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Jldóhözösségiinh tagjaihoz!

Tisztelt Tagtársaink!
Tisztelettel kérjük, hogy a belépési nyilatkozatot és a tor- 

galmi kimutatást — akik még nem küldötték vissza — e hó 18-ig 
múlhatatlanul megküldeni szíveskedjenek, mert azokat egyenként még 
fel kell dolgoznunk, hogy tagjaink forgalom csökkenésének mértékéről 
hiteles adatok alapján beszámolhassunk a kir. pénzügyminisztériumnak.

Felkérjük azon t. Tagtársainkat, akik azért, mert üzleti for
galmuk nyáron avagy télen bonyolódik le, nem kívánják az adóáta
lányt havi részletekben fizetni, a forgalmi kimutatáson feltűnően 
tessék

tűn-
<4 avagy „téliforgalmú“

galmi 
fizetés

föl: „nyáriforgalmú
Végül értesítjük t. Tagtársainkat, hogy 

adóátalány érvénye ez évi április 30-áig 
tehát május 1—5-ike között esedékes).

Minden törekvésünk az, hogy az
előnyösebb legyen, minél jobban egyezzen 
galmával.

Budapest, 1932 január 14-én.

üzlet,
a most fizetett 
tart (az utolsó

főr
be-

új átalányösszeg minél 
az üzlet tényleges for-

BALLA1 KÁRÓL Y
titkár

BANDL FERENC 
elnök

POPPER MÓR ÉS LIPÓT RT.
BORNAGYKERÉSKEDÉS

TELEFON: József 359-78. Budapest-Kőbánya, Előd u. 8. Alapittalott: 1869. évben.

Az 1922. évi szőlő és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve.



Olvassuk, (erjesszük lapunkat! Szerezzünk előfizetőkéi!
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1932 
Január

I). e. 10 órakor a békéltetőbizottság ülése 
az Ipartestületben.

I). e. 11 órakor a képesítőbizottság* ülése
20

Szerda
az Ipart est ülőiben.

Este 7 órakor Jóbarátok vacsorája
Malosik Ferencnél (Vili. Népszinbáz-u. 15.)

21
Csütörtök

Vendéglősök temetkezési egyesülete tea
estélye este 10 órakor (V., József-tér 1. 
Virágcsokorban).

22
Péntek

1). e. 10 órakor Gumiéi János és id. Komnier 
Ferenc emlékéi ápoló asztal társaság
összejövetele Démusz Jánosnál (VT.. 
Teréz körút 47.)

Nem minden mustár | |

Gyártja: Gottlieb konzervgyár, Budapest, VII., 
Gizella út 24. Telefon: 967—02. BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER U. 4a, f. 4.

27
Szerda

1). e. fél 11 órakor a képesítőbizottság* ülése 
az 1 partost iiletben.

I>. e. 11 órakor a segéd vizsgálóbizottság 
ülése az Ipartestületben.

Este 7 órakor Jóbarátok vacsorája 
Nagy Jánosnál (IN.. Liliom ucca 3.)

29
Péntek Este 8 órakor vendéglősök vacsorája

Bíró Dénesnél (IV., Vámház körút 16.)

KUN és KATONA
SZOBAFESTŐ- És MÁZOLOMESTEK EK

Hortobágyi juhturó jobb mint a liptói
termeli és postacsomagonként vidékre is szállítja:

ORSZÁGOS MAGYAR TEJSZÖVETKEZETI KÖZPONT

íz a hely a

‘Vendééíősöfi beszerzési 'Csoportja bt.
részére van fenntartva.

Közleményeinket csak a forrás megnevezésével lehet átvenni, 
Cikkeket nem küldünk vissza!



Tíifll órásmester, Budapest, IV.,
Váci UCCa 53. Feltalálója a 

TOTH-féle szabadalmazott asztali óráknak, melyből ál
landó nagy raktárt tartok. Kedvező fizetési feltételek. 
Harangjátéku ütőórákban legolcsóbb beszerzési forrás.

Át'VPFPChfíl ven(léglői és üzletberendezések, 
Hl VCI GdUUl sörapparátok, jégszekrények, szé
kek. asztalok, nagyon olcsón POPPER asztalosnál, 
VIIL, Népszinház u. 17. Telhivó: 339—53.
Bejárat a Vig uccából. VÉTEL ÉS ELADÁS.

Vendéglők és éttermek pék- és cukrászipari szállí
tója: Entcn Ferenc, IX., Ferenc krt. 40. Aut. 873-59. 
Minden mennyiséget azonnal házhoz szállítunk!

Sprlngut Henrik ‘„"JtykeresKeda I
Budapest VI, Vasvári Pál u. 11. Tel. A. 217-54. | 

Számos budapesti kávéház, étterem és vendéglő 
állandó szállítója.

Horváth Gábor
debreceni hentesárugyár lerakata. — Naponta első
rendű debreceni különlegességek.

Gyár: Debrecen, Kossuth ucca 13.
Lerakat: Budapest, Erzsébet-körút 14.Telefon.

LAUFBAHN S.
BORNAGYKERESKEDŐ

BUDAFOK
KOSSUTH LAJOS U. 66
Telefonsz.: Aut. 69-8-7S.

^^^^ánlja zamatos uradal

mi fajborait legolcsóbb 
árak mellet

fém-, ablak- és 
márvány tisztításra a legalkalmasabb!
Götzl Lipót „Sidol“ vegyitermékek gyára Rt. 
Telefon: Z. 66—86, 68—27.

iMAMMMMMÁM MM*MMMMéM

A rxraróoknl kávéházi, vendéglői, íro- r-VlVereSDOl dai, mindenféle üzleti be
rendezés, lakberendezési tárgyak, ebédlők, szőnye
gek, stb. Legolcsóbb beszerzési forrása. Vesz és 
elad. Árveréseket sikeresen lebonyolít.

„MERKÚR" bútor, üzlet és beraktározás, 
REND R E K Á R0 L Y

VII., Hársfa ucca 1. szám. Telefon: J. 459—37.

I
1

MAMftMtMMMMMMMMMM
csemege, törmelék rózsa, mogyoró, 
mazsola, mandula naponta friss áru 

_______ legolcsóbban |

KRÉMER díótöröde |
BUDAPEST, IX., ERKEL UCCA 18. SZ. I 
Telefon interurban : Automata 861 — 85.

línPÍÍn sütödéié, Budapest, I, Bors u. 1.
HUlHU Telefo'iszám : Automata 503—35. 

Reagel 7 órától kezdve egész naj on át:
Friss sütemények és sörstangli különlegességek.

Előkelő szállodák és éttermek állandó szállítója.

STEINER NAGYVÁGÓ
hentesárugyára, Budapest
gyártmányai versenyen felül állanak, minőség
ben, árban vezetnek. Rendeljen közvetlen a gyár
tól vagy gyári lerakattál
IX, SZVETENAY UCCA 10. Telefon: J. 3-54-77. 
Közp. Vásárcsarnok 31-32. Telefon: Aut. 8-55-81. Ili

Szállodai, vendéglői tűzhelyek készítése 
és javítása. Vasredőnygyártás és javítás 
Ritzl Ferenc lakatosmester
IV.. TÜrr István-n, 6. Carlton, Bristol szállók szállítója

Asztal- és ágyneműek varrását, név és monogramm 
hímzését vállalok szép kivitelben.
Tömegmunkánál rendkívül jutányos árak. Hívásra mintákat 
bemutatok
Himzőipar, VI., Nagymező ucca 25.

ÖZV. Löwy Józsefné és Fia palacknagykereskedés 
Mindenfajta használt és uj palackoknak vétele és eladása. 
Budapest, VI., Paulay Ede ucca 3 — Tel. Aut. 218 - 19

SZÁLLODÁSOK FIGYELMÉBE!
Hangulatlámpák, facsillár, valódi Lignum Sank- 
tum golyók és tekepályababák kaphatók
Polacsek Henrik esztergályosmester Hajós u. 29. 
Telefon: 103—32.

idénysör 
különlegesség 

hordóban és palackozva kapható — amíg a készlet 
tart — a vezérképviselőnél :
MEZEY ÉS TARSA cégnél
Budapest, VII.. Egressy út 20c. Telefon : Zugló 67-71.

A világhírű, minőségben utolérhetetlen 
müncheni

Szép, tartós, és így olcsó Wein és Társai lenszövögyár
az a lendamaszt-asztalnemű, ágynemű, törülköző, törlő, Budafok, Gyár ucca 27—31. 6—96—00.
melyet nagyobb tételnél névbeszövéssel szállít: Budapest, V., Bálvány ucca 24. 2—24—86.

Csak hirdetőinknél vásároljunk.
/5



=üi____ a s

Jól összeállított étlapról nem hiányozhat a SAJT
STETTNER BÉLA I 

húsüzeme Központi Vásárcsarnok 78. sz. fülke. || 
Telefon: Aut. 885—84. — Ajánlja naponta frissen Isi 
vágott marha-, borjú- és sertéshúsait a legolcsóbb fi 
napi áron. Bármily mennyiséget házhoz szállítok, tí 

Tegyen egy próbát és győződjön meg. S
'l’isztelt vendéglős urak szives pártfogását kérem. |

Schmidt Viktor és Fiai cukorárugyár
Budapest. IX, Márton ucca 34.

Ágysezlonok, garnitúrák, matracok 
MERK kárpitostól 

a legjobbak!
Budapest, VI, Hegedűs Sándor u. 15. Tel. 171 02

ufcaBMM I II ■■HMMMWWaMMMaMMmMMCMHBSTWia*' I IIÍW1 IIIW I IMWt

Engler Rezső
épület- és díszmű-bádogos, vízvezeték-, gáz- és 
egészségügyi berendező Budapest, VI., Szondy u. 
19. szám. Telefon: 224—56.

FEIN JENŐ
ii. v. pincérügynöksége, Budapest VII., Rákóczi ut 
8(1. Telf: J. 394—64. Szakképzett szállodai és ven
déglői személyzetek elhelyező irodája, óvadék- 
k é nos f ő i) i i leérek, szobaasszonyok közvetítése.

VAS- ÉS RÉZBUTOR 
sodronyógybefétek, összecsukóságyak kárpi
tozott matracok 
jót és olcsón szállít a 30 év óta fennálló 
PROHASZKA-gyár
VI. Gr. Zichy Jenő ucca 46.Fiók : Üllői út 9.

Nagy tüzelőanyag megtakarítás

„KALÓRIA11
hőfokozókészülékkel. Kérjen azonnal ajánlatot

Singer Dezső IV., Váci-u. 83. Telefon: 856—96. I
Kopornoky István
iratrendező és papírneműgyára, Budapest, VI., 
Hajós ucca 25. Telefon1 134-19. — Gyárt minden
nemű irodai cikket. Szállodák és vendéglők részére 
étlap, ujságtartókat és nyilvántartási berendezé
seket.

