
Mit kivan a közérdek !
Minden szakma kulturális fejlett

ségének méröléee szaklapjainak s/.in- 
vonala ás mennyisége. Ubböl a megől- 
lapiláshól kö\étkezik lehal. hogy min
den szakma érdeke a szaklapok tá
mogatása ás minden ipartestületnek 
kötelessége azok terjesztése lakjai kö
rében, hűl földi államokban i*z igy is 
van, oll minden szaklap megkapja a 
hivatalos leslülelek támogatását: min
den bekövelkezö eseményről azonnal 
ás egy idejüleg értesítik a szaksajtot 
kivétel nélkül, igy azok idejében tud
ják tájékoztatni az illető szakma 
üdveiről a h'gkülönbözőbh néző- 
pontokból megvilágítva az esemenye- 
ket a szakma összes la.ir.jait. Ivz 
a gvakorlal annak a belátásnak a kő
vetkezőiéin e. hogy ahány ember, anv- 
n\iléié vélemény és pártállás: inig az 
egyik csak a l'oyariős hírek cik
kein keresztül tudja megemészteni a 
szakeseményeket, addig a másik a 
i mondjuk Yemléyipar közlemé
nyeire esküszik, mini a legjobbra! I ■ 
hát külföldön az egyéni nézet szabad
ságát tisztelik és a közérdekre tekin
tenek akkor, mikor testületek nem 
egy nyomtatványt szerencséltetnek ál
talános jellegű közléseikkel, bán mi 
kivétel nélkül mindet!

Végeredményében bizony nehéz is 
megállapítani, hogy melyik lap Ír 
jobban vagy melyik ir meggyőződés
ből a szakemberek szive szerint, vagy 
melvik ir csupán pénz okából, bit nél
kül érdekeknek engedelmeskedve/ 
Iv/.l igazán csak az olvasóközönség 
dönti el. Miért? Mivej'itt nem bizo
nyítani, liánéin éré:ni kell! \ tömeg 
ösztöne jobb útmutató, mint a tanú
ságoknak egész * sorozata. \z embeil 
meg lehel csalni, de az emberiséget, 
egv társadalmat nem lehel.

Olt, ahol önzetlen ipari érdek dik
tál, ült, ahol nincs félteni való, oll

lehetőséget adnak az egyenlő félté- j 
telek melletti versenyre a lapok kö- i 
zölt. különben ingyen sem szívesen J 
olvassák az oktrojált nyomtatványt, 
még ha az az egyetlen is (példa a 
komim \ őrös l jság ).

\z elmondottak után következne 
az. hogy hazánkban spéciéi a vendéy- 
iporban bizonyára hasonló a helyzet 
mint külföldön.

Sajnos, nemei kell mondanunk!
Nemcsak lapunk, de laptársaink is 

tanúsíthatják, hogy azokról a szak
mai eseményekről, amelyek a testüle
tek kebelében történnek, csak a leg- 
kivételescbb (»setékben kapunk idejé
ben értesítést, (»gyesek jóindulata 
folytán. Vz elnökségek bár van 
elég hivatalnokuk, papirosuk, nem 
vesznek fáradságot a szaksajtó értesí
tésére!

I gvlátszik nem tartják fontosnak 
ezt a lépést.

Pedig sok kellemetlen féreertést és 
céltalan kritizálást előznének meg ez
zel az elemi figyelmességgel, amit 
nem is a szaksajtóval, hanem a szak
emberekkel szemben gyakorolnának. 
I'.z a nemtörődömség idáig részben 
egv volt tisztviselő rovására Íródott, 
de most, hogy az nincs itt és ez a 
hallgatás tovább tart, láthatjuk, hogy 
másban, vagy másokban kell az oko- 

1 zól keresni.
I >e mi nem keressük, megelégszünk 

’ a tények ismertetésével és annak meg
állapításával, hogy ez a szándékos 
hallgatás közérdekellenes és mi re- 

1 méljük, a korszellem el fog még ha
li tini a legelzárkózoltabb helyekre is. 
\ szaklap a szakemberek, a kartársak 
érdekében és nem utolsó sorban az 
ipar javáért küzd és küzdeni íogak- 

I kor is, mikor a szaklapok mai ellen- 
! ségeinek még a nevét is réges-rég be

lepte a feledés sürü pókhálója! h.k.

A bor és a sör küzdelme
nem mai keletű, hosszú év tizedek sora 
óta tarló hadjárat előzte meg a ma 
már látható végkialakulást. A bor és 
a sör küzdelme elérte utolsó fázisát: 
a bortermelést legyűrte a sörgyártás!

.Magyarország a hasznos beruhá
zások 130 milliójából a bortermelés 
támogatására 4 millió pengőt fö l
dit! Injekció ez a nagybetegnek, 
amely lényegében mit sem változtat 
a bortermelés válságos helyzetén, leg
feljebb pillanatnyi enyhülést okoz, de 
a végzet útját nem zárja el.

V bortermelés válságát bár első 
pillanatra különösen hangzik ma
guk a bortermelők, illetve érdekeltsé
gük, fonák felfogása okozta. Ugyanis 
a termelő-érdekeltség vezetősége min
dig minden eszközt és eljárást jó 
nak látott, amivel a vendéglősipar
nak és iparosainak árthatott: azoknak 
a vendéglősöknek, akik a bortermés 
vevői, akik a bor legjobb és leghí
vebb propagálói voltak mindenkor,

j akik a magyar bortermelés és a bel- 
fogyasztás leyerösebb oszlopai. A bor
termelők érdekeltségeik, összekötteté
seik révén született meg az a bortör
vény is, amely a tisztességes vendég
lősök ezreit juttatta börtönbe és zárta 
el boldogulásuknak útját szakmájuk
ban örökre.

V bortermelők ma sem látnak to
vább az orruknál, ma sem töreksze
nek piacot teremteni a bornak, ha
nem azon vannak, hogy végleg be
tegyék az ajtót a bor népszerűségé
nek még ott is, ahol eddig az kelendő 
cikk volt. Állandó vekszaturákat sür
getnek borellenőrzés képében a 
vendéglősiparosok ellen, lermelöi ki
mérések alapítására buzdítják tag
jaikat. tapsolnak az állam olynemü 
pénzpazarlásainak, mint a külföldön 
felállított bor paloták l Mindezek te
tejében állandóan emelik a borára
kat olv mérvben, hogy rövidesen a 
bor teljesen fényüzési cikk lesz.

KgV szó mint száz. a termelők 
üstökön ragadnak minden alkalmai 
hogy a vendéglősipart és iparosait 
lehetetlenné tegyék. Valószínűleg for
dítva fog ez bekövetkezni, ha esik 
idejében meg nem jön az eszük a 
szőlősgazdáknak!
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Mert ma már lul vagyunk minden | 
szentimentálizmuson és a jövőben 
nem leszünk hajlandók azt az árat I 
ajánlani, aminek megvételével együtt j 
üldöztetés, börtön és a végén makim- I 
kon maradás következik be!

