szolgálnak. 
Néhány szemet a megvizsgá
landó kávéból chloroformmal 
rázunk, ha a folyadék kék vagy 
zöld színűvé válik, akkor a 
festés indigóval vagy indigó és 
curcumiával történt, adjunk az
után a folyadékhoz salétrom
savat, ha ettől színtelené válik, 
akkor csak indigó, ha sárga 
folyadékot ad, úgy curcuma is 
van benne. Ha vérlugsóoldaííal 
nedvesítve a kávészemek vörös
barna szint öltenek, akkor biz
tosan rézvitriollal vannak meg
festve.

Általános ma már, hogy a 
drága kávé mellett és sokszor 
helyette, pótanyagokat vagy az 
úgynevezett pótkávét használ
ják, ebben Németország vezet, 
ahol éppen ezért csaknem a 
legrosszabb kávét isszák. A pót
kávék ma már jelentékenyen 
elszaporodtak s a gyártásuk 
sok-sok ezer család feníaríásá* 
hoz járul. A gyártásnál hasz
nálatos anyagok: cikóriagyökér, 
gabonafélék, kukorica s a hüve
lyesek magvai, makk, füge.

A jó, valódi pótkávénak a 
kávé legsajátabb alkotórészét 
a coffeint kellene tartalmaznia, 
a kereskedelemben előfordulók 
közül azonban egy sem coffein- 
íaríalmu, kivéve a sacca kávét, 
mely a kávéíermés húsos réte
géből készül. A legelterjedtebb
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pótkávék, mini a cikória, füge, 
árpakávé egy sem tartalmaz 
izgató hatású alkotórészt s igy 
méltán csodálkozhatunk, hogy 
mint tettek oly kedvelíségre és 
elterjedtségre szert. Háziasszo
nyok szokták állítani, hogy a 
pótkávé színesebbé, zamatosab
bá teszi a kávét és olcsóbbá, 
ami a szakembert illeti, az csak 
az utóbbi állítás igazságát valja, 
az előző indokok a poétika 
birodalmába tartoznak. (k.)

'•HTR.'E'K
Egy hasábos hirdetés mm-kéní 1000 K

Vidéki előfizetőinkéi, akiknek 
postabefizeíési lappal ellátóit fel
szólító levelet küldtünk a múlt hó
napokban, felkérjük, hogy hátra- 
lékjukat kiegyenlíteni szíveskedje
nek. Annál is inkább elvárjuk a 
kiegyenliíésí, mivel lapunk kiadó
hivatala a várakozást illetőleg el
ment a türelem végső határáig, 
Éves addseigok kifizetését kérjük, 
amelyek további halasztást nem 
tűrnek 1

A szállodai adó eltörlését 
kérik a szállótulajdonosok. A
budapesti szállodák tulajdonosai 
beadványban fordultak a főváros
hoz, amelyben a szállodai adó el
törlését kérik a fővárostól. Előter
jesztésükben hivatkoznak arra, 
hogy ez az adó úgy a szállodákra, 
mint az oíílakókra súlyos meg
terhelést jelent. A főváros, hir 
szerint, nem teljesíti a szállodások 
kívánságát, hanem kérni fogja a 
kormánytól a szállodai adóról 
szóló uj szabályrendelet jóváha
gyását. Ez a hivatalos állásfogla
lás nem kelt meglepetést a szállo
dások körében, hisz régen tudjuk 
— sajnos — hogy a mi sorsunk 
intézői igen kevés belátással bír
nak. Egyik múlt számunkban irtuk 
meg vezérhelyünkön a 82%-os 
szállóadót, mint az idegenföldre 
özönlés okát, ugvlátszik pusztába 
kiálltó szó volt. És még is a napi
sajtó folyton iparosainkat támadja 
az illetékes kormányzattal szem
ben, holott egy-egy tollvonással 
segíthetnének a s z á llo d á s ip a r  
nyomasztó helyzetén. (*)