Hévíz gyógyfürdőn
egy igen szép 558 öles villatelek 14 szobás terve
zettel és az összes építési anyaggal együtt kedvező 
fizetési feltételekkel családi okokból eladó. — 
Szállodás, szakács vagy cukrásznak bizots a meg
élhetése. — Bővebb felvilágosítást ad: 
Pollerniann, Székesfehérvár, Pálya-u. 28. Tel: 4-77.

SZŐNYEG
í Tartós festése, iparművészeti javítása, szakszerű 

tisztítása, tökéletes pormentesítése. Mérsékelt árak. 
Szállodai szőnyegkarbantartás és javítás. Buda
pesti szállók állandó szállítója. MÉDER ISTVÁN 
szőnyegtisztító és javító vállalata Budapest, VII., 
Nyár u. 25—27. Tel.: J. 449-33. Alapítva 1915.

'__________ Aranyéremmel kitüntetve.____________

Épület, müliiitor-asztalos és parkett-vállalkozó 
Gulyás János, Budapest. VII,’l hököly ut 16. Telei.: J. 376-95. 
ügy helybeli, mint vidéki megrendelésekre készítek : háló, 
ebédlő, úri, leány és előszobákat valamint konyha, üzlet 
(portál) és irodai berendezéseket, úgyszintén parkett munkák 
készítését és gyalulását is vállalom. Mindennemű munkáért 

felelősséget vállalok. Részletfizetésre is.

Naponta friss HIMLER ÉS TÁRSA Kizárólag
vágású marha, borjú, sertés mészárosok, Budapest elsőrendű áru. — Telefon:

és birkahúsok Közp vásárcsarnok. Vámház téri főbejárat, jobbra J. 357—63

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Borpincészete
Fajborok, tömegborok, csemegeborok hordótételekben.

BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY UCCA 29.
Telefon : Aut. 1 15—57.

ff

BUDAFOK, PETŐFI ÚT 40. SZÁM.
Telefon : József 306—67.

(’s:ik hirdetőinknél vásároljunk!
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1932. január hó 15.XXXV 11. év folyam 2. szám.

Kép a jövőből.
Irta: Malosik Ferenc.

MIÓTA BUDAPEST VULKANIKUS erede
tű hegyét, az öreg (Jeliért lejtőit parkírozták, beül- 

, exotikus 
a vártai tövében a napon siit- 
" . szerpentin sétautakat készí- 

sziklára sas fészkeket építettek, — 
látogatója lettem.
kristályt iszta. ózondús levegőjét, 

nemzedéket, a kis emberkék hancú
rozását élvezem és a gyönyörű panorámái, amely 
szemem eK tárul; télen, különösen havazás idején, 
a szalonturisták csöndes megfigyelője vagyok 
úgy „kiöl1özködnek“, mintha 
gleccsert akarnák megmászni, 
akadnak, nem a hóban, hanem vagy 
hásznál“. vagy a „Tündéi kert“-ben, vagy a gellért
hegyi „Kíoszk“ vendéglő zárt forrasszán s fáradal
maikat :i forralt bor mellett pihenik ki.

tették fenyőfákkal és virágzó bokrokkal, 
növényeit, amelyek < 
kóreztek, kigyom Iá 11 ák, 
tettek, kiugró 
azóta gyakori

Szeretem
nyáron az új

k, akik 
valamelyik svájci 

de rendszerint ei- 
a „Búsuló ju-

*

megfelelőim, 
körében ott 
szerint pi- 

•senyél, pezsgős káposz- 
. i szamóca ízzel, utána 

mondani, 
el le meg. 
öntözi ük 

a csúnya

Szil ueszfer éjjelén, hivatásomnak 
üzletemben tartózkodtam és családom 
is vacsoráztam. Hagyományos szokás 
rosra sült ropogós ínalacpeo 
iával és csörögefánkot erdei 
amint a jókedvű magyar ember szokta 
hogy a malac azt ne higyje, hogy a kulya 
egy kis jóféle somlai rajnai rizl inggel 
meg. Éjfélkor, annak örömére, hogy az 
esztendő már elmúlt és annak a reményében, hogy 
az új szebb is. jobb is lesz, ('ismerőseimmel és törzs
vendégeimmel koccintva, egy-két pohár pezsgőt is 
előlegeziiink a boldoy ú jért c!

Hajnal lelt, mire nyugovóra lórin Keni. A sok 
füst, borgőz, lárma, ének. zene elkábított, úgy zu
golt a fejem, mint a rádióm, amikor a szomszéd 
mozi óriási véntibátorát elindítják. Nehezen alud
tam (‘I, nyugtalanul hánykolódtam fekvőhelyemen 
(talán a malac volt zsíros és az nyomta meg a 
gyomromat .
tam.

És amint 
vi szem észre, 
lón, a Duna felőli részen, ott. ahol a mull 
embereket leheteti látni kötélhágcsón fel- és 
kálni, akik a Közmunkatanács megbízásából 
Iákat tömítettók, plombáitok, fellelő kúszok

. .) elég az hozzá, azóii végre elalud-

az álom szód illet ebe estem, csak azt 
hogy az öreghegy legmeredekebb fé

nyáron 
lemász- 
a szik- 
a cila-

MINKOVITS

della felé. Amikor úgy ahogy dereka táján lehettem, 
egy barlang nyílásához értem, amelyből boszorká
nyok rohanlak elő», körülfogtak és vércseszerű vi
hogást hallatva magukkal hurcoltak a barlangba 
egy párduckacagányos óriásig, aki leikézzel egy 
ezermázsás sziklát fólrelolva, beluszkolt (“gy siká
torba.

Szörnyen megijedtem, azt hittem, hogy a po
rt, jönnek az ördögök és bele

szunnyadó kráterébe vagy a 
a vén hegy alatt bujkáló 
és elevenen megfőznek.
félelmem csakhamar el

vi lágosság szűrődött felém. A világos-

kol tornácán vagyok, 
dohnak a Gellérthegy : 
Sárosfiirdő megszököt 1, 
forrásának forró vizébe

Nem oknélkiil való 
limit, mert __o ______  ____  __ .
súgót óriási drágakövek, vörö sbrilliánsok, rubinok, 
zöld smaragdok fénye idézte elő. Bizonyára ,,Hol
lós Mátyás" király műkincseinek egy részét rejtet
ték ide a törökök elől, mielőtt azok Budavárát el
foglalták.

Két és félórái barangolás után ismét a sza
badba. jutottam éspedig a Jánoshegyen, az Erzsé
bet kilátótorony közelében. Nagy sokaság volt a 
hegyen, a kilátótorony százéves fennállását ünne
pelték. Ott volt a főváros színe-java épúgv, mini 
száz óv előtt a főpolgármestertől lefelé mindenki.

Amint ottan tájékozódom ós ismerkedők, nagy 
örömmel állapítottam meg, akár csak hajdanán 
a. török vész illán, sok vezetői pozíciót szállodás, 
vendéglős kartársaink töltenek be. Majd felme
gyek a jólismert loronyba. szemem elé gyönyörű 
szép látvány tárul. Xayi/ Budapest! Nagy Magyar
országnak, amely ismét a Kárpátoktól az Adriáig 
terjed, székes fővárosa, a világ egyik legszebb és 
legékesebb városa. Lakossága, amint esudálkozva 
hallom, már 8 millió. Európa óriási kereskedelmi, 
vasúti és hajózási gócpontja. A Dunát dél felé ki
szélesítenék úgv. hogy az óceánjáró hajók Budi- 

’• közlekednek. A város tor
sokkal nagyobb, mint 'volt

úgy, hogy az óceán járó 
p-est külvárosáig, Érdig közlekednek, 
galma szörnyű nagy. 
<záz óv i lőtt Usikágóé.

A főváros felett a 
gyekig (most már az 
világ legzsi niálisabban 
bt g, amely „Mátyás király 
lamos, autóbusz ós egyéb közlekedési jármű szál
lítja az utasokat, hanem egy újfajta repülőgép. 
Magyar mérnök találmánya. Az emberek a hátukra 
kapcsolják ós repülnek a tói fiák, mint a darazsak 
vagy a szitakölők. a nők. mint a pillangók. A férfi 
repülőgépek szárnyai egyhangúak. a nőké tarkó
ba rka, színpompás.

Normafától a Csömöri he- 
is a fővároshoz tartozik) a 
megépített függő hídja le- 

“ nevét viseli. Nem vil- ..... - - - * //

MODERN CÉGTÁBLAFESTÉSZET, Vili, Víg u. 24 Telefon : J 385-5? 
(Saját házban)
A Vendéglősök Beszerző Csoportja és a legelőkelőbb éttermek szállítója.
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A hotelek, fogadók mind felhőkarcolók, meg
bámultam a legnagyobbat. a I lármashatárhegyen 
álló „Extra Hungáriám non est vita, si est vita, 
non est ita“ (Magyarországon kívül nincs élet, ha 
van nem, mán ilyen.) c. szállodát. A szálloda vetek
szik a newyorki Hotel Mangei 'The Wonderrel, 30 
emelet magas, 5000 uccui szobája van, ugyanannyi 

fürdőszobája. Szi nhána. 
me. sport a lka Imát osságai 
csikágói „Stewens4‘-nek. A 
ga lomszámba megy, mint 
Pensylvánia.44

Drótkötélpálya 
legpraktikusabb és 
dezve, kell is ilyen 
franciák ..Le Municipal de Bnins44 a fürdők székes
fővárosának neveznek. Egyébként egy Írásban azt 
olvastam, hogy Amerikában nincs szükség gasztro
nómiai tudományra, ott mm kell szakácsművészet, 
mert az emberek egyszerűi és sokat kívánnak a 
pénzükért. Ez nálunk — hál isién — nincs így! 
Mert itt annak éppen az ellenkezőjét láttam. Jókai 
az .. I nyesmcslerség'4 könyvében azt irta, hogy: „a 
magyar gyomor nagyon ki van tanítva, annak te
hát mm mindegy, hogy mivel tömik meg: szecs
kával-e* avagy lucernával? A magyar ember aszta
lán minden tál étel egy szerelmi vallomás, vagy 

e llenkezője: egy csöndes válóper, separatio rnensa! 
Magyarországon minden asszony (éis minden jó 
szakács) alehimista. Aranyat főzhet a tűzhely mel
lett?4 De nem csak a magyarok, hanem a világ min
den Iájáról idesereglő milliomos gourmandok a 
különleges és tősgyökeres magyar ételek kedvéért 
jönnek Budapestre. Hogy néliánv kedvelt éleit fél
moréd jak, az ezerévnél is idősebb gulyást, a tisza
háti menyecske szögeit mustos pecsenyéjét, a deb
receni porcos fánkot. (I. Magi/ar Szakács 1931. évi 
decemberi számát!), vagy a finoman, magyarosan, 
elkészített almás, túrós, cseresznyés. káposztás ré
tegeket. ulóbbit a csikágói búza kereskedők kedvelik 
nagyon.

