
A felháborodás

kavarog a megdöbbenés, tehetetlen
ség vegyülckével, olvasva az uj jöve
dékadó ellenőrzéséről szóló rendele
tiket. Hát olyan rosszak, gonoszak, 
elvetemültek az adózók, hogy ilyen 
rendeletet érdemelnek ki. hát már ná
lunk csak az áll felelte a gyanúnak, 
aki egyenruhás: a pénzügyőr, a rend
őr, a folyamőr vagy a váltóőr? Kzck 
mind hatósági személyek, ezeknek a 
kezében van az adózó személyes sza
badsága : az adózó szavának hiti' és 
becsülete rongy előttük, magánéleté
be belenyúlhatnak, környezete, alkal
mazottai előtt kompromi tudhatják, ő- 
ket vagy a világ előtt! Az adózó eskü
je üres szó nekik! Röviden, a kor
mánynak rosszabb véleménye van ró
lunk adózókról, mint bárkinek a \i- 
lágon!?

Kjz a rendelet alapjaiban rázza meg 
<> polgári élet utolsó mentsvárát: a 
lakását! Idáig legalább itt biztonság
ban érezhette magát, mindenki, ha 
már üzletében sokszor halálra is zak

latták. minden lépésében is korlátoz
ták. de utolsó sáncaiban, a lakásban 

nagyon helyesen védte a tör
vény ereje. Most ezt is megtámadják, 
most már itt sincs nyugalom: kiren
delik az adózók ellen a sok egyen
ruhást, (mert ezekből van bőven) 
hogy verje fel utolsó nyughelyéről 
is a véksökig hajszolt adózó |>olgárt! 
Valóban, ha ez így lesz. feltették az 
adózó mártír fejére a tövis-koronát.

Az Országos Vendéglős és K öcs maros
Kongresszus Rendezöbizottsága 

Hódmezővásárhely (Csongrád megye.
Telefon 13!). szám.

Meghívó
országos kongresszusra
Valamennyi vendéglős, kocsmáros 

ipartársulat és szakosztály, valamint 
az ország összes vendéglősei és koes- 
máirosainak.

Létünket veszélyeztető, szerfölött 
súlyos szakmai sérelmeink és sorsunk 
jobbra fordulására remén vt árki kíván
ságaink tárgyalására < egyöntetű ál
lásfoglalás céljából, országos egyesü
letünk közgyűlésének határozata foly
tán

Hódmezővásárhelyen 1928. au- 
qusztiis 16-án, csütörtökön délelőtt 
félti: órakor

országos vendéglős 
és korcsmdros kongresszust 

tartunk, melyre a budapesti központ
tól nyert megbízás folytán, kartársi 
bizalommal és szeretettel meghívjuk.

■\z 1928. augusztus 16-án, csü
törtökön délelőtt félti: órakor Hód
mezővásárhely törvényhatósági jog 
ijai felruházott város közgyűlési dísz
tér méhen. a pénzügyi és kereskedelmi 
miniszter urak képviselői, főispán és 
országgyűlési képviselő urain):, vá
rosi hatóságunk vezetői. pénzügyi 
h (dóságok, kereskedelmi és iparka
mara, általános iparleslület és keres
kedelmi testület képviselői részvéte
lével tartandó kongresszus tárgysoro
zata :

1. ülnöki megnyitó. Tartja: \ové 
Sándor szakosztál yi diszelnök. Hód
mezővásárhely .

2. \ borital adó leszállítása és az 
egyfázisú forgalmiadó. Előadja: 
Melly károly, kispest.

3. V/. italmérési törvény módosí
tása. a korlátolt italmérök (szatócsok, 
fűszeresek, bortermelők) szabálytalan 
italmérése. az italmérési illeték re
formja. Előadja: Somló Sándor. 
Szentendre.

4. Az ipartestületi reform, az ipari 
szakképzettség ügye. Előadja: Orbán 
Zoltán Géza, Budapest.

5. A bortörvény módosítása. Előad
ja : dr. Síéger Béla egyesületi ügyész, 
Budapest.

6. Állásfoglalás a hatósági üzemek
ellen. Előadja: Keresztes László, Kis
kunhalas. 1

7. Állásfoglalás a sörkartell ellen. 
Előadja : Orbán Zoltán Géza Budapest.

8. Záróra ügyek. Előadja: dr. Vé -  
esey Oszkár, egyesületi főügyész. Bu
dapest.

9. Vendéglősök és kocsmáro ok
aggkori (nyugdíj) ügye és temetk - 
zési egyesület, előadják: f í l g r
Menyhért és Hoffer Ferenc, Buda
pest.

10. I litelkérdés, a kintlévőségek 
behajtásának törvényes biztosítása. 
Időadja: Tiniina Győző. Ilódmező- 
\á sár hely.

11. indítványok, melyek 8 nappal 
a kongresszus napja előtt írásban a 
rendezőbizottságnak beküIdettek.

12. A jövő évi kongresszus helyé
nek megállapítása.

Tájékoztató és tudnivalók:

\ kongresszust megelőző napon 
augusztus lő-én az érkező vendégek 
fogadtatása, elszállásolása és ismerke
dési est. \ kongresszuson előzetes 
bejelentés mellett részt vehet minden 
fogadós, vendéglős, korcsmáros, ipar- 
társulat. vagy szakosztály képviselője, 
továbbá minden vendéglős, korcsmá
ros és ezeknek családtagjai.

Minden résztvevő személy, a be
jelentéssel egyidejűleg, egy éjjeli szál 
lás (lakás) egy ebéd (négy fogé sós) 
egy vacsora (kettő fogásos) díja, va
lamint a kongresszusi költségekhez 
való hozzájárulás címén 12 pengőt 
tartozik a csatolt postautalványon be
küldeni. Egy postautalványon több 
személv díja is beküldhető, de ez 
esetben az utalvány szelvényén fel 
kell sorolni azoknak a neveit, akik
ért az összeg küldetett.

\ jelentkezést és pénzt legkésőbb 
1928. augusztus hó 10-ig Gábor Ist
ván kongresszusi rendezőbizottsági al- 
elnök címére. Hódmezővásárhely, ál
talános ipartestület, szükséges elkül 
doni.
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A fehér asztalnál
V forradalmak idője óta az embe

rek igen kevés gondol fordítanak 
illő. ízléses magatartásukra. Különö
sen nyilvános helyeken, az éttermek
ben láthatók ezen degusztáló jelen
ség legjellemzőbb esetei, az érzéke
nyebb. finyásabb vendégek megütkö
zésére.