I gvanis a sörpropaganda hatása- I 
ként a közönség előszeretettel fo- 1 
gyaszlja a sört és e/l követeli is min- j 
dénütt. N altjuk he, a vendéglős is 
szívesen tartja, mert a sörgyár sok
fele kedvezményén kivid egy óriási 
előnye az, hogy a sörárúsítás nincsen 
bűn tetőparagra Tusokkal. üldöztetések
kel gravírozva; <*/. pedig sokat ér! 
Nagy előnye még a sörnek könnyen 
kezelhetősége, kevésbé kémes volta 
és bizonvithalóan nagy tápérléke.

Mig a nagy borérdekeltségek sem- ! 
mit sem törődnek terményük népsze
rűsítésével (hirdetésével), addig a 
sörgyárak modern észjárással igen 
hathatós reklámmal igyekeznek ál
landóan fcnlarlani a közönség érdek
lődését gyártmányaik iránt.

V bor és a sör végküzdelmében, 
annak a léinek javára fog billenni a 
mérleg serpenyője, amelyikei mi. a 
\ endéglösi | >a r Togu uk Iái noga t á s«m k - 
kai megsegíteni. Nem kétséges, hogy 
ainig a borárusitás a börtön árnyé- ! 
kával riaszt és ára a fényűzés ma- j 
gaslatain jár, továbbá termelői ed- j 
digi ellenséges magatartásukon nem 
változtatnak: addig nem számíthat
nak I egy \ ertársaiknak !

Ha a bortermelés államérdek, ugv 
a vendéglösipar talán fokozottabb és 
szociálisabb államérdek: lehet ugyan, 
hogy cgyideig siki'rül feltámogatnia 
bortermelést, de éltetni és virágozhatni 
a yendéglösök kizárásával, mint a leg- 
kéz.enfekyöbb és legtermészetesebb ul 
elkerülésével. teljesen eé!lé\esztetl 
erőlködés. S r.

Korcsmárosok az ipartesiület 
ben. Több helyről kérdezik korcs
mám- kartársaink, hogy mié. t keli 
nekik az iparle-tülethen annyi tag- 
dijat fizetni. \ \álasz. az. hogy sem
mit sem kell nekik fizetni, mert a 
korcsmaipar még e Idig nincs képe 
sit 'e. lehál tagjaira nem kötelező az 
ipartestületi tagság, olt jogokat a tag
díj ellenében sem gyakorolhatnak 
nem '.alusztok és nem választhatók 
a tön ény megkerülése nélkül. I diát a 
tagdijat rajtuk he nem hajthatják.
\z ipartestületi tagság csak a vendég
lős. szállodás és ká'és karlársakra kö- 
lelez.ö. mert ezek már képesítéshez 
'annak kötve. Természetesen ez nem 
zárja ki azt. hogy 'alaki be ne lépjen 
az ipartestületbe és ne pártolja a 'en- 
déglósipari intézmény (‘kel: mint tud
juk. igen sok korc.-má ■ »dói lesz ven- 
déglös és megfordítya.

A vigalmi adó átaldnyozdsa
dlp., szkf. tan. 90.138 1928. \ l.sz.)

V vigalmi adó körüli zavarok el
iminálása érdekében a különböző szó
rakozóhelyek vezetői és az érdekelt
ségek igazgatóságai beadvánnyal for
dullak a fővároshoz és kérték, hogy a 
belépőjegyenként fizetendő vagy ese
tenként fizetendő vigalmi adót a ta
nács egyösszegű átalányban vesse ki. 
V tanács legutóbbi ülésén foglalkozott 
az érdekeltségek kérésével és hozzájá
rult. hogy már a főivé) évben a szó
rakozóhelyek. éttermek, vendéglők, 
kávéházak és sporlegyesülelek ála- 
lány összegben fizethessék a vigalmi 
adót.

\z erről szóló tanácsi határozat a 
következő:

V vigalmi adóról alkotóit 1928 
192'). kgy. számú szabályrendelet 2. 
íj-ának 3. pontja értelmében az adó
kötelezettség kiterjed azokra is. akik 
nyil'ános helyen ételt vagy italt fo
gyasztanak akkor, amikor ezek az. éte
lek 'agy italok felszolgálásán kivid 
zenével, tánccal, lát'ányossággal, inii- 
tal'ánnyal, előadással vagy más u ó - 
don bármely szórakozást nyújtanak és 
ezen szórakozási belépőjegy 'ált á- 
sához 'agy belépődíj fizetéséhez nem 
kötik, a I. íj-nak 1 4. a., b.. c. és d. 
pontjai pedig a szé)rakozáshau részt- 
' e\ők re személyenként és esetenként 
állapítják meg az üdéd, melyet az f>. 
íj-nak első bekezdése értelmében az 
illető 'ulluiknzás köteles városi adó
jegy ellcuéhcn a főváros részére le 
szedni.

\ tanács a szabályrendelet 6. íjá
ban nyert felhatalmazás alapján utol
jám a (12.831 1926. \ I. sz. hatá
rozatában állapította meg az érdek- 
kép'iselelek kérelmére a személyen
ként és ecetenként I. illetve 8 filléres 
szabályrendelet 4. íj. 14. a. és h. 

pont 1 'igalmi adé) átalányozásnak 
módját és ménét, inig a kávésok 
iparlesliileiének kérelmére a 191.7.*)')

1927. \ I. határozalá'al intéz
kedett 19 28. é 'i január hé) l-tö | kez
dődőit^.

Tekintettel arra. hogy a ká'éháza- 
kon kivid időközben a nyilván )- él- 
le:niek! ' II is megváltozott az. álta
lános forgalmi adé) és fény űzési adé) 
szedésének ideje és módja, tekintettel 
to'áhhá arra. hogy újabban a buda
pesti szállodások és ' endéglösök ipar- 
teslülelének kebeléit *n is megalakult 
az általános forgalmi és l ény űzési 
ad()kö/össég és ennek l’ol'láii az. ér
dekeltek a köny v'czetés ;dol felmen
tési is nyertek a tanács indokolt
nak tart ja a belépődíj fizetéshez nem 
kötött s z ét r a k o z á s I) a n r é s z t' e' ö k r e
megá I la pilot l vigalmi adó-átalány han

való megváltásának módját és mérvét 
1928. évi május hó l-lől kezdődő 
hatállyal december hó 31-ig terjedő 
időig újból szabályozni, különös te
kintettel arra, hogy a 62.831 1926.
\ I. sz. határozatban engedélyezett vi
galmi adó átalány kiszámításául az 
áll. forgalmi, illetve fény űzési adó 
alá eső bruttó bevétel szolgált.