Xagy örömmel hallgatom a beszédekéi, amelyek
ből semmi gond semmi hiány nem tűnik ki. Nagy- 
bmlape<1 ige n gazdag város, annyi a pénze*, mini a 
szeméi, az aianypengők az uceán hevernek, csak le* 
kell hajolni érte. Éppen ez adja meg a magyará
zatát annak, hogy a fogadók, vendéglők, kávéházak 
zsúfolva vannak vendégekkel az „Extra llunga-

mozija, hangversonyter- 
kiilönbek, mini most a 
szálloda berendezése to
rna a newyorki ..Hotel

fel és le. Konyhája 
van

vezet 
legmodernebbül 
városunk

a 
beren- 

k, amelyet fürdőiről a 44
Egyébként egy Írásban azt

riam“ fogadé) étkezőhelyiségei ki isiem ürülnek, csak 
helyet cserélnek a vendégek három-négyezren.

Mit mondjak még? Magyarország ismét a tej- 
ben-vajban úszó Kánaán lett, olyan, mint amilyen 
akkor volt, amikor Árpád apánk bél vezérével el
foglalta e hont . . . Boldogan dagadt a keblem, 
hajh, de jól éreztem magam! Tovább törekedtem 
tapasztalatot, szerezni, beültem egy ejtohajóba, 
hogy mielőbb bent legyek a varosba — jaj iste
nem. mi történt? Eisein le. lefelé, mind mélyebbre, 
kínos nyöszörgésemre csak fölráznak. Mi van ve
lem?! Dörzsölöm szemeimet . . . hát mindez csak 
álom volt? Ujesztendei álom?? Sajna, csak álom 
volt, bár az álmok néha la* is teljesedhetnek.

A fejlődési lehetőség mégis csak megmaradt, 
úgy. hogy nehéz éveink egyszer csak elmúlnak és 
mindezek be is teljesülhetnek. Álmomból mi válik 
valóra, mi nem. azt majd az a kartársam állapítja 
meg, aki száz év múlva testületünk könyvtárá
ban ráakad ..fantasztikus44 leírásomra.

Háromezer vendég jön 
egyszerre Budapestre.

— A nemzetközi „ja/mbore,e“. —
Irta: Tábori Kornél.

SOHA EDDTG MAGYARORSZÁGON oly 
nagyméretű id(‘génforgalmi aktus nem játszódik 
le. mint amilyet a jamboree hoz számunkra. Amel- 
letl a közönség jórésze még mindig nincs tisztában 

i .g/z/zZ/o/ce-val és bizonytalan fogalmait néhol 
helytelen információk teszik zavarosabbá.

Pontos persze, hogy az egész ország tisztán 
'ássa enneK a ritka nemzetközi eseménynek a jelen
tőségét. Annál inkább, mivel most a súlyos gazda
sági belyzelre v<dó hivatkozással naivság és íúl- 
zc tt elkeseredés már az abszolút tétlenségei kezdi 
hirdetni. Az . úgyse érdemes“-féle jelszavak és a 
különböző modernizált' patópálos-(‘lvek azonban 
‘gváltalán nem riasztják vissza a jamboree előké
szítőit.

Hogyan győzött Magyarország?

HATTYÚ QÖZMOSÓ
ÉS FEHÉRNEMŰ KÖLCSÖNZŐ VÁLLALAT

BUDAPEST, VII., KLAUZÁL UCCA 8.
Telefon: J. 385—58 és J. 385-59.

Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül, 
újonnan berendezve I

Legkíméletesebb mosási rendszer !

Érdekes az, 
kész mondott el 
i ok ről.

amit gróf Teleki Pál, mini főcser- 
a valóban nagyarányú előkészüle

tem volt könnyű, hogy olajfa világesemény

Colonus szardínia
minősége utolérhetetlen

Kaphn'ó • Colonus Kereskedelmi Rt Budapesl, V. Aulich u. 5

SZENT ISTVÁN PORTER SÖR
A POLGÁRI SERFŐZDE

PÁRATLAN KÜLÖNLEGESSÉGE
Régi nvugdíjegvesiileíi tagok segélyért jelentkezzenek!
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színhelyévé tegyék Magyarországot. Előzőén any- 
nyira kitüntették magukat a magyar fiuk, hogy 
,,halmoztak a meglepetést." Koppenhágában 17 nem
zet küldöttjei közt váratlanul harmadik lett a ma- 
gy<ii'. Táborozásban első. Aztán sí-versenyt nyert. 
Amiről pedig itthoniak se álmodoztak volna, 
nemzetközi tengeri cserkészet bemutatásakor nem 
kevésbé föltűnő eredményeket értek el. ,

A magyar fiú viselkedése, túlzás nélkül meg
állapított szeretetreméltósága, valóban sok barátot 
szerzett hazánknak az angliai Arrow-park 50.000 
fürge lakója közt is. És amikor a következő jam
boree került szóba, Magyarország jutott homlok
térbe, noha az Egyesült ’ Államok is* ott voltak a 
vetélytársak közt, Mortimer Shiff — a közben el
hunyt főcserkész — vezetése alatt.

Ma. 33.000 magyar cserkész van; ennyi kedves " • ' ' ‘ - . - - - - - - - - zi re-derék fiú várja kis bajtársait a világ minden 
széből a Gödöllőn tartandó jamboree-ro.

Deficittől nem kel! tartani.
Nincs igazuk azoknak, akik a nagy költségek

től félnek. Mindössze 250.000 pengő az egész ösz- 
amit be kell fektetni. Ez is megtérül. A Me

rész
levő 

most

folyt, 
után, 
vosz-

SZOg, 
gveren tartott. Nemzeti Nagylabor 7000 fiú 
vételével folyt le és a Nagy Sándor uccában 
Cserkészház fele abból lett. Ez a ház, ahol 
ülünk, igazán tiszta nyereség.

Angliában is, bár igen drága építkezés 
tetemes haszon marad a legutóbbi jámborén 
Most nálunk arra számítanak, hogy legalább 
tőség műn lesz csak kölcsönösszegről lehet szó.

Tioppantul jellemző kisobb-nagyobb adatokat, 
tartalmaz az angol jámboráé Vöröskönyve. Most 
csak egyet idézek: postaforgalma 212.000 levél, és 
hasonlóarányú távirat és csomag volt, aminek szál
lítása a jövedelmet szaporította. De nálunk több lesz 
a külföldi. 15.000 cserkészre számítunk, illetve fo
gadunk el. Mindet behozzuk Gödöllőről Buda pestre 
is és azonkívül egyik-másik vidéki helyre, ahol éjjel 
ugyancsak ellátjuk. Kétnapi program beosztásával 
A vasúti forgalom számára jelentős tételek lesznek 
itt. amellett, hogy kedvezménvesen történik a szál
lítás.

Háromezer felnőtt is jön!
Ami az általános idegenforgalmat illeti, mint 

minden jamboree alkalmával, ezúttal is hatalmas 
közvetett, haszon fog mutatkozni a szülők, rokonok, 
érdeklődők látogatása révén. Konkrét, tapasztalá
sok alapján és a viszonyok rosszabbodását nagyon 
számba véve, legalább háromezer személyt kell 

várni a cserkészeken kívül. Ezek a felnőtt szemé

lyek természetesen nem a cserkésztáborban fognak 
lenni, hanem a budapesti szállók, penziók, szana
tóriumok és a vidéki kirándulásokkal összefüggés
ben egyes balatoni stb. fürdőhelyek statisztikáját 
fogják emelni.

Magától értetődik, hogy a konjunktúrától sok 
függ, de annyira megfontoltan készítik elő a jain- 
boreet, hogy komoly deficitről szó sem lehet. A víz
müvek kölcsönadják a vízvezetéki csöveket, Gö
döllő pedig úgyis épít víztartályt, mert hiszen már 
akarta a vízvezetéket. Magát a királyi parkot szin
tén átengedték a nemes célra s a nemrég épült szép 
főgimnázium is rendelkezésre áll.

Mi lesz a jámboráén?
Tizenötezer magyar fiú egyéni propagandát 

is csinál a jamboree érdekében. A nyolcszáznegy
ven fiú angliai turnéjából még ma is van kétezer 
levelezés, ami persze egyéb relációkban ugyancsak 
hasznos lehetőségeket nyújt.

Intenziven folyik az idegen nyelvek tanulása. 
Kedves hölgyek ingyen végzik a buzgó oktatást, 
főképp angol nyelven. Mert a legtöbb vendég angolul 
beszél. Idegenvezető-tanfolyam is folyik a tudo
mányegyetemen.

Budapest uccái tarkábbak lesznek a jamboree 
alkalmából. Színes, irányító nyilak, föliratok ke
rülnek a gázlámpákra, a nagy cserkésztábornak 

saját jólszervezett tűzoltósága, rendőrsége, egészség
ügyi és gazdaságügyi szolgálata lesz. Ez a szol
gálat kiterjed az ország más helyeire is, a szükség
hez képest, például Esztergomra, vagy Tihanyra 
és Keszthelyre, ahol a vízi bemutatások lesznek.

A főcél általában nem a versengés, hanem a 
barátság-kötés. Kellemesen fognak táborozni, be
mutatják a cserkésziigyességet és a nevelés értékéi 
kívánjál: elsősorban érvényre juttatni. Ezen az úton 
mélyebb belső tartalmai óhajtanak adni a 
szét vezetői az egész jamboree-nak.

Ablkaimat nyújtanak az egész ország 
mérésére is A. Blikkben és a Mátrában 
lesz táborozás, mint a Balatonpart ján. Meghívják 
ezekre az idegeneket, hogy a helyszínén no össze
zsúfolva lássák a magyar cserkészetet, hanem úgy, 
amilyen a valóságban szokott lenni. Győrből pél
dáin vizen fogják levinni a külföldieket a Balaton
hoz.

cserké-

meg's- 
éppúgy

Egész kis városok épülnek.
Körülbelül augusztus elseje és 15-ikes közt lesz 

a jamboree (1933). De nyújtanak további látnivalót 
és szórakozási s lehetővé teszik, hogy aki óhajtja.

7.9
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Széni István napjának ünnepségeit és föl vonulá
sait is láthassa.

Koncentrált táborokat csinálnak az idei nyá- 
(1932) hogy már jóelőrc megfigyelhessék mind
aminek alapján a jamboree sikerét biztosítani 

kevesebb uta- 
táborozását vé- 
izgató és érdek
látványosságok

ron. 
azt, 
lehet. Otthonunkhoz közel és minél 
zással akarják idén a magyar fiuk 
gi ztetni. Kicsik-nagyok fantáziáját 
lődésiiket lekötő komoly és vidám 
lógnak váltakozni.