V/. étkezési illemszabályok legelső
je az. hogy a terített asztalnál az em
ber szépen nyugodtan fogyassza el 
az eléje kerülő fogásokat, tehát sem 
v irlusságból. sem sietség miatt ful
dokolva ne habzsoljon, mert ezek a 
tünetek állati eredetűek. \z angol 
igen helyesen evés közben csak 
a legszükségesebbet beszéli, de a jó 
magyar szokás is hallgatást parancsol 
az étkezés ideje alatt. \ franciák 
merő udvariasságból evés közben is ! 
kötelességüknek tartják a szellemdús i 
csevegést, különös tekintettel a jelen
lévő hölgyekre, igaz. hogy a megosz- j 
lőtt figyelem miatt kés-villájukkal 
olyan nyikorgást és sivító káromlást 
idéznek elő a tányér felületén, hogy 
a hölgyeknek libabörös lesz a hátuk 
tőle. Sajnos a francia divat hódit 
nálunk is. a mi vendégeink is elég 
hangosak, lármásak, mint a franciák, 
spanyolok és zsírral épp úgy végig- } 
csepegtetik az asztalterítőt, mint az 
olaszok, tekintet nélkül a vendéglős
nek okozott kárra.

Igen dívik a német szokás is. ez 
az. amikor az ember az étterem asz
talánál úgyszólván nekifekszik az é- 
lelnek. ehhez járul még az asztalra 
könyökölés vagy a széken való olyan- 
léje elhelyezkedés, mintha a vendég 
összenőtt volna az ülőbútorral, izek
hez járul a széklábak álkiilcsolása. 
nehogy a szék elszaladjon alóla.
(Isiinyák ezek a ferdeségek. melyek
ről tanácsos leszokni idejében, Vsztal- 
u.il mindig egyenes, ki>sé elörehajlotl 
testtartással illik ülni. ugyanúgy l’iig- 
gélvesben tartva lábainkat is. \ ke
zeket csak evéskor tartsuk az asztalon 
és evé^szünetekben ne hadonásszunk 
vele a szomszéd orra alatt.

Nem illik mutatni, hogy milyen 
éhesek vagyunk, nem illik rá hajolni 
úgy a tányérra, mintha az orrunk
kal akarnánk enni és ne dugjunk 
akk óra falatot a szánkba, hogy u- 
lána valósággal fuldokoljunk, i t a 
lában az evés nem munka, az élvezet, 
üröm. tehát azt könnyedséggel páro
sul! graciozilással cselekedjük.

\z evőeszközöket sziikségd dcn ma
rokra fogni, mert azoknak sem síi- 
l\uk sem rendeltetésük nem igényel 
valami megerőltető izommiinkát. \ 
kést. villát sem illik úgy tartani, 
mintha egy gyilkos párbajra készül
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nénk. hiszen egy kis sült pecsenye 
vagy tésztaféle nem olyan borzasztó 
ellenfél.

Ebéd után sem szükséges úgy 
szuszogni, mint a kovács fuj tatója s 
az asztalkendővel elég egyszer-kétszer 
megérinteni ajkunkat. V fogvájót 
senki se tekintse ásónak, amellyel a 
fogak közül kincseket óhajt napfény
re hozni, tehát csak a szükséges ide
ig használjuk és ne óraszámra. Nyúj
tózni. aludni ugyancsak illetlen nyil
vános helyiségben.

\ mai divathölgyek az éttermet 
gyakran összetévesztik a toilctle-sz.o- 
bával: sans géné előkerülnek a kézi
táskából a kis tükör, púderpamacs, 
müge és kezdetét veszi a fehér asz
talterítőn az étkezés folyamán elhal
ványult kendőzés felfrissítése. Elő
ször a puder, azután a pirosító és 
végül az ajakfesték; jaj de Ízléstelen 
ez a nyilvános pepecsélés ott. ahol 
étkeznek.

Végül a dohányzóknak is figyel
mükbe ajánljuk, hogy az égő szivart, 
cigarettát csakis a hamutálcára, illet
ve a gyufatartó szegélyére illik le
tenni és semmi esetre sem az as t il
lendő szélére.

Legvégül, illik ezeket az alapvető 
tanácsokat megszívlelni!

a - - n. I

Az uj jövedéki remieletek
V hivatalos lap Kbl-ik számában 

két uj rendelet jelent meg. Mind a 
kettő a jövedéki kihágások eseteiben 
követendő bírói eljárást szabályozza.
\ harminchárom oldalas rendelet-tö
meg szembeszökő szigorításai és sú
lyosbításai a következőkben foglal
hatók össze:

\ vádat a jövedéki kihágások ese- j 
leiben nem a királyi ügyészség képvi- j 
seli. ‘hanem maga a pénzügyi j
hatóság. Elképzelhető, milyen tárgyi- | 
lagos vádak lesznek itt. Még szeren- : 
rse. hogy védő közreműködését is i 
biztosítja a rendelet, de ettől ne le- i 
gyünk nagyon elkapalva. mert amig i 
minden egyéb bűnügyben a t -rlielt 
a bűn elkövetésének pillanatától kezd
ve nyomban élhet védő közreműködé
sével. addig a kincstár elleni bűnök
nél csak a vádirat benyújtása után. 
addig pedig nincs védelem. \
vizsgálatot természetesen szintén nem 
a bíróság teljesíti, hanem az a bizo
nyos kecske, akire a káposztát reá
bízzák: megint csak a pénzügyi ha
tóság. S ez a pénzügyi hatóság most 
óriási jogokat nyert. Letartóztathatja 
teljes két napig az embereket. De 
büntetni kell az új kódex szerint a 
jövedéki kihágás kísérletét is és pedig 
hogyan? Viliikor a Hlk. szerint a