V tanács a pénzügyi ügyosztály 
előterjesztésére általánosan megen
gedi. hogy a nyil'ános helyiségek tu
lajdonosai. akik ezt a pénzügyi 
ügyosztálynál kifejezetten kérik a 
szabály rendelet rendelkezései értelmé
ben a szabály rendelet 4. íj-ának 14. 
pont a. és b. alpontjaiban

a ) a személyenként és esetenként 
megállapított I fillér vigalmi adót, 
vagyis olv helyiségben, ahol a szóra
kozást egyszerű zene nyújtja és

l»i a személyenként és esetenként 
megállapított 8 fillér vigalmi adói. 
'agyis oly helyiségben, hol a szóra
kozást hangverseny slb. nyújtja áta
lány összeggel megvá 11 hassá k.

Kgy úttal a tanács az átalány nak 
havi összegéi a következőképen álla
pítja meg:

1. akiknek helyiségei az 1927. év 
egész foly amán üzemben voltak és az 
a) pontban megjelölt szórakozást 
nyújtották közönségünknek és jelen
leg is azt nyújtják, az /.927. év <lv- 
• vnihvv havában beszolgáltatott vi
galmi adé) átalányl kötelesek a folyó 
é' minden hónapjában beszolgáltatni.

2. az. idényüzletek tulajdonosai pe
dig az 1927. évben beszolgáltatott 
'igalmi adóból a nyilvántartás ide
je szerint egy hónapra kiszámított 
átlagos összeget kötelesek minden ló - 
napra beszolgáltatni.

3. amennyiben azonl.mil a szórako
zást a hí pont szerint kell elbírálni, 
az 1. illetve 2. pont szerint megálla
pított összeg kétszerese fizetendő, 
úgyszintén akkor is, ha a nyil'ános 
helységben délután és este van szóra
kozás.

I. amennyiben a mull évben az 
álalán' a b) pontban megjelölt szó
rakozás figyelembe'ételé' el állapi Ita
tod meg. vagy pedig oly alapon, 
hogy naponta kélizben nyújtott szó
rakozást, a folyó évben nyújtott szó
rakozás ellenben az a) pont értelmé
ben bírálandó el. vagy pedig csak 
egy Ízben ny újt szórakozást úgy 
természetszerűleg a múlt évben be
szolgáltatott átalánynak /vív összege 
fizetendő a folyó évben.

\ most megállapított átalány folyó 
évi május hó 1 -töl december hó 31- 
ig terjedő időszak minden hónapjára 
fizetendő. Ha azonban a nyilv. helyi
ség tulajdonosa a szórakozást \ég - 
leg. de legalább is egy hónap tárta-
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mára beszünteti és azt a körülményt. 
(i pénzügyi. ügyosztályban azonnal be
jelenti, úgy a megszüntetést követő hó 
l-löl kezdödöleg az átalányt fizetni 
nem kötelező. Viszont a szabály
rendelet 10. §-ában köríilirl jogkö
vetkezmények terhe alatt köteles a 
szórakozás újból megkezdését előze
tesen bejelenteni és a további átulá
ny o/.ásl kérni. Azon a címen, hogy a 
szórakozás csak a bél bizonyos nap
jain, vagy pedig a hónap néhány 
napján tartott, az átalány mérséklése 
nem kérhető.

Amennyiben az illető nyilv. helyi
ség tulajdonosa a terhére megállapí
tott átalányösszeget minden hónap
ban pontosan beszolgáltatja, a tanács 
a vigalmi adóval kapcsolatban elren
delt könyv vezetési kötelezettség alól 
felmenti, de köteles az átalányo
zással nyújtott kedvezmény megszün
tetésének terhe alatt a szórakozás 
nemének vagy idejének minden meg
változtatását azonnal bejelenteni.

Aki az adónak átalányban való 
megváltását nem kérelmezi, vagy az 
álalányozásnak ezt a módját és mér
vét el nem fogadja, a fővárost meg
illető adót a szabályrendelet 5. igá
nak rendelkezései értelmében városi 
adójegy elenében köteles beszedni.

\ megállapított átalány minden hó
napban előre, legkésőbb a hónap ‘20. 
napjáig fizetendő be az átalányozással 
nyújtott kedvezmény megszűnésének 
terhe alatt.

V k i k az 1928. évi április hó 30-ig 
terhűkre megállapított adót nem szol
gáltatják be. illetve folyó hé) 30-ig 
nem szolgáltatják be. az átalányo- 
zással nyújtott kedvezményijén nem 
részelsülhelnek.

\ tanács utasítja a pénzügyi ügy
osztályt, hogy ezen rendelkezésről az 
ipartestedet utján értesítse az érdekel
teket. az érdekellek jelentkezése ese
tén jegyzőkönyvbe foglalja az előter
jesztett kérelmet, a rendelkezésre álló 
adatok alapján számítsa ki az illetőt

a jelen határozat értelmében 
terhelő átalánynak összegét, gondos
kodjék az átalány előírásáról és befi
zetéséről.

Lhhez. a határozathoz a követke
zőket tartjuk szükségesnek hozzáfűzni.

\z adózás alapjának időközi meg
változását mindenki saját érdekében 
azonnal jelentse be a pénzügyi ügy
osztálynál. \z ügyosztály ugyanis pl. 
most la pld ihletésekből meggyőződött, 
hogy számos helyiségben van zene, 
tánc slb., mely vigalmi adót nem fi
zet. Kzen helyiségek tulajdonosai el
len most megindul a bírságolási el
járás s minden kellemetlenség, and 
ezzel összefügg. Figyelmeztetünk arra

is. hogy a tanács a határozatról sem j 
falragaszokat, sem személyre való ér- i 
tesiléseket nem bocsát ki. Minden 
kartácsnak tehát a jelen közleménnyel 
értesítettnek kell magát tekintenie.

Aki az adónak átalányban való 
megválthalását elnyerni óhajtja, a kö
vetkező eljárást kövesse, de ol; vet le
nül mé(f e héten: Készítsen minde
nekelőtt kimutatást arról, hogy a múlt 
évben mely hónapokban mennyi for
galmi. l ény űzési és vigalmi adót fize
tett. Vzulán vegyen 1 pengő 60 fill. 
okmánybélyegei, a városházán pedig 
ugyancsak 1 pengő 60 fill. városi 
bélyeget. így felszerelve jelenjék meg 
valamely köznapon d. e. 9 1 órák
között a pénzügyi ügyosztályban (köz
ponti városháza II. cm. 246. ajtó)s 
kérje az átalány ozást. \z átalány min
den hó 20-ig fizetendő.

Jubileum
Minden hivatásnak löbbé-kevésbé 

megvannak a tövisei, melyek között 
küzdelmek árán. az egyéni ügyesség 
és rátermettség mérve szerint jutnak 
előbbre az egyének. Klöbbre. .. ez bi
zony nem mindenkinek adatott meg, 
jaj de sokan sehogysem tudnak év
tizedeken át egy lépéssel is előbbre 
jutni és bányán egy élet munkája, 
erőfeszítése után visszaesnek oda, 
ahonnan kiindullak! Mennyi fájda
lom. könny, csalódás az emberi élet 
nőtársa, mennyi megpróbáltatás a 
sorsa, inig elérkezik egy évforduló
hoz. Jubileum! Milyen szép és bul
dogi lé) ludat az évforduló örömünue- 
pén visszatekinteni az elmúlt küzdel
mekre különösen akkor, ha azok ered
ményesek voltak, ha az. esztendőkön 
át tárté) munkásság szerény kamata
ként megvan a lisztes megélhetés.