A fogyasztási adókat a IV. 
kerületi állampénztár kezeli. A 
pénzügyminiszter legutóbb kibo
csátott rendeletében közhírré tette, 
hogy az állampénzíárak átszerve
zésével kapcsolatban mindazokat 
a teendőket, melyeket a fogyasz
tási adók beszedése és a hitelek
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nyilvántartása körül a főváros 
területére nézve jelenleg a buda
pesti IX. kerületi magyar királyi 
állampénztár lát el, szeptember 
1-től kezdődőleg a budapesti IV. 
kerületi állampénztár fogja ellátni.

ARészvénysörfőzde megtekin
tése. Németh József Wesselényi-u. 
57. sz. alatti vendéglős hartársun- 
kaí és vendégeit kitüntető szere
tettel látta vendégül az Első magyar 
részvény sörfőzde. A kitűnő hirü 
gyáriízemeí teljes működésében 
nagy érdeklődéssel nézte végig, 
az öívenfőnyi társaság. A tanul
ságos kirándulást a gyártmányok 
megízlelése, uzsonnával egybe
kötve rekeszteííe be. A vendég
sereg tapasztalatokkal gazdagod
va, jó hangulatban késő este hagyta 
el a gyárat. (*)

A bornyilvánfarfásf vezetni 
kell továbbra is, mint azt a múlt 
számunkban megírtuk. Ugyanis 
egyes lapok tévesen közölték en
nek ellenkezőjét. Érdeklődésünkre 
megerősítették előzőleg közölt hi 
riinkeí, hogy a bornyilvántartást a 
jövőben még szigorúbban ellen
őrzik. (*)

Figyelmeztetjük a tanonctartó 
kartársainkat, hogy az 1922. XII. 
í.-c. értelmében a fanoncaihat köte
lesek beíratni a szakiskolába, ezt 
a törvény igen szigorúan meg
követeli. A közoktatásügyi minisz
tertől épp most érkezett egy leirat, 
melyben az illetékes hatóságokat 
figyelmezteti a legszigorúbb ellen
őrzésre, úgy a beiraíást, mint a 
pontos iskoláztatást illetőleg. Tehát 
saját érdekükben is jól teszik a 
karíársak, ha ügyelnek a íanon- 
caik iskoláztatására, mert a mu
lasztókkal szemben a törvény tel
jes szigorával lép fel. (*)

Házasság. Tímár Gyula kar- 
társunk Törökbálint fürdő vendég
lősének Endre fia, augusztus hó 
30-án vezette oltárhoz Paszternák 
Manci urleányí. A kedves fiatal 
párnak ezúton kívánunk tartós 
boldogságot! (*) |

A legújabb magyar bortörvény 
és a vele kapcsolatos végrehajtási 
utasítás könyvalakban megjelent. 
Szakszerű magyarázatokkal látta 
el dr. Drucker Jenő, az orsz. bor- 
vizsgálóbizottság elnöke. A kitűnő 
és nélkülözhetetlen könyv, a Pátria 
kiadásában jelent meg. Ára 35.000 
korona.

A Főpincérek Országos Egye
sülete VI., Andrássy-uí 48. félem., 
minden hét keddjén taggyűlést tart 
d. e. 10 —12 között. Választmányi 
üléseit pedig minden hó első kedd
jén tartja.

Körösi Kálmán tánciskolájában 
a legújabb táncokat lehet tanulni. 
VIII., Rákóczi-ut 63. Tabarin felett.
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Az átalakított Kinizsi-pince
IX., Kinizsi-u. 16. a legkényesebb 
ízlést is kielégíti. Elsőrangú kony
hája az Ínyencek kedvencévé teszi, 
kitűnő italok s e mellett a legol
csóbb árak. Esténként Selmec
bányái Balogh Laci muzsikál. A 
fesztelen családias szórakozó
helyet Kovács István vendéglős 
karíársunk vezeti.