főbenjáró bűnügyekben is a kísérle
tet enyhébben kell büntetni, mint a 
befejezett cselekményt, az uj rendelet 
tizedik szakasza kimondja, hogy a 
kísérletre is a befejezett cselekmény
re meghatározott büntetést kell alkal
mazni. Senki sem védekezhelik azzal, 
hogy nem tudja, hogy a gyilkosság 
bűncselekmény. Általános elv. hogy 
a törvény nemtudásával senki sem vé
dekezhelik. De az adószabályok óri
ási tömkelegét tudni, él-e ilyen állam
polgár a földkerekségen, különösen 
Magyarországon, ahol évente kötet
nyi uj adószabály jelenik meg. ahol 
maguk a pénzügyminiszterek is kény
telenek voltak az adószabályok kiros
tálása érdekében uj és uj adókódex- 
kivonalokal kiadni és a kereseti adó
ról. a vagyonadóról, a forgalmi adó
ról stb.. stb. külön hiteles pénzügy
miniszteri összeá 11 ítások a t k i h oesá tan i. 
S akkor a ma megjelent rendele
tek egyszerűen kimondják, hogy a 
közadóra vonatkozó rendelkezések 
nemtudása a büntethetőséget nem zárja 
ki. Még szerencse, hogy a rendelet 
tizenötödik szakasza hozzáteszi, hogy 
a jövedéki büntető eljárást, illetőleg 
a büntetés végrehajtását kizárja a ter
helt. illetőleg az elitéltnek halála, mert 
különben a büntetést a csirke miatt 
a sírunkba is magunkkal vinnénk. De 
jellemző ennek a drákói kódexnek a 
mentalitására a következő: Van a ren
deletnek egy szakasza, amelyik azt 
mondja, hogy a megbízót a megbízóit 
állal elkövetett jövedéki kihágásért 
szavatosság terheli. így szavatosság 
terheli a kereskedőt, iparost, mező
gazdát. nyilvános szállító intézetet, 
úgyszintén másféle vállalkozót az 
olvan jövedéki kihágásért, amelyet al
kalmazottja vagy tanonca szolgálata 
körében követett el. ha a kereskedő, 
az iparos, a mezőgazda stb. a meg
bízottnak. alkalmazottnak, vagy ta- 
noncnak megválasztása vagy a fel
ügyelet gyakorlása tekintetében nem 
járlak el a köteles gondossággal. V 
jó Isten a megmondhatója, milyen 
üldözés lesz ennek a szerencsétlen 
szakasznak a következménye? S ez 
a szavatosság nem csekély dolog, mert 
kiterjed a pénzbüntetésre és a jöve
déki büntető eljárás költségeire egy
aránt. De házkutatást is rendelhet 
el a pénzügyi hatóság. V bűnvádi 
perrendtartásnak. a közszabadságok 
eme nagy kódexének, az. 181)6. évi 
\ W III . törvénycikknek sarkalatos 
elve. hogy házkutatást a vizsgálóbíró 
rendelhet el. rendőri hatóság csak a 
legeslegvégsö esetben. \z uj kódex 
I '1. szakasza a házkutatást a pénz
ügyi hatóság jogává teszi. De mit 
szól a rendelet a pénzügyi téren olvan 
gyakori névtelen feljelentésekhez? Ta-



Ián borzadva, utasítja el ezeket és 
irattárba tenni rendeli? Nem. A kó
dex 22. szakasza azt mondja. hogy 
a neviden leijelentés vagy a besugás 
a Ieljelentett kihágás kinyomozására 
éŝ  felfedezésére felhasználható, sőt 
még ezen az alapon házkutatást is le
het elrendelni, ha a kiderített körül
mények erre elég alapot szolgáltatnak. 
De talán bünteti a kódex a besúgót, 
a névtelen feljelentőt és talán azt 
mondja, ötesztendei börtön jár a fel
jelentőnek? óh  nem. \ 118. szakasz 
gondoskodik róla. hogy az eddigi 
állapot ne változzék, mondván, hogy 
tettenérés esetében, valamint ha a fel
jelentés jövedéki kihágás felfedezé
sére vezeteti, a befolyt pénzbüntetés, 
kivéve a forgalmi adók ellen elkö
vetett jövedéki kihágások miatt kisza
bott pénzbüntetéseket, a tel lenérő és a 
.feljelentő jutalékban részesíthető, sőt 
a 127. szakasz szerint, ha a tettenérés 
dicső szerepét együttesen többen tel
jesítették, e jutalékot valamennyi let- 
lenérö között egyenlő arányban kell 
felosztani. De jön egy befejező ün
nepélyes akkord is. \ 131. szakasz
szerint kegyelemnek is van helye, de 
csak negyvenöt nap alatt. \ negyven
hatodik napon a kegyelem hegy nél
küli kardja, Shakespeerenek meg
énekelt fegyvere, már nem áll rendel
kezésére az elítéltnek. Ekkor már csak 
egy mottó van börtönbe! A ren
deletek augusztus hó elsejével léptek 
életbe.

j 928. augusztus \ ___

Egy sorsiilclözött
ravatala előtt állok, aki míg élt. ven
déglős volt. pályatársunk, sokszor ta
lán irigyelt ember, akit a baráti sze
retet körülcirógatott, míg hozzájuk 
hasonló szerencsével tört előre, de 
egyszeriben elhagyott, sőt sokszor le
nézett. mikor a sors irgalmatlan ke
reke maga alá gyűrte a vigyázatlant. 
Itt fekszik előttem a kihűlt test, az 
elhasznált gép. ami még a közelmúlt
ban virgoncán futott időt, korát meg
hazudtolva mozgott, élt és most ha
lott.

Elindult ifjan, vidáman, telve él
tető reményekkel, piros arccal és acé
los izmokkal: könnyű teste repülni 
látszott az üzletben, csendes barát
ságos beszédjét jólesőn hallgatta min
den vendége, önálló lett. szép üzlete 
volt itt. de remélte, ott még jobb is 
lesz: végigpróbálta a város legkii- 
lömbözőbb pontjait, hogy végül ki
fosztva reményeiből, anyagilag tönk
re jutva elkerüljön oda. ahonnan el
indult. Ismét másnak dolgozott: e 
közbe elragadta egy közös átok, nem 
tudott ellentállni. ha megkínálták. 
Ne tedd ezt, kérlelték, — de hiába.

A szenvedély csak rabokat ismer, ná
la alkudni nem lehet.

Az ifjúból öreg lelt, a virgoncból j 
fáradt, a pirosarcuból sápadt: a |
könnyű test törődötté váll. Ilyenkor 
az ember már nem kell senkinek: jaj 
de nehéz ezt a fólretaszitást eltűrni, 
józanul legalább fájdalmas és nehéz. 
Hány I íosszu kilométert kelleti végig- : 
talpalni, inig ismét dolgozhatott egv- 
egy falat kenyérért; hiszen még ezt 
is félig-meddig Isten nevében lökték 
eléje. Az öreg már nem kapós, az 
mindenütt kegyelemkenyeret eszik.

Sokat éhezett. Sovány, vékony teste 
szinte átlátszó le lt . .. A régi barátok, 
ismerősök elnéztek fölötte, ha velük 
találkozott... mert a jóllakottság 
igen megduzzasztja az önérzetet. Azért 
lelt ő mindig alázatosabb, még a szó- | 
kolt pincéralázatosságnál is alázato
sabb.

Hja, akit az élet megtépáz és a 
nyakára lép az nem emeli többé ma
gasra homlokát! Az élet szigorú taní
tómester, akit kezébekap azt alaposan 
megleckézteti.