I.zek i kedves jubileumok a múlt
ban a szokásos ünnepélyes lakomában 
csúcsosodtak ki általánosságban :
ú jabban mióta a \ endéglösök Ott
hona ügye államié) napirenden van. 
azóta igen szép és nemes szokássá 
kezd válni kartácsaink körében az év 
forduló alkalmából vak) jótékony 
adományozás. \ nemes lett magában 
hordja jutalmát és akit az adományo
zás nyomán támadt lélekemelő érzés 
álvillanyozotl, az minden más jóér- 
zések fölé helyezi ezt! \ jókedvű ada
kozó jubileumi lakomájának örömlel 
je> hangulatát a megelégedettség má- 
moritó érzése koronázza be!

Kzl a nemes érzést mind többen és 
többen igyekeznek megváltani önkén
tes adománvaikkal. úgy, hogy a jó 
példák hatása alatt elmondhatjuk; 
bámulatos mennyi áldozatkész jóság 
lakozik a mi derék kartácsainkban!

\ további buzdítás, az adakozási 
kedv ébrentartása céljából. helyeseb
ben a Vendéglős Otthon támoga
tása érdekében közöljük az alább kö
vetkező szerkesztőnkhöz intézeti leve
let :

Orosháza, 1928. jun. 17.

Tisztelt Szerkesztő L'r!

Nem mulaszthatom el közölni, 
hogy nh. lapja a » Vendég« f. hó
15-iki számában közölt Bokor Fe- 
renc tisztelt barátomnak 30 éves jubi
leumával kapcsolatos és a Vendég
lősök Otthona javára szóló adomá
nyozási hir mélyen meghatott, annál 
is inkább, mivel julius 1-én les; 30  
éve, hogy én is c pálya tövises útját 
járom .

A nemes példát szerény erőmhöz 
mérten én is követni óhajtom és szív
ből kívánom, hogy minden collegám 
felismerve a kérdés nagy horderejét, 
tehetségéhez képest támogassa e szép 
intézményt: hisz egyikünk sem tud
hatja. hogy mit hoz a holnap ...

Midőn köszönetét mondok az O tt 
hon ügyének propagálásáért részem
ről is, maradok

igaz tisztelője

Tálzl Antal 
Utóid -szállodás.

A magyar bortörvény revíziója.
Vgrárképv iselöink újabban mozgal
mat indítottak, amelynek célja. h;>g\ 
a bortörvények a kormány által régóta 
igéit revízióját most keresztülvigyék. 
\z agrárképviselök utalnak itt arra. 
hogy a magyar bor külföldi értéke
sítése, amelyet az állam nagy anvagi 
áldozatokkal akar megszervezni, le
küzdhetetlen akadályokba ütközik. 
mert a magyar bor nem tud kon
kurálni a külföldi borokkal azok mi
di a rendelkezések miatt, amelyek a 
magyar bortörvényben foglaltatnak. 
De nem versenyképes a magvar bor 
azoknak az előírásoknak hiánya miatt 
sem. amelyek a külföldi borokra néz
ve* fennállaiiak. Klsösorban a bor 
szeszezése az. amit igen fontosnak 
tartanak, amennyiben külföldön sza
bad szeszezni a bort. nálunk azonban 
nem. V bortörvények ilyen iránvu 
megváltoztatását i> kívánják lehat. 
Minthogy a földmüvelésügyi minisz
ter a bortörvények legsürgősebb 
tárgyalását Ígérte meg a pártban fel 
fogják vetni a kérdést, nem lehelne ■ 
a nyári szünet előtt végrehajtani a re 
viziót. hogy a bor őszi értékesítése 
ele ne gördüljenek ilven súlyos aka
dály ok.
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Ismét^megmozdultak 
az a 11 ti a 1 k olt öli s t d k

ős ;» népjóléti minisztérium támogatá
sával országos kongresszust akar
nak rendezni: ezt a tervet a népjóléti 
minisztériumban megtartott szakért e- 
kezlelen határozták el. Ív/, a népjóléti 
támogatás olyasmit jelent, hogy a 
nagy bortermelő Magyarország állam- 
pénzen támogatja azt az alkoholelle
nes mozgalmat, amely közel másfél
millió adózó polgárának kenyerét ve
szélyezteti. \/ antialkoholista rögesz
me ám próbáljon lábra állni. ha 
Ind de ne azoknak az adófillérei-
böl. akik ellen harcolnak! Már kisér
lelt ez. a téveszme néhány éve. annak
idején is az volt az álláspontunk, 
hogy mégis fejtetőre állított helyzet 
a/, amikor az állam egy felől a föld- 
miv elésügyi minisztérium utján a ieg- 
messzehbinenöleg áldoz és igyekszik 
kezére járni a bortermelésnek, a bor
gazdaságnak. ugyanakkor az állam 
egy másik hasonló hatalmi köre. a 
népjóléti minisztérium meg konlra- 
karirozza ezt a munkát!

llemélhető, hogy a népjóléti mi
nisztériumban még megfontolás tár
gya le*/ a jelenlegi helyzet, különös 
tekintettel arra. hogy Magyarorszá
gon fejenként a borfogyasztás csak 
Vő liter, addig Franciaországban ló'i 
liter. Még a szesz fogyasztás is cse
kélynek mondható hazánkban, éven
ként és fejenként két liter az. egész.

.lellemzö az. antialkoholista-mozga
lomra. hogy ez. a népboldogitás min
dig az eg-és/ség hangoztatása mellett 
indítja meg propagandáját, bár a vi
la- leg nag v óbb < >rv ossza k tekintély ei. 

hazánkban is pálcát törtek a 
szárazság felett és úgyszólván egy

hangúan a mérsékelt fogyasztás ártal
matlanságát hangoztatták!

ügy ik neves idegorvos kijelentése 
szerint: Hármilv reszedelmes mé
reti a Iáiért is. eui/v túlsók alkohol 
iát rselzell fm/vaszt is semmi kimutat- 
haló ártalommal nem jár !

\z alkoholtilalom üdvözitö liata- 
*at hűen tükrözik az amerikai állapo
tuk. a ho l  a tömény>ze>z-gryárosok a 
legnagyobb lóvéi az alkoholtilalom
nak: ..... a tilalom ingerli. csábítja
azokat is a fogyasztásra, akik azelőtt 
rá sem gondoltak az italra. Vmeri- 
kában é* Vngliáhan a viski-érdekell- 
ség az alkoholellenes mozgalmak fő 
ébrenlartója.