Ez lesz az első jamboree, ahol
is bemutatkoznak. Siklórepiilós. mindenfajta hír
adás. ló- és postagalamb útján is bemutatásra, ke
rül. Mozi fog működni 5—G000 cserkész számára 
egy-egy előadásban. Azonkívül színházi előadásokat 
is rendeznek.

a légi cserkészek

Naponta már déli 12 órától kezdve jöhet a kö
zönség, amelynek' érdekében migyobbszabású köz
lekedő-reformok valósulnak meg. Budapestre vi
szont naponta 3000 gyerek fog gondos vezetéssel 
berándulni, hogy a fővárost megismerje. Naponta 
ii különvonat és három hajó fog közlekedni, az autó
buszokon kívül.

I tárom különböző kis üzlet-város is létesül
(Gödöllő területén. Vj kutakat mál
lást óban gondoskodnak fürdésről.

fúrtak s a ha-

Érdekes. hogy a nyugatindiai Barbados jelent
kezett először a budapesti jamboree-ra. Vtána orosz 
menekültek szervezete (10.000 orsz menekült cser
kész van. Paris a központjuk). A francia cserké
szt k <záma a gyarmatokkal együtt 200.000.

'Tarka liirck jönnek arról, hogy oszt rákok buz
gón faiudnak magyarul a jamboree-vn való tekin
tettel. Állandó magyar nyelvkurzus van a. lengye
leknél is. .Jön cseh, román és szerb cserkész is. — 
Mind az öt földrész lapjai kezdik már közölni a 
budapesti jamboreeről szóló biteket. Ez az igazi 
világpropaganda!

THONET-MUNDUS
EGYESÜLT MAGYAR HAJLÍTOTT FABÚTOR
GYÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST 
IV., VÁCI UCCA 11/a.

Hajlított fabútorok 
és kertiszékek kávéházak, vendéglők.
szállodák számára, közismerten leg- 
elsőrendű kivitelben.

Elöljáróságunk e hó 5-en tartotta rendes havi ülését 
Készé// Vince elnöklete alatt. A jegyzőkönyv hitelesí
tésére Démusz János alelnököt :*s Kutass// Lajos elől- 
járósági tagot kérte l'el.

Napirend tárgyalása előtt elnök bejelentette* az 
elöljáróságnak, hogy privát értesülést szerzett arról, 
hogy a népjóléti minisztériumban meg van a hajlan
dóság az általa fenntartott poU/ári étkezőüzemek meg
szüntetésére. azonban csak akkor, ha a vendéglős- es 
kávésipar vállalja a polgári etkezőüzemek ipari alkal
mazottainak elhelyezését.

Az elnöki bejelentéshez többen szólották hozza, ve- 
gül kialakult az a vélemény, hogy az elnökség meg
várja a népjóléti minisztérium áltál kilátásba helye
zett hivatalos tárgyalásra a meghívást s a kérdésre 
nézve hivatalosan akkor fogja álláspontját leszögezni.

Elnök közölte az elöljárósággal, hogy tapasztalata 
szerint egyes kartársak anélkül, hogy előzőleg érdeklőd
nének valamelv hatóságnál vagy az ipartest illetnél, ön
maguk tudásában bízva, avagy legtöbb esetben illeték
telen egyénekre hallgatva fontos ipari és italmérési 
ügyeikben eljárásokat kezdeményeznek, amelynek vé
gül az az eredménye, hogy engedélyüket elvonja a ha
tóság. Felkérte a kerületi elnököket, hogy a tagokat fi
gyelmeztessék óvatosságra s arra, hogy minden esti
ben. amikor italmérési. vagy iparengedélyükkel kap
csolatban akármit is tennének, előzőleg forduljanak ta
nácsért az ipartestülethez, ne bízzák illetéktelen egyé
nekre ügyeiket, mert helytelen tanács következtében 
engedélyüket könnyen elveszthetik.

Elnök jelentette, hogy azo! nak a karlársaknak Hal- 
niérési illetékét, akik érien uj/'lollak üzletel, f. éri 
január hé> is l!i, 2<>-án foi/ja I i '<i/i<dni a székesfőrárosi 
néazüifijiuazualéisáfi. ['elkérte az érdekelt kartársakat, 
bogy a tál gyalásra felkészülten jelenjenek meg-, hoz 
zák magukkal a sörfogyasztás igazolása céljából sör
kimutatásukat. melvet a sörgyár kívánságukra kiállít, 
úgyszin I én borszá mláikka I, esel lég Imrny il vántartá 
sukkal igazolják feltétlenül az üzlet borfogyasztását.

Elnök felolvastatta a székesfőváros polgármesteré
nek felhívását, melyben figyelmezteti az ipartest illetet 
a innnkaköiii/rek be- és kijelentésének kötelező ellenőr 
zéséről. Ugyancsak ismertette elnök a polgármester ál

4(1 éve, hogy az első magyar spóregylet megalakult.

40 éve,
hogva (>]njvey;y]e\o]V) faka> ékasztaltársaságok DEl’TSCIl papiriiz,leiében szerzik be célszerű 
k',t>//a dúl! Az idei újdonságok: Heti pénztárkimutatási könyv. Nagyon célszerű! Nélkülözhe
tetlen! Hagy kell asztal társaságot alapítani és rezeim.> Szerkesztette: Kiss Ferenc. Kiadja: 

Döntsék Arnold. Ara: GO fillér. Üzletem .1889 aug. óta

VI, Aradi ucca 35. szám alatt van
DEUTSCH-FÉLE PAPIRKERESKEDÉS. TELEFON: 174-87

Az alkalmazottak be- és kilépését jelentsd az Ipartestiiletben!
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a székesfővárosi 
körrendeletét, mely intézke- 
alapján gya korolt ital mérést 
az engedély iránti kérvény 

a lakóhely, azon
más kerületben volna, az 

osztály ál 
igazolja, hogy hútralé-

Kereskedelmi és Ipar
felkéri az ipartestület

iratai, a seged vizsga latra bocsátás során követendő el
járásról. mikor a vizsgázó ..hosszá mulasztás miatt 
’icm osztályozható'4 tanonciskolái bizonyítványt csatol 
a vizsgára bocsátás iránti kérelemhez.

Eblök közölte az elöljárósággal 
P é n z ü g- y i g a z g a 1 ó s á g' azon 
dik. hogy jogfolytonosság 
vsak akkor töri meg-, ha 
benyújtásakor az üzlet tulajdonosa 
cselben, ha az üzlet hely iség 
üzlethelyiség szerint illetékes adószámviteli 
tál is kiállított bizonyítvánnyal 
kos köztarlozása nincs.

Kidől vast a f ot t a Budapesti 
kamara megkeresése, melyben 
i Inökseget. hogy konkrét adatok alapján tájékoztassuk, 
mely fővárosi egyesületben vagy társaskörben folytat 
nak meleg elei kiszolgáltatást házi keretekben, iparjo- 
gosítvany nélkül. A megkereséssel kapcsolatban elnök 
bejelentette, hogy hivatalos ipartestületi lapunk január 
!-én megjeleni számában felhívást bocsátott; ki a ta
gokhoz. kérvén, jelentsék be ipartestületünknél azokat 
az egyesületeket vagy társasköröket, melyek iparjogo- 
sítvany nélkül tagjaik és meghívott nem tan vendégek 
szamara meleg- (‘telekből álló ebédeket és vacsorákat 
adnak. Sajnos azonban, a felhívásra még- ezideig egyet
len egy bejelentés sem történt. Felkérte az elöljárósá
got. hogy a fontos felhívást ne hagyják figyelmen kí
vül s amennyiben a sérelmes esetekről tudomást 
réznek, jelentéseiket küldjék meg az elnökségnek, 
az elnökség csak konkrét panaszok alapjai) tud eljárni.

Tudomása I szolgált a székesfővárosi pénzügy igaz
gatóság megkeresése, melyben az 1932. évi általános ke
reseti adó kivetéséhez szakértőket kér kiküldeni az ipar
lesi iilet által. A megkeresésnek az elnökség eleget, léivé, 
a szakértők névjegyzékét kerületenként összeállítva 
meg k ii Idiif I e.

Elnök jelentetíe, hogy eljárt az elnökség az Orszá
gos Hitel védő Egyesületnél és előadta azt a kívánságát, 
hogy amennyiben vendéglő kénysze rogy ességbe kerül, 
ügy vagyonid lenőri megbízással kizárólag vendéglőst 
jelöljenek ki. Az Országos llitelvédő Egylet megértés
sel fogadta a kérelmet, egyben tudatta elnökségünkkel, 
hogy a jövőben, amennyiben vendéglő kényszeregyes- 
ségéről lesz szik kizárólag vendéglőst nevez ki vagyon 
ellenőrként.

Tudomásul szolgált a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara átirata, melyben közli, hogy a légközelebbi 
nemzet közi rásárl ltr.t'2. éri májas 7 1(i. között rendezi
meg. Mintán bejelentetett még az Egyetértés Sport 
Club újévi üdvözlete es a pereli Otthon ápolták köszönő
levele azért a gondoskodásért, melyben a karácsony al
kalmával részesüllek, több kisebb ügy ielá rgyalásá val. 
elnök az ülést bezárta.

sze
niort

Jeney Zoltán
művészi címtáblafestö

Üveg-, fa-, bádog- és 
vászontáblák, világító 
transparensek.

Vili., Kisfaludy u. 28 b.
Telefonhívó: 3 0-2-95.

A személyzet ezévben 
érvényes fizetése, kereseti 

adója és az OTI osztályozása
I.

. I rendétjtéii szeméiyzet fizetése.
ELÖLJÁRÓSÁGENK A SZEM ÉLYZET Imii 

fizetésének minim urnát az alábbi táblázat szerint 
állapította meg. Természetes, hogy ott, ahol a sze
mélyzet a táblázatban megállapított fizetéseknél 
magasabb l’izelést élvez. íz a magasabb fizetés ma 
rád továbbra is érvényben.

.Íz éttermi személyzet fizetése.
Heti fizetés

Éttermi segéd vagy szobapincéi- nyári 
üzemben ........................................................ 8.— P

Éttermi segéd vagy szobapincéi- téli 
üzemben ........................................................ 8.— P

Felszabadult borfiú ..................................... 4.— P
Kisegítő hétköznapokon ................................. 2.— P
Kisegítő vasárnap, ünnepnap vagy ban

kett alkalmával ........................................ 3.— P

Kisegítő éttermi segéd szombat, vasárnap vagy 
mulatság alkalmával, ha kora reggeltől késő estig 
van foglalkoztatva, 3.50 P. A kisegítő ót t i rmi segéd, 
ha zárórán léd van foglalkoztatva, a megállapított 
kisegítési díjon felül 30S pótkisegítési díjat, pót
vacsorát. kapupénzt és villamospénzt kap. A kise
gíti”) éttermi segéd a pei i feriákon külön útiköltsé
get ka]).