\ ele is igv csinált. A végén már 
alig tengődött; soha mcgneinadom 
kölcsönök tartották benne a lelket és 
ekkor... váratlanul sok pénzhez ju 
tott egy ismerősei Ez a kiéhezett 
embert magával vitte egy háromnapos 
dáridóba: az éhségtől összezsugoro
dott, legyengült szervezet, a szom
júságtól eltikkadt, kiszáradt belső 
nem bírta el a hirtelen rászakadt bő
séget. boldogságot.. . ágynak esett. 
Négy hónapig aggónizált. a három 
műtét alatt nem lehetett elaltatni ne
hogy örökre elaludjon; emberfeletti 
kínokat állt ki. hogy legvégül csende
sen megváltsa a földi szenvedésektől 
a mindenható halál! (Vív

Csak gyakorlóiparos vállalhat 
az ipartestületben tisztséget. A
szegedkörnyéki ipartestületek kérdést 
intéztek a szegedi kereskedelmi és 
iparkamarához aziránt, hogy megvá
lasztható-e ipartestületi elöljárósági 
taggá olyan iparos, aki iparát nem 
gyakorolja. A szegedi kereskedelmi 
és iparkamara a kérdésre most vá
laszolt az ipartestületnek, mely szerint 
az érvényben levő kereskedelemügyi 
miniszteri elvi döntés értelmében 
azok az iparosok, akik iparuk gya
korlását nem folytatják, de az ipar- 
testület kötelékében megmaradtak, 
cselekvő választójoggal bírnak ugyan, 
de elöljárósági tagokká nem választ
hatók meg. A miniszteri elvi döntés 
szerint tehát elnöki tisztséget nem 
vállalhat azaz iparos, aki nem gyako 
roljn iparát.

C M  I  f i  F , T£Q
Egy hasábos hirdetés mm-hénf 24 fillér 

A dunántúli vendéglősök gyű
lése A dunántúli vendéglős szövet
ség vándorgyűlési tart, amely augusz
tus hó 28-án. kedden délelőtt 10 
órakor lesz Mohácson, napirendjén 
szakmánk jeleseinek előadásával azok
ról a bajokról, amiknek orvoslása 
immár halaszthatatlan életszük
ségletünk.

\ vándorgyűlésen részt vehet min
den dunántúli vendéglős-, korcsmá- 
ros-alakulat, valamint cgvénileg is 
minden dunántúli szállodás, vendéglős 
és koresmáros, tehát nemcsak a szö
vetség eddigi tagjai és tagalakulatai, 
hanem azok is. akik még nem tagjai 
a szövetségnek, hogy lássák a becsü
letes munkát ami értük folvik.

Cyülckezés é-; ismerkedés már hét
főn, augusztus 27-én délután Mohá
cson lesz. \kik kedvezményes ehzál 
lásolásra igényt tartanak, szíveskedje
nek ezt a mohácsi rendezőbizottság 
elnökének Tóth János vendéglős 
úrnak Mohács, Pannónia szálloda 
levelezőlapon bejelenteni, a résztvevők 
pedig, különösen pedig azok. akik 
alakulatuk részéről valami előterjesz
téssel akarnak élni, szíveskedjenek ezt 
magának a szövetségnek Dunán
túli \ endéglős Szövetség Székesfehér
vár - -  pár sorban tudomására hozni.

Pécsen elbántak a pékekkel ! 
Múlt számunkban megírtuk azt a fur
fangos alciót, amit a pékek indítot
tak a péksütemény csere-rendszere el
len. A jó vidéken Pécsen nem ijedtek 
meg, mint ahogy a fővárosban sem 
az érdekelt viszontelárusítók, hanem 
gyors elhatározással tárgyalni kezdtek 
egy sütőüzem felállításáról saját keze
lésükben! Nosza megijedtek most a 
pékek és szaladtak ipartestületiik út
ján felajánlani minden panasz gyors 
reparációját, csak a pécsi kereskedők 
tegyenek le a sütőüzem megalapítá
sáról! Jelenleg ebben a helyzetben 
van az ügy. de remélhetőleg a pécsi 
kereskedők nem dűlnek be a saját 
csapdájukba esett pékeknek és végel
bánásban részesítik ezt a kapzsi társa
ságot !

Az „Újpesti Vendéglősök Szak- 
osztálya“ táncmulatságot rendez
az Ijpesli Szállodások \ endéglösök 
és Jvorcsmárosok Ipartársulata -val 
karöltve augusztus hó 2-án csütör
tökön este 8 órakor, a llorválh-féle 
nagy\endéglöben l jpest, Horthy 
Miklós-úl 9 9 1. \ zenét a postászene 
szolgáltatja. Belépöjegs P 1.20. 
Családjegy I’ 2.40. \ jótékonytól
érdekében felül fizetést köszönettel fo 
gadnak.
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Noll Miklós m. klr. kormány- 
tanácsos "az Országos Vendéglős-
Egyesület elnöke, az iparosság részé
ről a győri kereskedelmi és iparka
mara rendes tagjává választatott egy
hangúlag. E választás azért fontos 
iparunkra, mert a győri iparosság a 
kamarai választások alkalmával László 
Józsefet, a vendéglős-szakosztálynak 
elnökét, annak dacára, hogy az össz- 
iparosság érdekében fáradhatatlanul 
működött, még póttagnak sem vá
lasztotta meg. Noll Miklós vendéglős 
és szállodás megválasztása által ipa
runk is képviseletet nyert a győri ka
maránál.

Miért robbannak föl a szódás
üvegek. A Budapesti Önkéntes
Mentőegyesület az utóbbi meleg na
pokban hat esetben nyújtott olyanok
nak segítséget, kiket a felrobbant 
szódásüveg sebesitett meg és éppen 
ezért a Mentők Egyesülete a követ
kezőkre figyelmezteti a közönséget: 
Nagy melegben a szódavizes üvegben 
lévő szénsav erősebben terjed és az 
üveg belső falára nagyon erős nyo
mást gyakorol. A nyomásfokozódás 
hirtelen áll elő és legerősebb akkor, 
ha a bekötött szódásüveget hirtelen 
a meleg levegő hatásának tesszük ki. 
például napra tesszük. Legerősebb a 
szénsavfejlődés, ha a hidegről kivett 
üveget rázzuk. mert > ilyenkor a 
szénsavgáz felszabadulása rohamos. 
Éppen ezért a behűtött szódásüveget 
napra tenni. vagy azt rá:ni nem s:a- 
bad, mert súlyos és komoly sérülése
ket okozhat.