I gvanazon időre, amikorra az al
koholellenes zászlóbontást kitűzik, a 
magvar Inu érdekeltségek a logyasz- 
lók bevonásávol országos kongresszust 
rendeznek, tiltakozásul az antialkoho- 
los provokálásra!

M i n d t‘ n t I ú I s m  c  i

Egy hasábos hirdetés mm-hénf 24 fillér
A Beszkárt közgyűlése. A Besz- 

kárt június 23-án tartotta Sipöcz 
Jenő polgármester elnöklésével rendes 
évi közgyűlését, amelyen elfogadták 
az 1327. évre vonalközé) zárszáma
dást és a felmentvényt megadták. \ 
közgyűlés emberbaráti és közművelő
dési célokra húszezer pengőt adomá
nyozott. Vz igazgatóság jelentése sze
rint az elmúlt évhez képest tízmillió 
koesikilómélerrel többet teljesített a 
Beszkárt. Negyven uj kocsit rendel
lek és 12’)3 kocsit járatnak. Érdekes, 
hogy növelték a kocsik menetsebes
séget. még pedig hat százalék
kal. 1 327-ben 238.;> 1 2.-133 utast 
szállított a Beszkárt. tehát majdnem 
tizennyolc millióval többet, mint 
ÍB2()-ban. Ebben az évben léptették 
életbe a földalattira szóló átszállóje- 
gyel is. Befejezték a svábhegyi fogas
kerekű villamosítását. \ Beszkárt be
vétele 1327-ben (>0,332.2(13 pengő 
volt. a kiadások pedig a többi vasút
tal együtt (>0.218.032 pengőre rúg
tak, a tiszta nyereség tehát 171.302 
pengő.

Kötelezővé teszik az iparban 
a nyolcórai munkaidőt. A népjóléti 
minisztérium 1328 23. évi költség-
előirányzatának mull heti tárgyalása 
alkalmával \ as* József népjóléti mi
niszter a tárcáját érintő ügyekről 
szólván, bejelentette, hogy legkésőbb 
egy éven belül javaslatot fog be
terjeszteni az. ipari üzemek munka- 
üzemének újabb szabályozásáról és 
ebben már 8 (árai munkaidőnek 8 
órai általános kötelező) betartása lesz. 
elrendelve. \ miniszter korszerű szo
ciális szempontokkal és a munkanél
küliség enyhítésére való törekvéssel 
indokolta bejelentéséi, amelyhez a 
munkásság parlamenti képviselői azt 
a kívánalmat fűzték, hogy az egyes 
üzemekben gyakorolni szokott túlórá
zások is tiIlassíuiak el.

lermészelesen reméljük, hogy ezen 
nagy jelentőségű intézkedés kiadása 
elölt tekintettel lesznek az. egyes ipa
rok speciális helyzetére és ennek nyo 
ma lesz a lenti javaslatban.

30 éves szakmai jubileumát
ünnepli Tálzl \utal orosházi szállodás 
kartácsunk július hó 2-án ünnepélyes 
keretek közölt, lábból a szép alka
lomból a \ endéglös (Itthon javára 
312 pengőt ajánlott fel. három rész
letben űzetve. Nemes adomány a szol
gáljon buzdításul!

v  e  v é  g é l t ,  o l v a s s  a
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Elhunyt Vészi Tibor a Fővárosi 
Sör főző r.~!. kőbányai gyárának ér
demes igazgatója, életének delén 13 
éves korában. Fájdalmas részvéttel 
vette tudomásul váratlan elköltözéséi 
a veudéglösipar is. aminek buzgó 
pártfogója volt. Temetésén, amely a 
legnagyobb részvét melleit a rákos
kei ('*/11117 temető halotlasházából tör
tént. ni. hó 2ö-én a gyászbaborull 
családon kívül az ipari élet számos 
kitűnősége és nagyszámú tisztelői je 
lentek meg. Emléke élni fog!

Bortermelőknek nem adnak 
kimérési engedélyt! A pénzügy-
igazgatóságok oly értelmű utasítást 
kaptak, hogy a jövőben sem a bor
termelőknek. sem pedig a szőlősgaz
dáknak nem adhatnak engedélyt saját 
termésű boraiknak kismértékben vall) 
kimérésére. \ tilalom okát azzal ma
gyarázták felsőbb helyről, hogy a 
termelők az. ily kimérésekkel a ven
déglőknek és kocsmáknak, amelyek 
elsőrendű adófizetők, éles konkuren
ciát jelentenek. Természetesen a bor
termelők körében ez a tilalom meg
ütközést kellett: ok ma sem tudják 
meg-érleni. hogy más a termelés és 
más az. árusilás. .lellemzö, hogy a Bu
dapesten alapított bortermelői kimé- 
ré*ek egylöl-egyig értve a számotte
vőket jobblélre szenderíillek. jeléül 
a nagy hozzáértésnek! liven és ha
sonló túlkapások fokozták az. ellen
szenvet a vendéglősök és korcsmái o- 
sok részéről a termelők ellen a múlt
ban i*. mint a kimérési engedély !

Főkapitányi rendelet a mulató
helyek vezetői és alkalmazottai 
előéletéről. Bezegh-Uuszág Miklós
dr. I<"»kapit.ány szerdai napiparancsá- 
bau a budapesti mulatóhelyek ve/ - 
tőinek r> alkalmazottainak megros
tálására vonatkozóan rendeletét adott 
ki. amely .s/erinl úgy az egye* eng ■- 
délyek. mint a jogó személyek igaz- 
hatósági tagjai, valamint a feleiét* 
iizh‘1 vezetők. továbbá a föpincérek é* 
fi/.etöpinrérek csak ledlielellen elő
életű és olyan emberei: lehelne/:. al:d: 
minden tekintetben mei/bi: hatol:. \
főkapitány felhívta mo.*l a/, össze* 
mulatóhelyek eygedély eseit. hogy 8 
napon belül alkalmazollaikról. a 
származási adatok feltünletésév el. 
pontos kimutatást terjeszenek be a 
I oka pi tán y sá g engedély ügy i a lösz Iá - 
Iválioz. \ beterjesztett kimutatás alap
ján fogják azután elbírálni, kik le
helnek továbbra is üzletvezetők ős al
kalmazottak a mulatóhelyeken. \ ren
delkezési számos, a főkapitányságra 
érkezett panasz tette szükséges*