Az országos nyugdijegyesület
elnöksége értesíti a m. í. igazgató
sági és fclügyelőbizotísági tagjait, 
hogy minden hó utolsó péntekjén 
tartjuk igazgatósági ülésünket. A 
posta drágulása folytán külön meg
hívót nem küldünk. Elnökség

Kádár Miklós üveges,közérdekű 
hirdetése figyelmet érdemeli

Vendéglősök „Jóbaráfok" asz
taltársasága uzsonnájukat a kö
vetkező helyeken tartják meg, min
den szerdán d. u. 5 órakor :

Szeptember
3 án Bischoff Pál vendéglőjében 

IX., Vágóhid-u 8.
10-én Gregoriís Simon vendéglő

jében VIII., Népszinház-u. 23.
17-én Zsin Péter vendéglőjében 

IX., Rádai-u. 56
24-én Schmauder József vendég

lőjében IX., Bokréía-u. 12.

CSÁKY-
f é l e  u r a d a l m i

MUST
MOST
Kapható  a Központi vásár-  
csarnok II. sz. pincéiében.

TELEFON: 3ÓZSEF 131 -38.

K ív á n a t r a  házhoz szállítom

Pénzes társat
keres egy jómeneíelü 

vidéki fogadó bérbevételéhez,
illetve fejlesztéséhez az üzlet je
lenlegi vezetője. Szakértelem vagy 
közreműködés nem szükséges. A 
jövedelem felesi Leveleket „Pén
zes" jeligén a kiadóba kérek. VII, 

Almásy-íér 16, 111. 23.

Vendéglősöknek való

hízott fajbaromfit
SZALAV JÁNOSNÉ-nál kaphat
Közp. v. csarnok möqöít Imre u. sarok

s s e n  l a p u n k b a  n !



6. oldal 1924. szeptember 1<VENDÉ©
Oktober

1-én Cserna Zsimond vendéglő
jében IX., Viola-u. 23.

8-án Vesztergál György vendég
lőjében VII., Wesselényi-u. 27.

15-én Zsin Lajos vendéglőjében
IX., Soroksárim. 56.

22-én Szabó Jenő vendéglőjében
VI. , Váci-úí. 97.

29-én Fehér Ferencz vendéglőjé
ben II., Fő-u. 75. Pállfi-íéri vili. állo
másnál leszáilni.

November
5-én Kiítrich Ede vendéglőjében

VIII. , Podmaniczky-u. 51.
12-én Tompa András vendéglő

jében IX., Márton-u. 18.
19-én Majer István vendéglőjében

IX. , Drégely-u. 7.
26-án Kamarás Mihály vendég

lőjében Vili., Tisza Kálmán-tér. 17.
December

3-án Paíaky Nándor vendéglőjé
ben IX., Ferencz-körut 3.

10-én Grams Ferencz vendéglő
jében IX., Tompa-u. 6.

17-én Nagy János vendéglőjében
VII. , Dembinszky-u. 16. Bethlen-u. 
sarok.

A „Jóbarátok" uzsonáján szí
vesen látjuk az uj karíársakaí.

A Gundel János és id. Kom- 
mer Ferenc emlékét ápoló asztal- 
társaság minden pénteken d. e. 1 j 
órakor összejövetelt tart az alanti 
helyeken:

Szeptember
5-én Ketter József vendéglőjében 

I., Horthy Miklós-ut 48.
19-én Mayer Pál vendéglőjében 

ÍI., Fö-u. 83. Pálffy-tér sarok.

Október
3-án Nemény Béláné vendéglő

jében V., Vigadó-tér 3.
17-énDökkerFerencz vendéglőjé

ben VI., Berlini-tér 1. London-szálló.
31-én Reftinger Márton vendég

lőjében I., Horthy Miklós-ut 14.
November

14-én Kiííner Mihályné vendéglő
jében VIII., Rákóczi-ut 58. Metro- 
pol-szálló.