í zlel vezető, főpincéi-, főszakács, gazdaasszony, 
felírónő, piucemesti r, főportád, csapos, aki pince 
mesteri teendőket is végez, valamint az irodai mun
kákat végzők fizetési* szabad megegyezés tárgya.

Tudja, miért van a „Ke.szlcr-kávé“-nak sikere? 
Mórt árban olcsó, minőségben a legjobb. 

Keszler kávépörkölde
VI. GRÓF ZICHY .JENŐ UCCA 15. Telefon: 222-08.

HU TTL TIVADAR
porcellángyáros

(ízlel: V, Dorottyá n. 14. Gyár: III, Filatori elülő 
Telefon: Aut. 820—18.

Ajánlja saját gyártmányú, valamint a leg
jobb külföldi gyárak szállodai és vendéglői 
berendezéseit.

Régi nyiigdí.jegyesiiieti tagok segélyért jelentkezzenek!
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. I kon yhaste mélyzet fizeléxe.
II(>ti tizeiés

1. oszt, szakács .......................................... . 64.— P
11. oszt, szakács ...................................... . . 48.— P

III. oszt, szakács .......................................... . 32.— P
Sütőmester .................................................. . 32.— P

1. oszt, mészáros . 32- P
II.oszt, mészáros, ahol csak egy van . P
Entrée szakácsnő, önálló ....................... 32.— P
Entrée szakácsnő, almi szakács van ... 21. P
Tésztaszakáesnő ...................................... 32.- P
Chefkézileány .................................. *21.— P
Salátás leány ................................. 19. P
Salátás leány, ahol hidegszakács van .. 16.— P
Entóleány .................................................... 11.— P
Mosogatóleány, fehér .......................... 11.— P
Mosogatóleány, fekete .......................... 12.— P
Csapos, képzett (vizsgázóit) ..................... 15.— P
Csapos, kezdő ................................. 11.— P
1 láziszolga. íányéros. ezüstös. evőeszköz-

t iszt íló ........................................................... 11.— P

A szakácsnő heti fizetése 32 p. Tehát 
gítő szakácsnő napi kisegítési díja 8 pengő 
ként köleh ző 24 ói a (egy napi) szabadnap. ;

Az. alkalmazónak italt és lakást nem kap 
nak.

A nyári idény üzemben szabad nap nincsen, 
miért is ezen üzletekben a fizetés egy Ina lód résszel 
nagyobb. A kisegítő konyhaszemélyzet kisegítéisi díj 
fejéin n heti fizetésének egynegyed részét kapja.

a kise- 
. 11etcn- 
i .szezon 

üzletek kivételével. A felmondás kölcsönösen 3 nap, 
mely időre* azonnali elbocsátás esetén, amennyiben 
azonnali ( (bocsátási a törvényes ok nem forog fenn, 
élelmezés és egyéb természetbeni járandóság meg
váltására napi 1 1’ 52 f jár.

Az erre vonatkozó nvi lat kozaíot a személyzet 
minden tagja a felvételkor írásban kiállítja, illetve 
<\gy ilyen írásos nyilatkozatot kell alaírnia.

(Az erre szolgáló borítók az I partestiilet irodá
jában önköltségi áron kapható.)

II.
A személyzet kereseti adója.

— Az előző évi megállapítással szemben változott. —
Ipartestületijük elnöksége a szállodai és 

az 1932. évre lényegesen előnyösebb meg: 
következőképen állapít ja meg átalány>zeríile 
mint rokkantadét:

; vendéglői alkalmazottak kereseti adóalapjára vonatkozólag 
illapodást kötött, mely megállapodás a további in<ézkedésig a 
g az alkalmazottak heti adóalapját és a fizetendő kereseti, vala-

Tanoneok kereseti adót nem f i zet ne!:.

1/a. osztály 1 osztály II osztály 11 1. osztály IV. osztály
Alkalmazott 

minősége
Adó
alap

Kere
seti 
adó

Rok
kant 
adó

Adó
alap

Kere
seti 
adó

Rok
kant 
adó

Adó
alap

Kere
seti 
adó

Rok
kant 
adó

Adó
alap

Kere
seti 
adó

Rok
kant 
adó

Adó
alap

Kere
seti 
adó

Rok
kant 
adó

pengő pengő pengő pengő pengő

Főpincér, főportás . . . 1 10 1.75 0.2 64 —.70 0.2 52 -.50 0.2 44 .30 0.2 30 —.15 0.2

Főszakács .................... 80 L— 0.2 75 —.90 02 40 -.25 0.2 36 —.25 0.2 22 -.10 0.2

Fizető, portás............... 44 —.30 0.2 36 —.25 0.2 32 —.20 0.2 28 —.15 0.2 21 —.10 0.2

Ételhordó, szobapincér, 
pincemester, konyha
mészáros ....................

36 —.25 0.2 32 —.20 0.2 26 -.15 0.2 24 — .10 0.2 21 — .10 0.2

Szakácsnő, szakács . . 34 —.20 0.2 30 —.15 0.2 26 — .15 0.2 24 —.10 0.2 22 —.10 0.2

Entrée és tésztaszakács
nő, felirónő................ 34 —.20 0.2 30 -.15 0.2 26 —.15 0.2 21 — .10 0.2 22 —.10 0.2

Borász felszabadult 
portásfiú, chef kézi

leány, salátás- és (ész- 
tásleány. csapos . .

33 — .15 0.2 26 -.15 0.2 25 —.10 0.2 25 —. 10 0.2 25 —.10 0.2

Futóleány, szobaleány, 
szobaasszony, takarí
tónő, liftes, liftkezelő, 
mosogató, Íányéros, 
ezüstös, bérszolga,
evőeszköztisztitó, ke
nyeres, trafikos . . .

24 -.10 02 21 -.10 0 2 21 —.10 0 2 — — — — — —

\ szállodák és vendéglősök osztályba sorozását illetőleg az. eddigi rendel kezések az irányadók, vagyis 
a s zt'dlódéi/>• fir.éd a: !. .1. osztályba tartozik: Duna palota. Hungária és Szent (teliért szálloda, ,tz /. o.vc- 
tályba: Dunapalota Hungária. Szent (teliért szállodák iiolyéiri helyiségei, Széni Margitsziget. Svábhegy. 
Pannónia, Bristol, Carlton, Astoria és Royal szálloda. ./ //. osztályba: Vadászkürt, Mctropol, Nemzeti, Köz 
ponti. Park. Britannia. Palaee. Imperial. Continental es Bellevne szálloda. ./ III. osztályba tartoznak: 
Erzsébet királyné. Tisza. London, Fiume. Merőn. Savoy. István király. Ksplanade, laxeelsior. (Irient, Császár
fürdő. Szent László és Western! szálloda. . / II . osztályba tartoznak az. ezeknél kisebb és itt névleg fel 
nem sorolt szállodák.

A vend alök közül azok, amelyekben :H> nát több alkalmazott van az. I. osztályba; amelyekben az alkal 
mázolták szám.' van. a II. osztályba; amelyekben az alkalmazottak száma in 20-ig van, a III. ősz
tályba és végül </.<». amelyekb-n ionéi kevesebb azalkalmazot lak száma, a IV. osztályba tartoznak.

Ezen megállapítás szerint, aki a kér. adószám vi lel i osztálynál azonnal .jelent i alkalmazottai számat és 
minőségét, a szén > zet kereseti adóját átalányozva fizetheti, máskülönben kél példányban kiállított illet
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TIT.
A Változó keresetű alkalmazottaink jelenlegi osz

tályozása az OTI-ban. '
A Társadalombiztosító Intézettel a fővárosi vál

tozó keresetű szállodai és vendéglői alk dnrizotlak 
napiberoiszlalyba sorozása tekintetéin n a következő 
megállapodás áll fenn:

„ A szakácsok, a konyhaszeméi vzcl. mosónők, ál
talában mindazok a szállodai és vendéglői alknlnri- 

részesülnek s 
nincs, 
a ter-

Zolink, akik ft.r javadat mazásban 
kiknek borravalóból való külön jövedelmük 
a tényleges jövedelmük alapján — é __
niészetbeni ellátást is — jelentendők be.

Osztályozva csak azok vannak, akiknek 
delme meg nem állapítható. / . < .............
pílasanál az élelmezést tanoncnál havi 20 pengővel, 
inas alkalmazottaknál havi .)() pengővel számítja a 
'Pársadalombiztosító Intézet.

Kszerint:
Az 1. osztályba soroztattak: vendéglőslanonc. 

port ásta nőne;
a osztályba: felszabadult portásfiú;
a 3. osztályba: felszabadult borász, süteményes, 

kenyeres, t ráfi kos. újságos, telefonos (ha nem al
bérlő), ruhatáros (ha. nem albérlő), illemhely fel
ügyelőim, takarítónő;

osztályba: szoba leány, bérszolga, 
, csapos-pincér;

' o. osztályba: portás és szobaasszony;
7. osztályba: isizobapincér, éthordó;

a 8. osztályba: főportás;
10. osztályba: főpincér, fizetőpincér.

az összes

rí. 4.
11 <í z i sz<>1 ga, k iszol gá lók‘án v. 

az 
a !

beleértve

jove-
A jövedelem megálla-

li l’tos.

a
Az öregségi biztosítást illetőleg < l I “ 

kalmazottak ugyanabba a bél-osztályba tartoznak 
amelyik osztályba sorozhattak a betegségi biztosí
tásnál.

Megjegyezzük, hogy mennyiben a. szakáesta- 
nonc csak élelmezést ka]), úgy az I. napi korosztályba 
kerül, amennyiben élelmezésen kívül lakást is. vagy 
egyéb járandóságot elvez, úgy a 2. napibérosztályba 
la rtozik.

Fjévi üdvözlés.
Ipartestiihdiink érdemes elnökét. Keszey Vincét, 

újév alkalmával nagyobb küldöttség’ kereste fel 
ipartestületben s melegen üdvözölve, 
halmozta el. tanúbizonyságot szolgáltatva 
Iáról és megbecsülésről, mellyel a 
déglősipar elnöke iránt viseltetik, 
noka. Német ti Aladár alelnök baráti 
vaut Keszey Vinci’ elnöknek és családjának 
egészséget, hogy az ipar érdekében kifejteti munkás
ságát a jövő reményében bízva, továbbra is 
szeretet tel végezze, mint a múltban azt tette, 
vözlesre Keszey Vince elnök megbatottan 
megköszön ve a küldöttség figyelmét, viszonozta 
kívánságokat és biztosította a küldöttség tagjait, hogy 
a megiiyilatkozó jóleső bizalmat becsületes munkaja
vai fogja meghálálni.