Borkiállítás Szent István hété- í 
ben. A S/ent Is'ván heti Országos 
Mezőgazdasági kiállítással kapcsolat
ban a Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete borkóstolóval egybekötött 
borkiállítást rendez. E borkiállításra 
a bortermelők, az általuk termelt bor
fajtákból lepecsételt palackokban min
tákat küldenek fel az egyes borfaj
tákból. külön is kimérve kóstolásra.
A kiállításra jelentkezni lehet: a Ma
gyar Szőlősgazdák Országos Egyesü
leténél. Budapest. IV . Üllöi-ut 25. : 
folyó évi augusztus 1-ig.

Zártkörű táncmulatságot ren
dez a Rákospalotai vendéglősök
és korcsmárosok ipartársulata f. hó j 
8-án szerdán este 8 órai kezdettel a i 
Mészáros József Hubai Jenő-tér 7. 
sz. a. vendéglőjében i Városház mel
lett). Elsőrendű cigányzene s kedve
zőtlen idő esetén zárt helyiségek. Sze
mély jegy 1.20. család jegy 2 P. Fe 
lii 1 fizetést az egyesül d érdekében kö
szönettel fogadnak. Meghívóért kére
tik a rendezőséghez fordulni.

Ujságirókorcsma a ludtollhoz.
A milánói újságírók részvénytársasá
got alapítottak és az egy-egy rész
vényre befizetett száz lirák segilségé- 
vel korcsmát nyitottak, amelynek ez a 
cime: Ljságirúk tavernája a ludtoll
hoz. Alig volt a Penna d ’Oca (a lud- 
toll) üzemben, máris Milano legelő
kelőbb vendéglőjévé küzdötte fel ma
gát. ahol a Scala előadása után az 
egész előkelő világ találkozót ad egy
másnak. Természetesen táncolnak is 
a helyiségben. A fala kon a legcsodá- 
sabb expresszionista képek csiinge- 
nek. amelyeket az erkölcs minden lá- 
zadozása nélkül meg lehet nézni. Az 
erkölcsre különben is vigyáznak, 
amennyiben hölgyek egyedül nem lá
togathatják a helyiséget. Hogy a 
nyárspolgár, aki idetéved, bámészkod- 
hüssék, a pincérek zöld posztónadrá
got és bőrkabátot hordanak. Legkitű
nőbb berendezése pedig a helyiségnek, 
hogy nincsen záróra. Maguk az újság
írók az árakból harminc százalék ked
vezményt kapnak. A részvénytársaság 
elnöke Mussolini Arnaldo. a Duci* fi
vére.

Mit fizetnek nyilvános helyek 
rádióberendezésükért. A keres-
locylelemügyi miniszter a nyilvános 
helyiségek rádióvevőberendezéseire 
való egyöntetű alkalmazása céljából 
a következőket rendelte: 1. Szállo
dák, vendéglők, éttermek, kávéházak, 
szanatóriumok, penziók és más ha
sonló nyilvános helyiségek tulajdono
sai. bérlői a helyiségeikben felszerelt 
minden egyes rádióvevőberendezés, il
letőleg vevőkészülék után csak a ren
des használatra megállapított dijat 
(havonként 2 pengő 40 fillért) köte
lesek fizetni. 2. Ha a ny ilvános helyi
ség tulajdonosa vagy bérlője (a ven
dégszobákat kivéve) oly helyiségbe 
ágaztat ja el a vevőberendezést, amely 
helyiség másoknak van bérbe, ille
tőleg albérletbe adva (például a szál
lodához tartozó éttermet a szállodás 
albérletbe adja), vagy az illető helyi
ség magánlakásul szolgál, az ily le
ágazta tásl a rádiórendelet 26. §-a ér
telmében önálló ve\őberendczésnek 
kc41 tekinteni és a használati dijat 
annyiszor kell felszámítani és annyi 
engedélyokiratot kell kiállítani, ahány 
bérbeadóit helyiségbe, illetőleg ma
gánlakásba az engedélyes a vevőbe
rendezést leágaztatni kívánja. 3. Vé
gül abban az esetben, ha a nyilvános 
helyiség tulajdonosa vagy bérlője a 
rádió hallgatáséért bármiféle címen 
különdijat szed. a berendezést kiter
jesztett használatúnak kell tekinteni 
és minden egyes vevőkészülék és le- 
ágaztatás után a kiterjesztett haszná

latért megállapított dijat (Budapes
ten és Újpesten 24 pengő, vidéken 7 
pengő 20 fillér havonként) annyiszor 
kell beszedni, ahány helyiségbe a 
nyilvános lielviség tulajdonosa vagy 
bérlője a vevőberendezést leágaztatja.

Emelkedni fog a belföldi peis- 
gőfogyasztás A hazai pezsgő
gyárak az impériumváltozás óta tud
valevőleg igen nehéz helyzetbe ke
rültek. főleg azért, mert hatalmas 
piacokat veszítettek el és a kiviteli és 
vámnehézségek miatt jelentékenyebb 
exportot nem sikerült kifejleszteni, 
így tehát pezsgőgyáraink jóformán 
teljesen a kicsiny belföldi piacra van
nak utalva és hogy ez a helyzet mily 
vesztességet jelent számukra, az meg
ítélhető abból, hogy inig annak ide
jén a volt monarchia területén évente 
mintegy 3 és félmillió palack pezs
gőt adtak el, addig ma a vámbelföl
dön alig 600.000 palack kerül elu- 
dásra. Az adott körülmények között 
a magyar pezsgőgyártás szempontjá
ból természetszerűleg a legnagyobb 
érdek a belföldi pezsgőfogyasztás 
emelkedéséhez fűződik és épen ezért 
állandóan sérelmezték a pezsgőt ter
helő adókat. Hosszas akciózások után 
most végre sikerült elérni a pezsgő 
fogyasztási adójának megszüntetését, 
a pezsgő fényűzési adóját pedig 20 
százalékban állapította meg a pénz
ügyminisztérium. Az eddigi 25 szá
zalékos pezsgöfogyasztási adó meg
szüntetése lényeges javulást jelent a 
[ h* zsgögvá rak szá mára.

A budapesti szállodáé, vendég
lős ipartestület beadvánnyal fordult a 
belügyminisztériumhoz a főváros köz
ségi éleliniszerüzemének megszünteté
se íigvébi »n.