28-án Malosik Ferencz vendég
lőjében VIII., Népszinház-u 15.

December
12-én Kommer Ferencz vendég

lőjében IV., Türr Isíván-u. 5. Vadász- 
kürt-szálló.

Bevásárlás után a pénteki ven
déglős-reggelin találkozunk.

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

Szeptember
12-én özv. Bagyik Vincéné ven

déglőjében II., Iskola-u. 44.

26-án Pofzmann Mátyás vendég
lőjében IX., Üllői-uí 6.

Október
10-én Kurz János vendéglőjében 

VII., Keleti pályaudvar.
24-én Pannonia-szállodában VII., 

Ráhóczi-uí 5.
November

7-én Mayer Pál vendéglőjében 
II., Pálffy-tér 4.

21-én Bandi Ferenc vendéglőjé
ben VIII., József-köruf 46.

December
5-én Hungária nagyszállodában 

IV., Türr István-u. 1.
19-én Putnoki István vendéglőjé

ben VIII., József-u. 62.
A vacsorákra ne feledkezzünk 

elmenni.
L, II., III., kerület választ

mánya szeptember 5-én, pénteken 
délután 4 órakor együttes választ
mányi ülést tartanak Kuncze Ödön 
vendéglőjében (III., Szenfendrei-ut 
28). Kérjük a m. t. kartársak pon
tos megjelenését. Kodra Károly, 
Winkler Antal, Fehér Ferenc, Kuncze 
Ödön kerületi elnökök.

A családtagok és alkalmazot
tak napi ellátásának ellenértéké forgalmi adó lerovása szempontjából, 1924 szeptember hónapra a múlt - augusztus havi —• átalányösszeggel j azonos.

Szepesi Frigyes vendéglős,ipar
testületi tag, 100.000 koronát ado
mányozott a Vendéglősök Otthona 
alapja javára és 100.000 koronát 
a Tanonc otthon alapra.

A X. kerület választmánya 
szeptember hó 1 j-én délután 4 óra
kor Erdős Ignácz Jászberényi-uí 
23. sz. a. vendéglőjében válaszí- 
mányülést fart. Szeptember 25-én 
d. u. 4 órakor Gurázs József ven
déglőjében Maglódi-ut j., villamos 
megállónál leszáilni és kocsi vár 
minden érkező választmányi tagot. 
Az üléseken való szives megjele
nést kéri: Wrabeíz Gusztáv kerü
leti elnök.

Elhunyt Hopp Józsefné vendég- 
lősné (VII.. Nefelejfs-u. 5) váratlan 
halála mély részvétet keltett szak
körökben. Augusztus 19-én temet
ték el a fiatal asszonyt, temetésén 
a nagyszámban megjelent kar
társakon kívül a Főpincérek Egye
sülete is testületileg vett részt. 
Nyugodjék békében I

Szarka József, Szarka Imre 
vendéglős kartársunk íestvéröccse, 
augusztus 17-én elhunyt. Barátai
nak részvéte kísérte utolsó útjára.

Elhunyt Kaffka József főszn 
kács, aki Frigyes főherceg szolgá
latában hosszú időn át dolgozott. 
A mesterségének nem csak hiva
tott művelője, de agilis előharcosa 
is volt. Augusztus 25-én temették 
szaktársai nagy részvéte mellett.