A Főpineórek Országos Egyesülete ugyancsak kiil- 
döttségileg fejezte ki az újesztendő alkalmával Keszey 
Vince ipartestületi elm’iknek jókívánságait.

az 
kereste fel az 
jókívánságokkal 

arról a ba
szó 11 odás és ven- 

A küldöttség szó
melegséggel ki

erőt és

azza1 a 
Az üd

vál a szolt, 
a jó

A zene jogdíjról.
A Magyar Zeneszerzők, Szövegírók és Zeneműkiadók 

Szövetkezete közölte ipartestületünk elnökségével, hogy 
az 1931. évben érvényben roll nyilvános zeneelöadási 
joydijakat az 1932. évre is fenntartja. Amennyiben va
lamely zenés üzemnek jogdíja méltánytalanul magas 
összegben van 'megállapítva, felkérjük az érdekelt 
üzem tulajdonosát, forduljon sérelmével az ipartestület 
elnökségéhez s amennyiben indokolt az előadott pa
nasz, úgy az elnökség a szövetségnél el fog járni a 
jogdíj méltányosai)!) összegben való megállapítása cél
jából.

Adományok az Otthon részére.
Ipartestületünk elöljáróságának határozata foly

tán az idén nem tartjuk meg szokásos bálunkat, ha
nem körlevél útján adakozásra hívtuk fel azokat a 
szállítóinkat és tagjainkat, akik a múltban is áldozatot 
hoztak Otthonunk fenntartására. Felhívásunkra ter
mészetbeni és pénzadományok érkeztek, melyeket kö
szönettel nyugtázunk.

TermészetbenI adományokat küldöttek: Vendéglő
sök Beszerző Csoportja Rt. igazgatósága az Otthon élés
kamrája részére nagyobbmennyiségű élelmiszert je
lentős értékben, Keszey Vince elnök és Klán bér Miksa

Berndorfi Fémár u g y á r
KRUPP ARTHUR R.-T.

magyarországi fióktelepe 
B U D A P E S T,

IV. kér., Váci ucca 4. sz.

Régi nyugdíjegyesiileti tagok segélyért jelentkezzenek!
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az ápoltak évi bor fogyasztását, fedezték, malacadomá
nyokat küldöttek: Keszey Vince. Beer László, Hoff- 
mann Emmy és Hoffmann Erzsiké, Szabó Lajos 2--2-öt. 
Amidzsits Miklós. Bandi József. Arany János. Bognár 
Tstván, Borgida Farkas. Holub Rezső, Hoek Pál Zoltán. 
Keresztes Ede. László József (Győr). Nofiezer Béla. 
Pofzmann Mátyás. Sípos Károly 1—1-et.

Pénzadományokat küldöttek: 1000 P-t adományo
zott: Magyar Sörgyárak Egyesülete. 480 P-t adomá
nyozott: Első Magyar Rószvényserfőzde: 400 P-t ado
mányozott: Kőbányai Polgári Sörfőző: Törley József és 
Társa 200 P-t, Tószeghy Emil. Putnoky Tstván és öz- 
Szabó Tmréné 100—100 P-t. Werner János 60 P-t. Csima 
György 52 P-t; 50 P-t adományozott: Kugler Ferenc 
Astoria szálloda rt.. Pelzmann Ferenc, Sipos Károly. 
Keszey Vince. Royal Nagyszálloda, Selnvetz és Ba- 
bócsy; 30 P-t adományozott: Meinl kávébehozatali rí.. 
Guttenberger Antal. Wegner—Werner—Schleieher szó
dagyár, 25 P-t adományozott: Patz Antal. Malosik Ró
bert: 20 P-t adományozott: KonkoTi Samu. Guttmann 
Testvérek, vitéz Biró Antal. Erher János. Tllits Gyula. 
Förster Miklós. Pados József. Kanlzmann Salamon. 
Markovitsch Nándor. Farkas Tstván. Sipos Antal. Ma
losik Ferenc. Bandi Ferenc. TTock Pál Zoltán. Szak- 
la.ida György; 15 P-t adományozol t: Siegel József. 
Blaschka János. Semsei József. Putnoki Tstván. Czini- 
mer Péter: 12 P-t adományozott: Pntz Tstván. Andreies 
Károly; özv. Linczenpolcz Mátyásáé; 10 P-t adományo
zott: Kas János. Szirbek Géza. Juhász Tstván, Démusz 
János. Wertner János Gyula. Radosztics János Ba
lassagyarmat. Szálai Károly. Győrffy Tstván, Babiez 
Gyula. Paukovics ós Kiss. ifj. Raab József. Galambos 
Antal, Molnár Pál. ITolzmann Lajos, Biró Dénes. Mike 
Pál. Óbudai kristály jóggyár, Jajeay Nándor. Wein- 
gruber Tgnáe. Schulek Tstván. Kalocsa. Olaj János. 
Szántó Fábián. Wiesner Vilmos. Winkler Antal. Ma-

Kérni kell a vigalmi adóátalányt.
Amennyiben a vigalmi adót valamely vendéglőüzem 

átalányban kívánja fizetni, az üzem tulajdonosa köteles 
az átalány engedélyezés iránti kérelmét. Írásban, a pol
gármester urnák előterjeszteni. A vigalmi adó átalányt 
minden (‘gyes kérelmező megkapja abban az esetben, ha 
az elmúlt esztendőről nincsen vigalmi adó hátraléka. 
A kérvényre 2 pengő állami és 2 pengő városi bélyeget 
kell ragasztani.

Pályázat ipari munkás,jutalmakra.
A kereskedelemügyi miniszter a kamara területén 

lévő ipartelepeken hosszabb idő óta megszakítás nélkül 
alkalmazásban álló és minden tekintetben érdemes idő
sebb ipari munkások részére a folyó évben is 30. 
(‘gyenként 100 pengőnyi .jutalmat adományoz. A kamara 
ezekre a jutalmakra pályázatot hirdet. A pályázat ha
tárideje 1932 február hó 15-dike. A pályázat feltételei 
ipartestületünk irodájában megtekinthetők.

Meghívó.

yer Pál. Novák Ernő. Kei tér József. Weisz Jenő. Csok- 
nyai Lajos. Nofiezer Bála. Schwarez Károly. Szenczy 
József. László Antal. Ruisz Tmre, Löw Károly. Papp 
Lajos, Nyíregyháza. Pázsy Lajos és Károly. Lauffer 
Vilmos; 8 P-t adományozott: Amidzsies Miklós, Eger- 
mann Ferenc; 5 P-t adományozóit: Pintér Józsefnó. 
Klemmer Ferenc, Orosháza. Marsehall Józsefnó. vitéz 
Baranyai József. Neverkla Károly. Weber József. Ko
vács TSTiklós. König József, özv. Kébli Károlynó. Danes 
Károly. Benedek Márton. Simkó József, vitéz Német

A Szállodások, Vendéglősök. Kávésok. Korcsmá- 
rosok és Alkalmazottak Országos Nyugdíjegyosü lete

Z.9.92. évi január lió 23-án
Budapesten, az Ipart<‘stíiiT(x1 La nácskozól érmében 
(IX.. Kónyái u. 22. sz. T. eni.) d. u. 4 órakor

rendkívüli közgyűlést tart,
melyre a X y ugd í ,j( ‘gv es ii I et 1 a g j a i I tiszteletiéi meg-

Tárgy sorozat: Alá pszabál ym ód osí t ás,

újvári Vilmos, vitéz Miskolezy Károly. Pintér Tstván. 
Dittmayer Andor. Vezér Antal. Bulányi Károly. Tár
gyik János. TTofer Viktor Nagykanizsa. Stefanovszky 
Jenő. Veszprém, özv. Schiick Miksánó. Fodor Zoltán.

V e g j e g y z é s. Határozatképtelenség esetén 
a rendkívüli közgyűlés ugyanezen tárgysorozattal 
és ugyanezen helyen f. évi február hó 1-én d. u. 4
órakor 
lya i nk 
n 'lkiil

fog hu glóriái ni. Ezen közgyűlés alapszabá- 
ért elmében a tagok számára való tekintet 

is határozat képes.
Étterem 
Vilmos. 
Ferenc

és szórakozóhely 
Tasnády Sándor.

r.t. Bögner János. Kárpát 
Szabadság kávéház. Zajorics

Kiskőrös. Központi szálloda. Smudla József.
Orsz. Magy. Tejszövetkezeti Központ. Bank János
Komárom. Prácser János. Kecskemét, Tisza szálloda rt..
Szeged. Koós Bálint Térköve; 5 P-n alul adományozott: 
Németh Sándor 4 P. özv. Gittinger Istvánná. Allweisz 
Mihály. Vajda Zsigmond 3—3 P. Weber Károly 2.5 P. 
Beringer István. Verő Gynláné. Ehard János. Mamiéi 
Mihály, özv. Weber Béláné, Krausz Lipóf, Katzenber- 
ger József. Rieder József. Jaezina János. Sehneider 
József 2—2 P. Pannik Lajos 1 P.

Az Otthon
MTT . 

legjobban azok tudják 
vésziét t ék. Közismert 
roltak nagy vágya 
Beteggé leszi, forró 
nappaluk, még dolguk végzésében 
ezeket a honvágy, 
fakadnak. Ettől az 
egyszer rabja lett! 
•e< •‘lhugvoll otthon

JELENT EZ A SZÓ: OTTHON? azt 
éis érzik, akiknek volt, de el- 
a kényszerűségből kivárido- 

az elhagyóit, a régi Otthon után, 
láz gyölri őket, se éjjelük, se 

i is akadályozza 
A gyengébb idegzetünk sírásra 
érzéstől nehéz menekülni, aki 

Legszebben Petőfink fejezte ki 
utáni vágvakozá't:

Csak hirdetőinknél vásároljunk!
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Messze jártamJ/r.s-.s^r jurtám, másutt is volt, jó dolgom, 
Hej, á<' szivem, csat,- azt mondja, jobb otthon! 
A //// oHhonunk nem a hazai rög- utáni vágy, 

nem a szu o. ház után vágyódok otthona, hanoin a 
szegény, tonkremenl. el erőtlenedet t kartársaink 
mintsvaia. Azoke, akiknél már nincs tovább, nincs 
hova!

Leb-ot-e kartársi szeretetnek, szolidaritásnak 
szebb jelet adni, mint a szerencsét len öreg pálva 
társakról való gondoskodással! Alig lehet! Ottho
nunk a felebaráti szeretet erőpróbája. Akinek nem 
esik meg szive es nem siet a szerencsétlen pálya
társ segítsegere. az kődarabot hord keblében, aki 
ezekkel egyud érez és a. kevésből is juhai valamit, 
annak emberséges, jo szív dobog keblében.