e l  a . .  V i;  \ 1) É i i  e  t
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Uj kártyarendelet az egyesü 
leiek részére. A fővárosban el
harapódzó játékszenvedély megféke
zése céljából hónapok óla szidom 
rendszabály okai igévt a belügyminisz- 
lei*. Ez a rendelet most megjeleni 
és ealólmn larlalnut: olyan sciyoru 
inté:kedásekel, am 7vek alkfdmmak- 
nak iyérkecnek a (iscl tra kárlycu'ás 
(áljaira alanitqlt ás fennlarloli Mu
ho!* (jurasih'Ikoílúsúnuk mec/td* adóiVa
lisára. \ rendelet igen szigorú Ld- 
lélelekhez köti a klubtagok fölvéte
léi. Ezek a föltétel(‘k az évtizedek 
óta l’eimálló és közhasznú működést 
kifejtő) társaskörök, kaszinók és klu
bok részére nem újak és nem jelen
tenek semmiféle megterhelést, ellen
ben lehetetlenné teszi a játékbarlan
goknak. hogy kártyázás céljából je
lentkező embereket nyomban jelenI- 
kezésükkor tagokként keudbess -k. I j- 
szerűsége ennek a rendeletnek, hogy 
legalizálja a nőknek a kártyaaszta
loknál vak) megjelenését és játékát. 
Igen fontos intézkedése a belügymi
niszternek a pinka-rendszer megszün- 
lelési'. \ rendelet csak játékhely pén
zek szedéséi engedi meg. még pedig 
olyan mértékben, amint azt a belügy
miniszter az alapszabályok jóváhagyá
sakor megengedi. Egyelőn' nem sza
bályozza azonban, hogy a hely pénz 
milyen nagyságú lehel és milyen mó
don szedhető. Ezzel a bizonytalan
sággal a belügyminiszter éppen a ko
moly és igen fontos társadalmi mű
ködés! kifejtő kaszinókat hozza bi
zonytalan helyzetbe, mert semmi tájé
kozást sem kapnak arra ii'/.ve, mike- 
pen engedik meg a hely pénz behaj
lását Igen okos és célravezető az az 
intézkedés i>. amellyel megtiltja, hogy

B ru ts y  Já n o s  E s z te rg o m i lik ő r  
é s  ru m g y á r k ü lö n le g e s s é g e i

7 fájdalom  
gyógylikőr

P a p n g á ly  c r é m  m inden Jobb üzletbenKapható !
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Hajókirándulás Visegrádra. A
Vendéglős Ifjak baráti Társasága 
július lui lU-án, kedden, kedélyes
nek Ígérkező hajókirándulási rendez 
\ isegrádra. Ezúton is kéri az elnök
ség az ifjakat, hogy hozzátartozóikat, 
ismerőseiket, barátaikat erre a csalá
dias. kellemes kirándulásra elhozni 
el ne mulasszák! 'Találkozás a f)esli 
oldalon, reijtjel H órakor, Eölvös-téri 
állomás, a hadai oldalon • \ <d órakor 
a PáIffy-téri állom*'.són. Legyünk olt 
teljes számban!

A főtisztelendő ur korcsmája
Leiler brnő. gyomai ág. Iiilv. ev. lel
kész korcsmáios iparigazolványt ka
pott. amit az ottani iparos érdekelt
ség megfelebbezvén. a föszolgabiré) 
törölte a lelkész ural az iparlajstrom
ból és helyébe az általa ajánlott gyo
mai lakos koresniáros nevét vezetteti • 
he. Nincs uj a nap alatt, azt mondta 
valamikor Mi Iten M\iha. a híres nap
keleti bölcs. Milyen tévedés! Ez is 
újság. Egy lelkész, aki korcsmái ipar- 
igazolványt kér.

Talán jobb lelt volna félévig üzem
ben hagyni a tisztidéire méltó kartárs 
urat. Hadd ismerte volna meg. mi
lyen aranybánya ez a mi szakmánk, 
legalább lett volna egy fötisztelendő 
ur, aki soha többé nem prédikált I. 
yolna a korcsmák ellen, hanem a hi- 
\üil hibáztatta yolna. hogy miért nem 
pártolják jobban \ jé) öreg korcs- i 
márosnak . Petőfi Sándor édesapjá
nak lisztes iparát.

A Magyar Szaklapok Orszá
gos Egyesületének közgyűlése.

\ Magyar Szaklapok Országos 
Egyesülete dr. (iád Endre \. állam
titkár. országgyűlési képviselő elnök
lete alatt megtartotta idei közgyűlé
sét. \z elnöki megnyiló-heszéd rámu
tatott arra. h >gy a mai kedyezöllen j 
gazdasági helyzet kihal a magyar j 
szaklapok helyzetére is I)r. Badvánvi 
Lász.lé) m. kir. kormány tanácsos, el- 
11<»k terjesztette elő az évi jelentést, 
amelyben, többek közölt, részletesen 
beszélt arról a súlyos igazságtalanság
ról, mely abban áll. hogy a magyar 
szaklapokat a kis-entenlebrli országok 
kormányai nem engedik be országuk 
területére és beszámolt azokról a lé
pésekről, melyeket az egyesület e 
szégyenteljes állapot megszüntetése 
érdekében telt. \z évi jelentési dr. 
Balassa József hozzászólása után elfo
gadta a közgyűlés, majd pedig Vásár- 
ludyi Lajos ellenőr előterjesztésére 
megszavazta az egyesület zárszámadá
sát és köllségvelései. Dr. Naményi Tir
no. az országos Iparegyesülel aligaz
gatója. érdekes előadást tartott \ 
szaksajt') é- a reklám cimmel. Vé-

»  p , h a n o  ni  li i r  d  e  t a
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gül a tisztujitásokat ejtették meg, 
megválasztva inlézőbizoltsági tagok
nak dr. Darvas Ferencet, dr. Földes 
Árpádot, dr. Fábián Ferencet, dr. 
(irünhut Ármint. Hoffmanu M. Mi
hályt, Horváth Károlyt, kallós 
Jánost, dr. Kellncr Lászlót. Királyme- 
zcv Tibort (Kecskemét), Dálnoki Kő
vár*h Jenőt, Mezőfi Vilmost, dr. Mol
nár Jenőt, Tolnai Simont, dr. \\ íin- 
scher Frigyest és dr. Zsinka Te- 
rencel. Ellenőrnek: Moór Jenőt, 
titkárnak pedig (iergö Endrét vá
lasztották meg. \ közgyűlést va
csora követte.

GINDERT ISTVÁN
VI, K la p k a -u . 5 . T e l.  L. 9 6 0  0 5
Jégszekrény, borpult,
fafJY lal fgépek,  m osóba tóh ész ülé k.  pasz iro zó 
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A Fővárosi Sörfőző Rt. Kő
bányán igazgatósága,fölügyelő- 
bizottságaés összes alkalmazot
tai mélyen megilletődve jelentik

Vészi Tibor
ig a zg a tó  úr

váratlanul bekövetkezett gyászos 
elhunytat.

A megboldogultban vállalatunk 
érdemes és szorgalmas főtiszt- 
viselőjét, kartársai önzetlen jó 
barátjukat veszítették el.
Emlékét kegyelettel őrizzük 

meg.