HERCEG
W IN D IS C H G IU E T Z  LAJOSBORPINCÉSZETEISÁROSPATAK -  I ÜKAJ -  BUDAFOK

Központi iroda és minfn'nr:BUDAPEST, IV, VÁCI U. 28-30
(Piai isink paio'áin)

SÖRCSAPOK, BORÁSZATI CIKKEKMIKA TIVADARFÉMÁRUGYÁR Budapes‘, VII, Kazinczy-u. 47 Tel : J. 128 27
VENDÉGLŐSÖK

m ha olcsó és

J O  B O R T
akarnak, jöjjenek

VIII, BAROSS-U. 75
alatti pincénkbe 

BUDAPESTI ÉLELMEZÉSI R T

N A G Y  I G N A C
pincefelszerelési cikkek raktára 

Budapest, VII, Károly-köruí 9
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m ; 

borszivaflyuh, szürőgépch, palackok, 
parafadugók, címkék stb. Tel.; 3, 11515
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Beiratások a vendéglős szak

iskolába. A budapesti vendéglős 
szakiskola 1924/5-ik tanévére a be
iratások 1924 szept. hó Í vel kez
dődnek s szeptember hó 6-ig bezá
rólag tartanak. A beiratások a szak
iskola Lónyai-u. 6 sz. a. levő 1. 
emeleti helyiségében történik napon
kint délután fél 4-6 óláig. Azok a 
tanulók, akik először iratkoznak be 
kötelesek magukkal hozni szerződé
süket, keresztlevelüket és ujraoltási 
bizonyítványukat. A próbaidőre felvett 
íanoncok iskoláztatása is kötelező. A I 
tanítás szeptember 9-én veszi kezde
tét. (*) I

A forgalmi adó uj befizetési 
rendje. A pénzügyminiszter hatályon 
kívül helyezte az általános forgalmi j 
adójukat készpénzben fizetők havi | 
előlegfizetésről szóló körrendeletét s j 
egyszersmind az általános forgalmi í 
adónak vallomás alapján készpénz- j 
ben való lerovása esetén az adókive
tési időszakot továbbra is egy nap
tári negyedévben állapította meg, 
ennek megfelelően az adóvallomáso
kat ugyancsak naptári évnegyeden
ként a naptár évnegyed elteltétől szá
mított tizenöt napon beiül kell benyúj
tani. Az általános forgalmi adójukat 
vallomás alapján készpénzben leróvó 
adózók kötelesek minden hónap első 
felében az illető hónapra adóelőleget 
befizetni, még pedig a megelőző adó
kivetési időszak utolsó hónapjában 
járó általános forgalmi adónak meg
felelő összeget. Nincs akadálya azon
ban annak, hogy a felek adóelőleg 
címén az illető hónapot megelőző 
hónapban járó általános forgalmi adó
nak megfelelő összeget fizessék be. (*)

A budapesti hatósági munha- 
hozvetitő szállodai cs éttermi osz
tálya augusztus hó 16-fól 23-ig 
terjedő időben elhelyezett: a] fcrfiak: 
20 éttermi segédet (ebből 17 kise
gítő munkára), 1 hidegszakácsot, 
7 csapost, 5 evőeszköztisztiíóí, 13 
háziszolgát, 1 bérszolgáf; bj nőket: 
5 felirónöf, 3 enírée szakácsnőt, 1 
kávéfőzőnőf, J kézileányf, j (ész- 
íásleányí, 4 szobaleányt, 2 felszol
gálónőt, 12 futóleányf, 7 taka
rítónőt, 36 mosogaíónőí és 3 
mosónőt. A f. hó 23-iki napizárlat 
szerint foglalkozást kaphatnak: a) 
fcrfiak: 1 konyhamészáros, I házi
szolga ; b| nők: J kézileány, 3 futó

leány és 2 mosogatónő. Foglalko
zást keresnek : a) fcrfiak: 1 főpin
cér, 60 éttermi segéd, 4 konyha
főnök, 5 szakács, 8 konyhamészá
ros, 1 pincemester, 4 csapos, 19 
evőeszközfiszfifó, 28 háziszolga, 2 
bérszolga, 1 szobakefélő és 4 por
tás; bl nők: 4 felirónő, \ ruha
kezelőnő, 8 szakácsnő, 3 kávé
főzőnő, 10 kézileány, 1 íészíás- 
leány, 2 saláíásleány, 3 szobaleány,
2 felszolgálónő, 17 fufóleány, 32 
takarítónő, 37 mosogafónő és 12 
mosónő.