A jótékonyság nem mérleg, amelyen azt lehet 
megállapítani, hogy mennyit nyom az, amit adott- 
sokat-e vagy keveset? inkább hőmérő, amely az ada
kozó jo hajlandóságát mutálja. Mert nem gyakorol 
job'konysagot az, aki bár jó Falatot ad. de durván 
odaloki az éhezőnek, viszont nagy és igazi jótékony
ság- az a karéj kenyér, amellyel’jó szóval és veíe- 
erzéssel törekszik valaki az eliező éhségét csillapí
tani.

Ezzel nem azt akarom mondani, akinek módjá
ban van, no adjon, csak azt, hogy mindenki jó szív
vel adja azt, amit szegényeinknek szánt.

Vájjon milyen szíve van kartársainknak és bará
tainknak, azt az Otthon pénztári mérlege 
megmutatni. TTa kielégítő lesz az eredmény, 
idei farsangon Otthonunk ellátottjainak 
örömre fog hangolódni, ha nem... de erre 
lehet gondolni!

, fogja 
úgy az 

szíve 
nem is

M.
Az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács 

újjászervezése.
A kereskedelmi miniszter az Országos Magyar 

ld(*genforgalmi Tanács újjászervezése folytán a 
tanács intézőbizottságában öt évi időtartamra kine
vezte Geller Mihályt, Gunde] Károlyi, Készéi/ Vin- 
cet, Kommer Ferencet, .1/a re neich Ottót és Németh 
Aladárt.

örömmel regisztráljuk e kinevezéseket, mert a 
kinevezettek az idegenl'orgalomnak nemcsak elmé
leti ismerői, hanem mindnyája igen kiváló gyakor
lati munkása, Reméljük, hogy módjuk lesz tudá
suknak és késziiltisiégiiknek megfelelő munkásságé* 
kifejteni a Tanácsban!
I

G L ü C K S
kenyér . —... = sütemény
Budapest, IX., Gróf Haller ucca 6. szám. Telefon: J. 35-0-12

Világ
szaba
dalom 1

Magyar 
gyárt
mány !

Ne iüísön az utcára!
»ABA“ szab, szabályozható ajtó- és ablakréselzáró 

megszünteti a léghuzatot, megakadályozza a por és 
korom behatolását, tompítja a beszűrődő utcazajt. 
Kérjen díjtalan kötelezettség nélkUli bemutatást.

10-9 -8—7 telefonon
Üzem és Háztartás Racionalizáló Vállalat 

BALÁZS ARTHUR cégtől, Budapest, V., Arany János-u. 10.

Sonkapácolás prágai módon 
„3 sonka védjegyű" magyar sonkapáccal 
törté jék, melynek ára 70 fillér és 2 pengő. 
Fűszerkereskedésekben, gyógyszertárakban 
és drogériákban kapható. Postai szétkül
dés : BAROSS 1LLATSZERGYAR, GYŐR.

Jégszekrények, bor- és sörklmérőkészülékek 
gyára és raktára

KLEMENT ANDRÁS
Budapest, VII., Király u. 27. (Udvarban) 
Telefon : J. 401-10.

Állandó nagy raktár mindenféle méretben. Kedvező fize
tési feltételek. Olcsó árak. Jégszekrények ponios javítása.

Kérjen árajánlatot!

BLAU ALBERT hentesárugyár
Budapest, Vili, Contl u, 1. Telefon; J. 42-2-28 és 39-4-57. 
Fiókok: VII, Király u. 85., Dob u. 18., VI, Berlini tér 3,

Ajánlja elsőrangú készítményeit, a. m. virslii, szalámi, kolbász 
sonka, felvágottak, füstöltés nyershúsokstb. legolcsóbb napi árba, 
Rendeléseket házhoz küld és vidékre utánvéttel szállít már 5 kg. csomagban is-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

szobafestők, mázolok, dísz- és templomfestők 
^Budapest, IX.. TÜfföi út 57. 

Telefon : József 306—29.

fteiner és ^simperl 
szobafestők, mázolok, dísz- és templomfestők |||

I

Acél* és vasbutor, Vanczák 
üzemben olcsó, szép és tartós. Javítások, kályha
ellenzők. VII, Csányi u. 12. (Teréz templom mellett.) 
Telefon: 451—70.

Láposi Hegedűs Árpád min. tan. 
örszentmiklósi fajborai

nyiresi finomvegyes (rizling-mézes-oportó-ezerjó)
Bérkocsis utca 18. I. 2.

a legtökéletesebb légfertőtle- 
nilő szer.
Kapható többféle illatokban.
pixeles nélkül tisztít fémje- 
sít parkettet
linóleumot, bőrt, slb. stb.„E R OVIX“

★
GYÁRTJA : 
AEROSAN MŰVEK

Cégi: Weísz József. — Budapest, Vili, Német u. 22. — Telefon : J. 301-86

Régi, szegény nyugdíjegyesületi tagok segélyért írásban jelentkezzenek!
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Szállodás vrmGi&fi

Ízlés vakság.
Londonból jelentik: A Yale-egyetem kísérleti labo

ratóriumában megállapították. lmgy bizonyos egyének 
úgynevezett ..ízlésvakságban** szenvednek, azaz képte
lenek az ételek és italok valódi ízét felismerni. A saját
ságos jelenség okait még nem sikerült felfedezni.

Szabad-e a inunkakönyvbe beírni az önkéntes ki
lépést?

Egy borfiának, amikor helyéről kilépett, munkaköny
vébe szolgálatadója a megjegyzés rovatba bevezette 
hogy önként lépett ki. Hónapokkal később a fiú kár
térítési pert indított volt munkáltatója ellen és előadta 
azt. hogy nem tud a szakmában elhelyezkedni, mert se- 
holseni akarják felvenni amiatt, hogy a munkaköny
vébe önként kilépőnek vau feltüntetve. Egyrészt azt hi
szik róla, hogy talán renitens, akadékoskodó termé
szetű. másrészt pedig, hogy az önkéntes kilépésre vo
natkozó szokatlan megjegyzés talán valamilyen vissza
élést takar. Kérte a bíróságot, hogy ezen a címen mun
káltatójával szemben kártérítést ítéljen meg. A munka
ügyi bíróság a keresetet elutasította. Az ítélet indoko
lása szerint a munkakönyvbe bevezetett, megjegyzés a 
boriin becsületét, elhelyezkedési lehetőségét semmiben 
sem csökkenti és boldogulásában nem akadályozza. Az. 
hogy valaki állását önként elhagyja, semmilyen tekin
tetben diffamáló nem lehet. A borfiú felebbezését most 
tárgyalta a budapesti törvényszék, amely a járásbíró
ság ítéletét megváltoztatta s a munkáltató kártérítési fe
lelősségét megállapította. A törvényszék szerint az 
ipari alkalmazottak munkákongrébe semmi néven ne
vezendő olgan megjegyzést, amely az alkalmazótI ká
rára lehet, bevezet ni nem lehet. Az a bejegyzés, hogy: 
önként kilépett, szokatlan észrevétel, amely a törvény
nyel ellenkezik. Emiatt tehát kártérítés jár a borfiának, 
ennek összegét azonban a törvényszék nem tudta meg
állapítani. hanem a kártérítés mennyiségének megálla
pítása céljából az iratokat a járásbírósághoz vissza
küldőt te.

JogosuIt-e az anya tanoncszeiződést kötni?
Az iparhatóság egy konkrét esetből kifolyólag a 

következő elvi jelentőségű határozatot hozta: Ki
mondta ugyanis, ha a tanoncnak szerződő gyermek 
atyja életében van. s szülői jogainak gyakorlásában 
nincsen korlátozva, akkor beleegyezés'* nélkül még a 
gyermek anyja sem köthet jogórvéiiyes tanoneszerző- 
dést.

Teaestélv.
A vendéglősök és korcsma rosok temet kezesi egyesü

lete f. é. január hó 21-én (csütörtökön) V.. József-tór I. 
szám alatt levő \ irágcsokor vendéglő külön helyiségé-
1 en tánccal egybekötött teaestélyt rendez, melyre a 
rendezőbizotfság kartársainkat tisztelettel meghívja. — 
Ixezdele este 10 órakor, részvételi .jegy személyenként
2 pengő.

A vendéglősök házon kívüli éleiki szolgáltatási joga.
A budapesti kereskedelmi es iparkamara 12.634—19*31 

-zamii végzésévé! megállapította, hogy a vendéglősök 

éíelkiszolgáltatási joga nem korlátozható pusztán a 
helyben való (*1 fogyasztásra és nem emelhető kifogás 
az ellen, hogyha a vendéglő az általa törvényes mun
kakörében előállított ételeket kiszolgáltatja es a vevő 
azt a saját lakásán fogyasztja el. A vendéglősnek jogá
ban van társas összejövetelek, zsúrok. stb. céljaira is 
megrendeléseket fölvenni és azt házon kívül teljesíteni. 
A vendéglőknek ez a .joga azonban nem jelenti az uceán 
át való árusításnak azt az utóbbi időbem elharapódzótt 
formáját, hogy kirakatokból fagylaltot, süteményeket, 
stb. árusítsanak, mert ez lényegében nem az uceán át 
való árusítás hanem a valóságban uccui árusítás, amire 
nézve külön ipari szabályok intézkednek.

Az ipartestületi reform.
Amint tudott dolog, hogy Búd János, mint kereske

delemügyi miniszter az elmúlt parlamenti ülésszakon 
az ipartestületi reformról és az ipartestületek országos 
központjáról törvény ja vaslatot nyújtott be. amely azon
ban, minthogy időközben a parlamentet feloszlatták, 
nem volt letárgyalható.

Az új országgyűlés elé most dr. K e n é z Béla ke
reskedelemügyi miniszter e tárgyban új törvényjavas
latot terjesztett be. amely több, kisebb jelentőségű mó
dosítás mellett elejti a munkaviszon.v-biráskodás terén 
a Bud-féh* javaslatban foglalt reformot és fenntartja a 
mai állapotokat, vagyis az ipartestület i békéltető-bírás
kodás fakultatív voltát, konzerválván a forradalmi idők 
ama jogalkotását, amely a jól bevált ipartestületi bé
kéltető intézmény elerőtleintésével, a munkaügyi bíró
ság bevezetésével új rendel teremtett a kézművesipa
rosság munka viszony perei m*k elint ézésénól. Toki ii t et tel 
arra, hogy az ipartest illetek kebelében alakított békél
tet őbizott súgok, mint elsőfokú munkaügyi szakbirósá- 
gok, kiváló eredménnyel működtek és mindazon köve- 
'elm'nyek. melyek a szakszerű, gyors és hatékony bí
ráskodáshoz fűződlek, az ipartestületi békéltetőbizottsá
gok révén eléri) *tők 
hogy ezzel szemben a 
miatt a munkáltatók 
annak munkája, különösen kézművesipari 
ki nem elégítő, a budapesti kereskedelmi 
mara — változatlanul ragaszkodván a törvényjavaslat 
gyors letárgyalásához — a kereskedelemügyi minisz
terhez fordult és a törvényjavaslattal szemben felme
rülő más észrevételeinek közlésével hangsúlyozottan 
kérte az ipartest iilet kötelékébe tartozó iparosok és al
kalmazottak között előállható munkaügyi perekben a 
forradalom előtti állapotok visszaállítását és az ipar
test illeti bókéltetőbizottságok elsőfokú kötelező illeté
kességének a törvényjavaslatba való fölvételét.

voltak: tekintettel továbbá arra, 
jelenleg érvényben levő rendszer 
általában panaszkodnak és hogy 

szempont ból 
és iparka-

Magvar Sajt-, Vaj- és Konzervhái
Budapest, IX., Imre ucca 6. — Legolcsóbb bevásárlási 
forrás mindenféle sajtok, szardíniák, olajgyüriik, mus
tár, friss teatojás, teavaj. szalámi és dobozsajtokban.