Az állami bevételek több mint 
12 millióval haladták meg az 
előirányzatot! A pénzügyminiszter 
most lelte közzé W IY . jelentését, 
amelyben Magvarország júniusi péuz- 
ügyi helyzetéről számol be. Eszerint 
júniusban összesen 80.4 millió pengő 
folyt be. Szá milasba véve azokat az 
állami bevételeket is. amelyek nem 
az állami bevételi számlákon érvé
nyesülnek és pedig a sójövedéknek 
és a külügyi tárcának közvetlenül ki
adásokra felhasznált bevételeit (egy
millió pengő), a júniusi bevételek 
81.4 milliót tettek ki. vagyis az elő
irányzóit összegnél 12.4 millió 
pengővel kedvezőbben alakultak. Ilye* 
fényes eredmény mellett érthetetlen, 
hogy miért működik olyan kímélet
lenül az adóprés!
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Eljegyzés. Czinhóhér Ferenc ven
déglős kantérsutik eljegyezte Szántó 
Ilonka kisasszony!. V kedves jegyes 
párnak ezúton is gratulálunk.

Rendeletileg szabályozták a 
péksütemény készítését és el
adását A kereskedelemügyi minisz
ter elrendelte, hogy a péksüteményt 
(vizes-zsemlyét, császár-zsemhét, kif- 
lit stb.) közfogyasztás céljára csupán 
nullás és keltcsszámu búzalisztből (1Ó- 
zőlisztből szabad előállítani. A kész 
vizeszsemlyének legalább 5, a császár 
zsemlyének legalább 4, a kiflinek leg
alább 3 és fél dekagramm súlyúnak 
kell lennie. Az egyéb fehérsütemé
nyek súlya nem esik korlátozás alá.
\ kenyérnek minőség és súly szerinti 
árát az árusítás helyén ki kell füg
geszteni. Kenyeret csak súly szerint 
szabad árusítani. A kenyér súlyát ki
szolgáltatáskor meg kell mérni: az 
olyan kenyeret, amelyet szokásos és 
általánosan ismert súlyban készítenek, 
ha egészben vagy felerészben szol
gáltatják ki. csak a vevő kívánsá
gára kell megmérni. Kenyeret és 
fehérsíileményl a pékeken kivid sza
tócsok, füszerkercskedők, tejkimérők. ! 
hentesek, élelmiszerkereskedők, tej- ! 
csarnokok, kávémérések fentartói. to
vábbá azok is árusíthatnak, akik ke- ! 
nyernek és fehérsiiteméimiek ut án. 
téren, piacon és vásárcsarnokban való 
árusítására fel vannak jogosítva. 
Vendéglőben. kátéházban, kocsmában, 
valamint egyéb nyilvános étkező
helyiségben kenyeret é> fehérsüle- 
ményl az ilyen üzletekben szokásos 
módon az üzlethelyiségen kivid le
endő fogyasztás céljára is ki lehel 
szolgáltatni. V rendelet, amely a ki 
hirdetését követő nyolcadik napon 
léj» hatályba, végül a büntető intéz
kedéseket tartalmazza.

Elhunyt V rág Oszkár a Pischin 
ger gyár igazgatója 43 éves korá
ban július hó ló-én. Szakmánk köré 
ben is méh részvétet keltett a meg
boldogult váratlan elhunyta. Teme
tése a rákoskeresztúri temetőben m 
hó 18-án volt a legnagyobb részvét 
mellett.

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

\ug. 1 1-én Csenget Sándorné 
vendéglőjében IV Ferenc .lózsef- 
rakpnrl 9. sz.

Lj vendéglősifjut szívesen látunk!

Ü z l e t n e k  h i r d e t é s r e ,

4*28 augusztus* 1

Gundel J. és id. Kommer F. 
asztaltársaság

I énleken déli 12 órakor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

\ug. 10-én Kodra Káról) vendég
lőjében I., Kriszlina-tér 9.

Alig. 24-én Keresztes Ede ten- 
déglőjében V.. Vigadó-tér 3.

Szept. 7-én Slurza Károly vendég- 
lőjébon IX.. Bakáts-tér 14.

Alig. 21-én Bíró Dénes vendég
lőjében IV. Vámház-körut 17.

Okt. 5-én Potzmann Mátyás ven
déglőjében Vili., Ollői-ut 8.

Okt. 19-én Putnoki István ven
déglőjében \ III., József-u. 20.

Nov. 2-án Keltinger Márton ven
déglőjében 1.. Horthy Miklós-ut 14.

Xov. 1 (»-áii Wagner Béla vendég
lőjében \ I.. Andrássv-ut 44.

Nov. 30-án Kurz János vein I l 
lőjében VI!.. Tbökölyi-ut 1. i Máv. 
vendéglő).

Dcc. 14-én Bandi Ferenc vendég
lőjében Vili.. József-körut 4íi.

Dcc. 28-án Kommer Ferenc ven
déglőjében IV., T ű i t  István-u. 5.

Bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin találkozunk.

„Jóbarátok44 .T-ztaltársasága
uzsonnájukat a következő helyeken 
tartják meg, minden szerdán d. u.

5 órakor:
Vug. 1-én Nagy Zsigmond ven

déglőjében l\.. Soroksári-ut 35.
Alig. 8-án Dajka Ferenc vendég

lőjében I.. Béla király-ut 44.
Aug. 10-án (csütörtökön). bor

kóstoló az [grárbanJc bor pincéjé
ben Budafokon. Petöfi-ul KI. (Vil
lamosmegálló). Köziekéitől félórán
ként a S/t. Gellért-lérről.

Alig. 22-én Tímár ( ívnla vendég
lőjében. Kamaraerdő, a Török-Bálin#! 
helyiérdekű, iSzent (iellért-térről in
dul. 1

\ug. 29-én Nag\ János vendég
lőjében MII.. Práter-u. 42. (Óri- 
ás-u. sarok).

Szept. 5-én Mórocz István vendég
lőjében VI.. Váci-ut 32.

A Jóbarátok uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj kartársakat.

Vendéglősök vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek:
Vug. 3-án Hoffmanu János \eu- 

déglöjében I., Pálya-u. 3. sz.
A vacsoráin ne feledkezzünk elmenni.

Újonnan átal kitva ». hó 4-én megnyílik i
F ö r s t e r f é le

„ A P O S T O L O K "
s ö r ö z ő  v e n d é g lő

IV , K íg y ó  u. 4 - 6

B ru tsy  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  
gyógyiikőr

GINDERT ISTVÁN
V I, K la p k a -u . 5 . T e l. L. 9 6 0  0 5

Jégszekrény, borpult,
fagv lal fgépek.  mo sóga tó h f  szülék.  paszi rozó 

f a g y a sz íó g é p e k  és hustőkék stb

I U T TK E |
C a s in o  - E n g la n d  - R o s ó  I

V ezér k épv ise let  IV, S z é p -u lc a  3
lel  3. 378 23 W *

Akar örömet szerezni 
gyermekeinek?