A férfi alkalmazottak közvetítő- 
osztálya VIII, József-u. 33, II. em., 
a nőké ugyanott földszinten. Hiva
talos órák reggel 8 —2-ig, d. u.
4 —6-ig. Telefon hivó: CJózsef 53 83.
A közvetítés teljesen ingyenes.

UUiAiiiimumuuiAiimiujLuuuimj

KŐKÉBŐL
Kolossá Viktor a Vilmos császár- 

utón 68. szám ala*t, Alkotmány- 
utca sarokhelyiséget megvette, hogy 
nagyszerű tevékenységnek meg
felelő tere legyen a tél folyamán is, 
a város belterületén. A modern üzleti 
élet követelményeinek megfelelő át
építési munkálatok most vannak 
folyamatban. A sokatigérő üzlet 
Kolossá kartársunk elismert kiváló 
vezetése mellett,előreláthatólag Buda
pest egyik legkeresettebb és legláto
gatottabb étterme lesz. A nagyremé
nyű üzlet megnyitása, — átalakítás 
végeztével — október hó elején fog 
megtörténni, erről az ünnepélyes 
eseményről annakidején külön is 
megemlékezünk. (*)

A „Csetneki csárda" nem vidé
ken van, itt a főváros szivében, azaz 
a Sziv-utca 69. szám alatt. Vidéki 
szívélyességgel látják itt a vendéget, 
jó borral, sörrel irakiéinak. Az ér
deklődőnek hamarosan bemutatkozik 
a tulajdonos igy : „Üdvözletem ba
rátságos : csetneki Csipkay János, 
sirva vigadó csapláros“ (ny. áll. isk. j
i g a z g )  ( * )

Nemes József vendéglős I., Apród-
utca 1 (Sándor-lépcső sarok) csino- i 
san átalakított üzletében jó fajborokat 
mér ki. A budaiak .előszeretettel 
látogatják a négyszáz éves ódon 
házban lévő szolid vendéglőt. (*)

| Csemege,
-• nagybani eladása§ A U SPITZ S. Budapest, IX , Erkel-u. 6
» T e l e f o n ;  J ó z s e f  35 — 05

'VENDÉG' 7. oldal

Figyelem! Figyelem!

OLAJOS MOST
faj szőlőből préselve

IX, Erkel-ütca 5, Lónyai-u. sarok
pincében.

Nagyobb rendelési házhoz 
küldök. Telefonhivó: CJ. j2 83

VENDÉGLŐSÖK FIGYELMÉBE!
ÍZ-FÉLE KENYÉR és 

n V J V A í l s ü f e m é n y  páratlan
VIII, Tömő-u. 50. Tel.: CJ. 52-J5

A természetes szénsavas

kékkúti ásványvíz
üdifő és pezsgő ásványvíz.

Lerakat: Karácsonyi Ferenc
VI, Podmuniczhy-u. 12. Tel.; Iroda 10-27

Képviselő: Kuíassy Vincze
V, Bálvány-u. 26

H Ü T T L  T I V A D A R
<POcRCELLÁNGYÁROS 
V, *D O ROTTYA-U. 14 

Nagy választék vendéglői és kávéházi 
edényekben

T E L E F O N :  3 1 — 5 3

Scliaumburg-Lippe
herceg borpincészefének

borai és pezsgői
Villányi Pezsgőgyár és Borpince R-T

Budapest, V, Nádor-u. 16

TÜKÖR fémtisztito j
a legjobb, használják kávéház- ü 
bán, vendéglőkben. — Gyártják : S 
REICHENTiiAL TESTVÉREK =

Vili., Rock Szilárd-u. 41

f i i  AMERICANVJ VJ O  fi DR1NKS
COCKTAIL, VERMOUTII 

SVEDISH PUNCH 
WHISKY-G1N

Francois-Pezsgö
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Alapár 10000 korona, 
minden további szó 1000 korona.