Budapest, 1928 junius 24.
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Tiz literrel csökkent Magyar- 
országon a fejenkénti borfogyasz
tás. Magyarországon a fejenkénti
borfogyasztás a háború elölt 2b li
ter volt, ma 16 liter. Jó termés ese
tén 4 millió hl. borunk van, az idén 
gyenge közepes termést várnak, azaz 
2 millió hl-en alulit. Vz export telje
sen szünetel, a belső fogyasztás pedig 
a fentiek szerint nem alkalmas a bor
termelés évek óta húzódó válságának 
megoldására. Vidéki jelentések sze
rint további meleg idő sokat javíthat 
a ma még nem nagyon biztató ter
méskilátásokon.

X. kér. kőbányai választmány
idése 1928 július 10-én kedden d. 
u. í órakor özv. Leimeller J.-né ven
déglőjében V . Flöd-u. I. (Régi sor
ház.- lesz megtartva. Az ülésen való 
szives megjelenést kéri Wrabel:
I<t  kerületi elnök.

Vendéglős Ifjak baráti társasá
gának összejövetele minden esetben 
kedden este 8 órakor kezdődik.

Jul. 8-án Vmmer János vendég
lőjében I.. I.tele-lér 7. kelenföldi 
v illamosállomással szemben, i

I j  vendéglösifjut szívesen látunk!

Gundcl J. és id. Kommer F. 
asztaltársaság

pénteken déli 12 órakor összejöve
telt tart az alanti helveken:

Jul. 18-án kulasi Lajos vendég
lőjében \ I. Vilalkerli-nt 8.

(AOr/NTDECfo
„Jóbarátok" asztaltársasága

uzsonnájukat a következő helyeken 
tartják meg, minden szerdán d. u.

5 órakor:
Jul. 4-én Amisics Miklós vendég

lőjében All., Rottenbiller-u. 5 b.
Jul. 1 1-én Szabó Jenő vendéglő

jében \ I., Frzsébel királyné-ulja 2.
( llermina-ul sarok.)

Jul. 18-án Herzmann Leó ven
déglőjében l\.. Soroksári-ut 60.

Jul. 25-én Várady Sándor ven
déglőjében Zugló, VI.. Lőcsei-ul 1. 
(Kgressy-ut sarok).

Aug. 1-én Nagy Zsigmond ven
déglőjében IX.. Soroksári-ut 85.

Alig. 8-án Dajka Ferenc vendég
lőjében I., Réla király-ul 44.

Vug. 16-án Bischoff Ignác ven
déglőjében l\.. Remcte-u. 24.

Vug. 22-én (estit.) Tímár Gyula 
vendéglőjében, kamaraerdő, a Török- 
szentmiklósi helyiérdekű. (Szent Gel- 
lérl-térröl indul.

Vug. 29-én Nagy Jánös vendég
lőjében Vili.. Práter-u. 42. < >ri-
ás-u. sarok i.

Szepl. 5-én Mórorz. István vendég
lőjében VI.. Váci-ut 82.

A Jóbarátok uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj kartársakat.

Vendéglősök vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek:
Július 6-án (iundel károly vendég

lőjében \ I.. Vllatkerti-ul 2.
V vacsorára ne feledkezzünk elmenni.

Kényes gyomru vendégnek, it-
tasnak vagy Katzenjamerosnak nél
külözhetetlen a Cigelkai „István» 
hydrocarbonátos viz. Megrendelhető : 
V., Sas-u. 29. Tel.: Teréz 120—20.

Sfauffer
D O B O Z O S  EMMENTHALI 

VILÁGMÁRKÁI
KÖZPONT RÉPCELAK

1928. julius 1
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Meg szabad tekinteni az adó
kivetési iratokat! Igaz, hogy az
adókivetés eredményét közlő fizetési 
meghagyásnak az. érvényes szabályok 
szerint indokolást is kell tartalmaznia. 
Kgy részt ugyanis a tömeges fizetési 
meghagyások legtöbbnyire csak nagy 
vonalakban adnak az adóztatás mene
téről felvilágosítást, másrészt igen 
gyakran nem őrzik meg (vagy idő
közben elveszítik) az adózók a saját 
adóbevallásuknak másolatát s igynem 
tudják azt a fizetési meghagyással 
pontról-ponlru összehasonlilani. Az ér
vényes közadókezelési szabályzat meg
engedi. hogy az adózó a saját adó
jának kivetési iratait személyesen vagy 
igazolt meghatalmazottja utján a m. 
kir. adóhivatalnál (kerületi adó felü
gyelőnél ) a hivatalos órák alatt meg
tekinthesse és abból kivonatot készít
hessen. Ilasonlóképen jogában áll a 
kivetési lajstromnak azt a tételét, 
amely alatt a reá kivetett adó nyert 
bevezetést, megtekinteni s magának 
lemásolni.

Megbiintetik-e a munkaadót a 
későn kötött tanoncszerződé- 
sekért, A főváros tanácsa az iparos-
lanoncok eredményesebb iskoláztatá
sának biztosítása érdekében felhívta a 
budapesti ipar‘testületek figyelmét 
arra. hogy a munkaadók egy része 
a tanoncokat az iparlörvény ben meg- 
állapitól határidő eltelte után szerződ
teti és igv az iskolába is késéin Íratja 
he. Vz uj iparlörvény a tanoncok al
kalmazására nézve úgy intézkedik, 
hogy a lanonc alkalmazását a niun- 
kábalépés napjától számított három 
napon belül az I. fokú iparhatóság
nak i ipartestedéinek ) be kell jelenteni 
és a szerződést legkésőbb négy hét 
alatt kell megkötni. \ tanonc isko
láztatására vonatkozóan pedig az a 
rendelkezés áll fenn. hogy a munka
ad«') a tanoneol alkalmaztatása után 
azonnal tartozik az iskolába beíratni, 
tekintet nélkül arra. hogy a tanom- 
szerződést a munkaadó megkötötte-e 
vagy sem. Minthogy az ipartörvény- 
nek ezeket a rendelkezéseit a fővárosi 
munkaadók nem tartják be, a székes- 
főváros tanácsa utasította az iparles- 
tülelekel. hogy minden egyes mulasz
tást jelentsenek az illetékes ható
ságnak. a mulasztást elkövető munka
adók ellen pedig haladéktalanul in
dítsák meg az ipartörvény 125. és 
128. paragrafusa értelmében a meg
torló eljárást.
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A nyolc százalékot meghaladó 
kamatkövetelés biróilag nem ér
vényesíthető. A magyar királyi 
Kúria I*. VII. 8714 926. szám
alatt legutóbb kimondotta, hogy a 
8 százalékot meghaladó kamat kikö
tése az 1877. évi VII. l.-c.-be üt
közik és biróilag nem érvényesíthető 
még akkor sem. ha a kikötött kamat 
az országban szokásos kamatmérté
kén alul van.