Fizessen eló a

TÜNDÉRVÁSÁR«
N eg y e d é v re  1 p e n g ő  50 fillér 

Kia dóhivatal :  Budapest ,  V, Honvéd -u lca  10

S Z E N T  ISTVÁN j  
P O R T E R S Ö R  1

■ MII p

A P o t .A r l S . r f d . 4 .

Páratlan
különlegessége
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X. ker. kőbányai választmány
ülése 1928 augusztus 13-án hétfőn 
d. u. 4 órakor Wrabelz Gusztáv nép
ligeti nagyvendéglőjében lesz meg
tartva. Az ülésen való szives meg
jelenést kéri Wrabéi: Ginctáv kerü
leti elnök.

Kényes gyomru vendégnek, it
tasnak vagy Katzenjamerosnak nél
külözhetetlen a Cigelkai „István„ 
hydrocarbonátos viz. Megrendelhető : 
V., Sas-u. 29. Tel.: Teréz 12 0 -2 0 .

Nyomatékosan felhívjuk kar 
társainkat, hogy különösen az ál
landó és kisegitö felszolgálóknak min
denkor megfizessék azt a megállapí
tott minimális bért. amelyet emlékez
tetőül megismételünk.

lokat a tartályukon (hordó, palack 
stb.) származásukat, fajtájukat és 
minőségüket feltüntető kétséget ki 
záró megjelöléssel ellátni. \ törvény 
e rendelkezései szerint senki sem kö 
teles a bort. sem, a borvidék vagy ter
melési hely. sem a szőlőfajta, sem a 
termelő rnegnev ezésével forgalomba- 
hoz.ni. hanem egyszerűen általános el
nevezéseket használhat, mint például 
fehérbor, asztali bor. pecsenyebor, 
vörösbor stb.. ha azonban a bor szár
mazását fel akarja tüntetni. akkor 
csakis olyan elnevezési használhat 
amely tény leg megfelel a bor szárma
zásának. 11a szőlőfajta szerint akar
ja a bori elnevezni, mint például 

édes lurmin . bakator Leányka 
stb.. akkor csak aszerint a szőlőfajta 
szerint nevezheti el a bort. amelvből 
azt tényleg szüretelték. Sem a tör
vény. sem pedig a végrehajtási ren
delet nem kötelezi a bőrűiéről az. ál
tala árusított bor szesztartalmának 
Malligand-fok szerint való nyilvántar
tására, illetve a hordón való feltün
tetésére.

Az önállósítást kérelmező ipa
ros njm köteles az ipartestületi be
kebelezési dijat előre kifizetni, közli 
a kereskedelemügyi miniszter a vidéki 
ipar les Ki let feliratára.

Az ipartestületi elnök felelős 
a szakmájába tartozó kontárkodás 
ügyében azonnali kihágási eljárás 
megindítására, mert ellenkező esetben 
a kereskedelemügyi miniszter 85.9l>9 
1927. számú elvi határozata alapján 
bünrészességet követ el.

Mas palackjában nem szabad 
ásványvizet forgalomba hozni. \ki 
ásványvizet tudva olyan palackba hoz 
forgalomba, amely másnak a javára 
szóvédjegyként belajslromozott dom- 
bornyomásu felirattal van ellátva, (öv
kor is kimeríti az 1921. W l l .  t.-c. 
7. í$-a alá eső védjegybitorlás vétsé
gének tény álladékál, ha a palackra 
forgalombahozatal előtt saját címké
jét ragasztja.

A Pischinger Oszkár torta és 
cukrászati különlegességek gyá
ra igazgatósága mély fájdalom
mal jelenti, hogy szeretett igaz

gatója

VIRÁG OSZKÁR
eredményes munkássága delén, 
életének 43-ik évében váratlanul 

elhunyt
Felejthetetlen emléke élni fog 

szivünkben

MEGNYÍLT l

Artner A lajos  
vendéglője  

VII, Murányi-u. 16
▼

M agyar faiborok  
íz le tes  m agyar ételek  

S zolid  arak

Kávéházi és vendéglői 
berendezések.

Üveg és porcellánáruh 
Alpakka evőeszközök stb

Billiárd -asztalok és teljes fel
szerelések, kerti bútorok

Tekepálya -bábuk és golyók

FRIED
Király u 39

DAJKA FER EN C Z  
H A R A N G V Ö LG Y

VENDÉGLŐJE
I., B á la  k i r á ly  ut 4 4 . a z  i s k o la  m ö g ö tt.
A S 'e s  villamos végállom ástól 5 p ercnyire, 
fjven yerü  kirándulóhely, l á n c  és  tekepálya.

W agner Testvérek
ezelőtt Löwenstein M. utóda 

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

Bel- és külföldi sajt-, fűszer-, csemege- 
és italáru nagykereskedők.

Összes külföldi likőr, cognac, pezsgő 
állandóan raktáron.

Uj t e le f o n s z á m  : 8 4 3  0 4

H ÜTTL TIVADAR
porcellángyáros, Budapest, V, 
Dorottya-u. 14. Telefon 231 53
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismert legjobb a n g o l C a u ld o n  
V ltr lf le d  tá n y é ro k  ismét kaphatók
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Cigare fapapir árusitása ven
déglőben. Felmerült e k rJés : kor
látlan italmórési és korlátolt dohány- 
eladási engedéllyel biró vendéglős 
jogosull-e az üzletében megforduló 
és olt szeszes italt fogyasztó vem lé
geinek, akik közbe szivart, vagy szi
varka dohányt is vásárolnak, a do
hányhoz szivarka papírt, üzlet szerűen 
elárusítani, bejelentéssel, vagy beje
lentés nélkül? \ szivarkahüvely és 
szív arkapupii adóról szóló 1921:\ l\ . 
t. c. végrehajtása tárgyában kiadott 
83,900 1921. sz. utasítás Ki. §-a
szerint aki szivarkahüvellyel, vagy 
színarkapapírral kereskedik, köteles 
ezt legkésőbb 48 órával az üzem 
megkezdése előtt az illetékes pénz
ügyőri szakasznak írásban beje
lenteni.

Az „Apostolok" sörözője mióta 
csak IVnáll a belvárosban, valóságos 
fogalom az úri közönség körében. \ 
leg jobb idény söröket. a legropo- 
gósabb kiflit vagy pogácsái itt lehe
tett kapni a tizenkét fülkés gótikus 
stilíi Nendéglöben. Észlelniük nagy 
forgalmában megkopott helyisége
ket most gyönyörűen átalakították 
és ragyogó köntösben I. hó -lén 
szombaton nyitják meg újra ünne
pélyes keretek között.