A\ in elér, nemű küldeményt kérek 
igy címezni:

Kónya Sander, V//, Almdsydér 16. III. 23
íízletyezető vagy főpincér-állásf 

keres. Óvadék kívánság szerint. Cim 
a kiadóhivatalban, VII, Almásy-tér 16

FE LH ÍVÁS1 M agyar András adás
vételi irodája, Budapest, Rákóczi-uí30 
földszint 1. Közvetít, úgy helyben mint 
vidéken,szállodákat vendéglőket, kávé- 
házakat, továbbá minden szakmába 
vágó bármiféle üzleteket, ingatlannal 
vagy anélkül.

Figyelem! Országszerte úgy a fő
városban, aki bárminemű kisebb vagy 
nagyobb üzletet, vagy ingatlant venni 
vagy eladni szándékozik, forduljon 
teljes bizalommal Neuman Lajos orszá
gos régi vendéglős közvetítő irodájá
hoz Budapest, VI1., Wesselényim. 54.

Tyúkszemét, szőrös  szemölcsét 
teljesen eltüntetem fájdalom nélkül, ha 
hozzám fordul: Csiky gyógyszerész 
IX., Bakáfs íér 7. III. 12.

Ia és IIa trappista-, óvári- és 
félemeníháii-sajf Ia teavaj

kapható nagybani árban  
ALTOK Tej tér in éh forgalmi R-T 

Vili. Főherceg Sándor-u. 5

ELSŐ MAGYAR 
RÉSZVÉNY 
SÖRFŐZDE

BUDAPEST-KŐBÁNYA  
Tel.: J. 56-3Ö

Városi iroda: Eszterházy-u. 6 
Tel.: J. 4-20 és J. 34—41

NOSíNER BOROK
hordós és palack áru 

VIII, Stáhly-u. 5. Tel.: 3, 28 2j 
BUDAPEST- BUDAFOK

P  E S  K  O  

I S T V Á  NIngatlan és üzlet adás-vételi, bizalmi közvetítő irodája
József-körut 9 

Udvarban 7. ajtó

HA ÖN jól akar rágni, akkor fogait
Proliászka Sándoráll. vizsg. fogász, míífog- specialistánál csináltassa VII, Erzsébet körút 29. II. ein. 15. sz. Tel.: J. 121-74 Vendéglői üveg és 

porcellánárut
legelőnyösebb árban és 
feltételek mellett szállít

I A W I  VB, Csengeri-u. 26 
L V / Y V  1 O . T-hivó 3. 124-50

Fuvarozást vállalunk
teherautóval és póthocsi- 
val helyben és vidéhre is
X, Kőbányai-uf 55 
KRAMER vendéglős

BORNAOYKERESKEDÉS, LIKŐR-, RUM- ÉS COGNACGYÁR
BUDAPEST-KŐBÁNYA

Központi irodáh, borpincék és gyártelep: X, Korponai-u. Í6-Í8. Tel.: József 59 OS

PALUGYAY
K I F E S T ,  TISZTIT, FEHERIT! r^RiV,

Vlil, Vii-U. 8 Mindenféle kelmét, selvmet, czövi íef fonalní.függönyt, bútorszövetet, szőnyeget pár nap alatt divatszalon, Hpcst, 
_  ** minta után pontosan f-síünh. Gyaszruhál; p) óra alatt elkészülnek A Vendég élőt' z. tőinek ... .. . . V
Tel.-niVO: 17Ö—  Oá nagy árengedmény. Vidéki megrendelések a legrövidebb időn belül pontosan teljcsittetnek IV, VaCl-U. 11/D

Hollóssy dános könyvnyomtató műhelye, Budapest, VII, Jósikaufca 2U. Telefon József 135-02
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