Csak nyolc középiskolát vég
zett tanoncokat mentesítik a ta
nonciskola látogatása alól. A mo
hácsi iparoskongresszus a tnnoncügy 
rendezését célzó határozatainak során 
felterjesztési intézett a vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez a négy pol
gári iskolánál vagy középiskolá
nál magasabb előképzettséggel ren
delkező tanoncoknak a rendes tanonc
iskolák látogatása alól való felmentése 
érdekében, amelyre a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter a limit év de
cember hó 18-án kolt 84.246 
1926. \ 11. sz. leiratával válaszolt és 
a kérelmet teljesíthetőnek nem találta. 
\ leirat egyébként a következőkben 
rendelkezett: Folyó évi október hó
4-én 8095. sz. alatt kell beadványára 
való hivatkozással értesítem a Szövet
séget. hogy a mohácsi országos* ipa
roskongresszusnak azt a kérését, mi
szerint a négy polgári iskolánál vagy 
középiskolánál magasabb előképzett
séggel rendelkező tanoncok mentes
senek fel a tanonciskolák látogatása 
alól és csak azon szaktárgyak és raj
zok látogatására kötelezhessenek, ame
lyeket a tanom nak elsajátítania mód
jában még nem állott, vagy amelyek
re saját szakmája érdekében van 
szüksége, teljesíthetőnek nem talál
tam. Frlesilem a Szövetséget, 
hogy a 29.174 1926. szám alatt
kolt rendelelemben felhatalmaztam 
iparoklatási főigazgatómat arra, hogy 
az< »ka l a tanoncokat. akik valamely 
középfokú oktatási intézel, tehát fő
gimnázium, fő re á liske >5 n„ fő k e r esk e -
delmi iskola, tanitóképzöinlézet \ III., 
illetve legfelsőbb osztályát tanoncszer- 
züdésíik megkötése elölt sikerrel el- 
xégezték. a tanonciskola kötelező lá
togatása alól felmenthesse.

A felmondási időre járó illet- 
ményeknemfizetendőkeg) szerre.
Felmerült esetben a Kúria kimon
dotta, hogy nincsen olyan jogszabály, 
moly a szolgálati viszonynak szabály- 
szerű felmondással való felbontása 
esetében a munkaadót arra kötelezné, 
hogy a felmondási idő alatt ese
dékessé váló illetényeket. azok szerző
désszerű lejárta előtt egy összegben 
adja ki, még akkor is. ha a munka
adó a felmondási időre az alkal
mazott szolgálatait nem kívánja 
igénybe venni.

Baranyai József vendéglős kar
társunk kibérelte a 17/.. Károly ki- 
rály-ul 13. s:. alatti helyiséget és 
azt csinosan. ízlésesen berendezte pol
gári sörcsarnokká. Kitűnő magyar 
konyha, nemes fajborok, sörök és 
magyar vendégszeretet jellemzik az uj 
vendéglőt.

Podruzsik Károly vendéglős kar- 
társunk /.. tUila-köriil 2. sz. volt 
Tagú erkszhoffér-féle üzletet megvet
te. Jó magyar borait és hideg ételeit 
a Podruzsik házaspár személyesen 
szolgálja fel. Az uj üzletvezetés ered
őiéin eképen a környék közönsége 
előszeretettel keresi fel a szolid helyi
séget.

1. BSzKRT 30 22 5 3 74:22 49
2. I. ker. SC 30 22 3 5 80:27 47
3. Pestújhely 30 18 6 6 66:37 42
4 Egyetértés 31 17 6 8 73:42 40
5. Zuglói SE 29 16 6 7 60 37 38
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S Z E N T  ISTVÁN

DEZSÉNYI LÁSZLÓ  
bornagykereskedőnél
///, K e n y e r e s -n .  3U •  T e l e f o n :  0 2 3 — 1/3

Nemes fajborok
n a g y  v á /a z s /é k h a n

Kávéházi és vendéglői 
berendezések.

Üveg és porcellánáruk I

Alpakka evőeszközök s(b I

Biliiá rd -asztalok és teljes fel-B  
szerelések, kerti bútorok

Tekepálya -bábuk és golyók I

FRIED
_____  Király u. 391

N A G Y  I G N Á C
pincefelszerelési cikkek raktára 
Budapest, VII, Károly-körut 9

Aján l ja dú sa n  felszerelt  raktárát ,  u. m. 
bor szivattyuk,  szi irőqépek .  p a la c k o k ,  
para fa du qó k ,  c ím ké k stb Tel . :  3 115-15

H Ü TTL T IV A D A R
porcellángyáros, Budapest, V. 
Dorottya-u. 14. Telefon 23) 33
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismertlegjobbangol Cauldon  
V itr if ie d  tá n y é ro k  ismét kaphatók

Bebizonyítva, üzletet csak H EG ED Ű S « * 5 3 3 8 5 5 » *  közvetít



CVHCNDEGd 1928 j Ilii us r ~

g a s i i i R D E T i y )
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

megkezdett sor 1 pengő.

K IA D Ó H IV A T A L  C ÍM E :
Kenya Sander Vll, A lm dssy-fér lő. I l i  23

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

Befegsegélvző ügyek elintézését 
vállalja Szeg ed i M ihály  dehdnytezs- 
déje  IX., Soroksári-uf 8 -10 . Telefon- 
hivó József 346-84.

3 szobás uccai földszinti lakás 
eladó ezer pengőért. Megtudható Vll, 
Almássy-fér 16. 111. 23.

W iener József 
ezu krász
V II., B a r o s s - t é r  17. 
T e l e f o n :  J. 31 6-10 .

vendéglősök szállítója
F ió k ü z le t  A N G O L  P A R K .  
F ő b e já r a t  m e lle t t  H e rm in a
ut 61 sajt os  rudacskát,  tér er- 
t y ü s p o g á c s á t h i z h o / .  szál l í t  o

HA 0N jól akar rágni, akkor fogait

Prohászka Sándor
áll. vizsg. fogász, miifog- 
specialistánál csináltassa 

VII, Erzsébet-körut 29. 11. em. 15. sz. 
Tel.: J. 121-74

V ILLA N Y I
PEZSGŐ
( S C H  A U M B U R Q - L I P P E )
■ le g r é g ib b  é v já r a t ú , a  le g jo b b

MALÁTA PEZSGŐ SÖR r

Cifka József
B u d a p e s t ,  V , V i lm o s  c s á s z ó r - u t  48
B á d o g ra  l i tografált  b or tör vé ny h ap h af ó

Dozzi szalámi
Salgó Testvérek « Részvénytársaság
Bornagykereskedés, Likőr-, Rum- és Konyakgyár

BUDAPEST- KŐBÁNVA
Központi irodák, borpincék és gyártelep : X, Korponai ucca 16-18. Telefon : József 59-03.

P A L U G Y A Y BOROK 
GRAND VIN 
DEMI SEC

IRODA: BUDAPEST, 
VI, ANDRÁSSY-UT 5 
PINCE : BUDÁTOK

Uollóssy János könyvnyomtató műhelye, andapcsl,V II, 3óslka-afca 2U. Telefon 3ózsef 433—02
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