Artner Alajos vendéglős k. rtár. 
šunk 1 II.. yiun’myi-ii. Id. s:. alatt 
lévő vendéglőt megvette. \ r/elése 
alatt f. hó 2-án nyilik meg az fi zlot. 
a már ismeri jó borokkal és Ízletes 
magyar ételekkel. \ (iarav-léren be
vásároló ka Kársak. .bábarátok ta
lálkozóhelye lesz Vitner karlársunk 
uj üzlete.

Ifj. Vanczák János vendéglős
kartál síink eladva zuglói üzletéi 17/.. 
lurtrs:-II. 39. SÍ'. Ili :ll n j üzletel ii.vi 
toll. Nemes fajhorai vannak és hideg 
ételek. Széleskörű ism Telságe uj üz- 
lelében is l’elkere i \ aicák karlársal.

Horváth István vendéglős kar- 
lársunk \.. (lyömröi-ut /V. sz. alatt 
lévő saját házába nyitott vendéglőt. 
Kitűnő nemes fajborai vannak és jé) 
konyhája, szolid polgári árakkal.

Király Pál balesete. Az ESC
kiváló hosszútáv u futóját végzetessé 
válható haleset érte. egy vendégének 
kerékpárján a Viola-utca sarkán egy 
taxi elütötte, lábán, karján elégé 
súlyosan sérült, de törést nem szen
vedet. Király ebből kifolyólag nem 
indulhat az ( )lympiászon. hol pe
dig revánsot akart venni (ialamhoson.

9 p 32 mp. idővel nyerte Epés 
Imre ESC reményteljes futója Ihi- 
dapest kerületi 3000 méteres bajnok
ságát.

M e g n y ílt !
ifj. Vanczák János 

vendéglője 
Vll9 Kertész-u. 39

Nemes tájborok I %  Hideg é t e l e k !

DEZSÉNYI LÁSZLÓ  
bornagykereskedőnél
III, K enyeres t/. 31/ #  T elefon : 623—1/3

Nemes fajborok
nagy válazslékban

M E G N Y Í L T !

Andreics József 
vendéglője

VIII, Baross-u. 1J9
ízletes magyar ételek!

Nemes faj urasdgi borok! Szolid arak!

M eg je len t az uj s z ik v iz r e n d e le t ,
melynek 2. és 15 § a minden vendéglősnek 
megengedi, hogy s z i k v i z s z ü k s é g l e f é f  
az ál tal  unk g y á r t o t t ,  f e l b o n t h a t ó

„Frommer Tank“-kai
iparengedély nélkül előállíthassa

3 perc alatt tökéletesen kevert, 
csipős szikvizeí készíthetünk

s z é n s a v p a tro n  n é l k ü l ,
s igy az előál l í tói t szikvi z

literenként kb. egy fillérbe kerül
Szénsavat kölcsöntartányokban jutányosán szállítunk

Frommer Testvérek
pincegazdasági gépek és szerelvények gyára 

Budapest, VI., Teréz-körut 23

Bebizonyítva, üzletet csak HEGEDŰS adás-vélelt  ir odáj a a l e q k u lá n s a b b a n  1 • ? ___
B u d a  p est ,  VI I . ,  Akácfa  u t c a  27. sz .

T e l e f o n :  3 ó z s e T  358 61 I \  V 11 l
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C ld S m B P E T E S O

Négy sorig 3 pengő, azután minden 
megkezdett sor 1 pengő.

K IA D Ó H IV A T A L  C IM E :
Kónya Sander VII, Alnidssy-tér lő. Hl. 23

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

Szállodai, vendéglői könyvelés
ben, irodai muukákbau teljesen kép
zett szakember, aki mint ilyen régen 
működik a szakmánál, megfelelő állást 
keres szerény igények mellett. Cime : 
Olmosy Dezső, Szeged, Református 
palota.
HA ÖN jól kar rágni,akkor fogait

S C H A T Z  J E N Ő
áll vizsg. fogász, müfog 
specialistánál csináltassa
VII, Wesselényi-utca 60

W iener József 
ezukrász
VII., B a ro sa -té r  17. 
T e lefo n  : J. 316-10.

vendéglősök szállítója
Sajtos rudacskát, tepe fyiis 
pogácsát házhozszállifoh

eer László  
vendéglője
V ili. Fh g . S á n d o r  u cc a  44

Minden Pénteken halászlé Kiismert 
magvar i roncíakonyhn Szalon zene 
Szaktarsak találkozóhelye

űaianfálf teljes zsírtartalmú SA3T3AINK,  
mindenütt beszerezhetők 

Pálp i zta ajt, D e r b y  ajf . R o m a d o u r ,  
Imperiá l,  Óvári.  T ra pp it a ,  C a d n o ,  

Roque fort ,  Roque fort  d o b o z o s
DERBY SAJT És VACJTERMELŐ

RÉSZVÉNyTÁRSASAG
K ö zpo nt i árusító telep : BUDA PEST, Vili, 
TÖM Ő  UTCA 33 a. Tele fon  3 ó z s e f  361-f

‘Vendéglősök részére

| reklámlevelezőlapokat
ÁBRAHÁM E. fényképész készít 

IX, Ferencz-körut 13
4 legolcsóbb \ t ■ ■ , 7  1 - 1

á r b a n !  Nyári műterem Zug liget

Windíschgraetz Lajos

Síauffer
DOBOZOS EMMENTHALI 

VILÁGMÁRKA]
KÖZPONT RÉPCELAK

HOGYHA MINDIG ISSZA,EGÉSZSÉGET S PÉNZE 
EGYRÉSZÉT JUTALOMKÉNT KAPJA VISSZA. 
GYÁRTJA A FŐVÁROSI SÖRFÖlÖ R.T. KŐBÁNYÁN.

H A U E R
lilHilillHIIII C U K R Á S Z  lllllllllimill 
V i l i .  R Á K Ó C Z I - U T  40

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

BUDAPEST-KŐBÁNYA

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

BUDAPEST- KŐBÁNVA
Központi irodák, borpincék és gyártelep; X, Korponai ucca 16-f 8. Telefon: CJózsef 39-03.

P A L IIG  Y A Y  s r,r > IRODA-. BUD
VI, ANDRÁSSY-UT5

PINCE: BUDÁTOK

dollóssy 3ánoa hönyvnTomtató műbelyo. Budapest,VII, 3óslka-utca 2U. Telefon 3ózsef 439—02
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