Vendéglősöknek és szállodásoknak gyári ár!
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Nyugdíjegyesiiletiiiik pártoló tagjai
soraba örömmel jelentjük, hogy az elmúlt hó folyamán 
a következő cegek leptek he: Magyar mezőgazdák szö
vetkezett*. Zwack likőrgyár, Csillaghegyi ásványiizem. 
Pialnik Nándor fiai, Proliiméi- Testvérek és a Borköz- 
raktar es Borertekesítő Rt., az alapító tagok közé pe
dig a Francois pezsgőgyár. Az elmúlt hóban még a 
következő adományok is érkeztek hozzánk: Forst Istv á 11 
és Kurányi Pál kartársainktól 4, illetve 2(1 P, továbbá a 
.lány Árpád cégtől 1(1 P, a Lukácsfürdő rt.-tól 10 P, a 
Zimmer Ferenc cégtől 10 P, az Édeskúti cégtől 10 P és 
a Nagy Ignác cégtől 20 P. Midőn szives támogatásukért 
és a nemesszívu adományokért ezúton is leghálásabb 
köszönet iinket nyilvánítjuk, a fenti cégeket melegen 
ajánljuk t. kartársaink figyelmébe.

borkereskedőknek kismértékben való eladasa el- 
zenéltetési díj magas voltát.

a pénz-

át ven- 
vonult.

Vidéki hírek.
Pécsett, amint a Dunántúl írja, nagyon sok bor vár 

eladásra. Pécseit 125, Baranyában 150 szőlősgazda ka
pott kimérési engedélyt. Mindezek dacára a bor elérke
zett a tragédiájához. Hiába árulják éttermekben, ven
déglőkben, kereskedésekben és a házaknál, a fogyasz
tás nem emelkedik. Ma sokkal többen isznak, de sokkal 
kevesebbet, mint azelőtt.

A debreceni vendéglős szakosztály ülést tartott az 
iparlestületben, ahol súlyos panaszok hangzottak el a 
mértéktelenül elszaporodott ki főzések, a borcsempészés, 
az italmérési illetéknek három évre előre való kive
tése, a 
len. Kifogásolják a

Panaszaik ügyében a polgármesterhez és 
ii gy i ga zga t ósá ghoz küldött séget me nesz tettek.

Preimayer Pál. Haja város negyven éven 
déglőse, a hírneves „Pali bácsi" nyugalomba
Harminc éven át volt elnöke a bajai ipartestület ven
déglős szakosztályának. Nagy népszerűségnek örven
dett mind a város lakossága, mind a kartarsai köré
ben. l’tóda Bosnyák Gyula lett.

A szolnoki vendéglőkben a Szilveszter rosszul si
kerüli. mert az egyesületek és körök helyiségeikben tar
tották meg Szilveszter éjjelét. A vendéglőkben csak 
hajnal felé vetődött be a közönség az is gyéren.

Kispestről jelentik, hogy a pénzügyőrök ügyes 
trükkökkel csaló boresempészeket lepleztek le. Lelep
leztek egy autóst is, aki a pótbenzintartályokba 150—200 
liter bort csempészett. Egy vonaton utazó csempész 30— 
40 kétliteres üvegben hozott bort. Az üvegeket szétosz
totta utitársai között, azért, mert a kismennyiségíi bort 
nem vámolják meg. Amikor a vámon belül volt, megint 
összegyűjtötte és eladta a. bort.

A csepeli vendéglősök 40-50 fillérért mérik a bort, 
mert fel kellett venniük a versenyt a borcsempészek
kel, akik nem fizetnek fogyasztási adut.

Az újpesti „Független l’jság"-ban olvassuk, hogy 
közigazgatási eljárás útján a református templom 
szomszédságában levő vendéglőst arra köteleztek, hogy 
üzletét a vasárnapi istentiszteletek ideje alatt tartsa 
zárra. Miután az illető vendéglős csak a sajat üzleten 
észlelte ennek a rendelkezésnek következményeit, fel
lebbezéssel élt. A fellebbezésnek helyt is adtak az ille
tékes hatóságok olyanformán, hogy a napokban meg
érkezeti az újpesti rendőrkapitányságra a budapesti 
főkapitányság átirata, amelyben szigorú utasítást 
adnak a fenti rendelkezés szigorú betartasara._________

Ha ez igaz, ez a rendelkezés nem más, mint a rész
leges alkoholtilalom becsempészése. Ugylátszik rövid
látásból így akarnak segíteni a magyar szőlősgazdák a 
válságos helyzetén.

Üzleti hírek.
Mario Crenna viareggioi szállodatulajdonos mű

vészi ízléssel berendezett olasz éttermet nyitott a gróf 
Károlyi és Magyar utca sarkán.

A sörfogyasztás negyedére csökkent.
Az 1930-as év harmadik negyedében 27.012 hektoliter 

sört fogyasztottak Magyarországon, a mull évben, 
1931-ben ugyanezen idő alatt 6171 hektolitert.

Külföldi hírek.
A Miinchener Nachrichten szerint 1929 óta a pezsgő

fogyasztás 47 százalékkal csökkent.
A bajor keresztény parasztpárt a sörárak csökken

tését követeli azzal az indokolással, hogy az utóbbi 
időben többé-kevésbé mindennek az ára csökkent, csak 
a sör tartotta meg magas árát.

A Kölnische Zeitung Írja, hogy a miinsteri pénz
ügyi kerületben van a legtöbb eladósodott üzem: 13.270 
vendéglősüzemnek 1038 millió márka tartozása van. -
Nemcsak a gazdasági helyzet rosszabbodása, hanem fő
leg az adóterhek nyomták agyon a vendéglősipart. 48
különféle adót 
miatt 1930-ban

fizetnek. A rossz gazdasági viszonyok
30 százalékkal csökkent a forgalom. —

A csődkimutatás szerint 1930-ban a vendéglősíik állana k
az élen. Múlt óv október havában Wesztfáliában 70 
kényszeregyezséget jelentettek be vendéglősök, 1931-ben 
31 vendéglős lett öngyilkos.

Kötelező borfogyasztás Spanyolországban. A spa
nyol kormány a borkrizis javítását egészen különleges 
módon óhajtja megoldani. Elrendelte, hogy minden 
spanyol vendéglőben és fogadóban minden elfogyasz
tandó ételekhez egy negyedliter vörösbort kötelesek fel
szolgálni.

Előkelőbb hotelekben a vendégnek ugyan joga van 
a borlapból választani, de egy negyedliter vörösbort 
annak dacára is felszolgálnak és köteles megfizetni.

A kötelező bor fogyasztási rendelet főleg Andalúziá
ban szerzett nagy örömet a termelőknek, mert a dél

Régi nyugdíjegyesületi tagok segélyért jelentkezzenek!
27



j|5 lÁLLOD AS VEND ÉGL&(f

spanyolországi bortermelő gazdák helyzete tavaly hihe
tetlenül megromlott. Ezúton remélik. Imgy nagy kész
leltüktől megszabadulnak.

A bécsi vendéglősök most tartották tisztújító vá
lasztásukat. A választást megelőző ülésen Fiedler ven
déglős ismertette a bécsi vendéglősök helyzetét. A leg
utóbb megjelent fizetésképtelenek kimutatása szerint 
135 vendéglős ‘jelentett fizetésképtelenséget . ezek 
egyezséget ajánlottak és 39 ment esődbe. Felemlítette 
azt is. bogy a vendéglősök körében az öngyilkosságok 
száma mindjobban szaporodik.

Mi újság a borpiacon?
A bortermelőket 250.000 hl bornak borpárlattá való 

ki főzése bizakodóvá tette s azt remélik, hogy ennek kö
vetkeztében a borárak emelkedni fognak. Mutatkozik is 
némi érdeklődés mind a belföldi, mind a külföldi vá
sárlók részéről, de ez inkább informatív jellegű. Na
gyobb kötés nem történt. A boridény a vége felé jár. 
amint az idő felmelegszik, a sörfogyasztás indul meg. 
'Tehát a feleknek óvatosság ajánlható. Ne bízzák és ne 
kajtassák el magukat az érdekelt felek. A borárak 
emelkedése kívánatos lenne, de ez a gazdasági viszo
nyok javulásától függ. Borpárlat főzésére, csak az ala
csonyfokú és hibás borokat vásárolják össze, marad 
még', sajnos, elég eladatlan jobb minőségű és egészsé
ges bor. Kényszer eladások a gazdák részéről csak 
szükséglet üknek megfelelő menny iségnek megfelelően 
történnek.

A Zalaegerszeg szerint a parsai járás községeiben 
(dér. 17.) 4 5 fillér a bor. a Balaton borvidéken közép
minőségű borok 28—3(1. a jobbfajták 40 fillérért kelnek 
el.

Móron újborok ára 20—25 fillér, óborok ára minő
ség szerint 30—40 fillér.

Jászberényben világos kadarkát úgynevezett „pa- 
rasztáru“, kisgazdaáru 12 14. urasági kadar 18 fillér,
fehér 21 22 fillér. Eladás igen csekély.

Mádon 1930-as 14 százalékos száraz szamorodni bor 
dó nélkül 25—28 fillér. 1930-as 14’j<>% édes szamorodni 
hordó nélkül 40— 45 fillér, 1931 és 14 15% édes szántó 
rodni hordó nélkül 30—32 fillér. 1930-as szép kövér 
ásszá hordóval 140—150 pengő.

Eljegyzés.
Bcif János, az ES(’ főtitkára eljegyezte Szabó 

Erzsik ét.

Házasság.
Január 2-án fényes külsőségek között, esküdött örök 

hűséget Bandi József kiváló kartársunk Borisba leánya 
Csépai Jenő oki. mérnöknek. Az esküvő színhelyén, a; 
egyetemi templomban, Budapest társadalma és kartár 
saink részéről nagyszámmal megjelentek a szeretet és 
becsülés jeleivel halmozták el az ifjú párt és az öröm 
szülőket.

1 partest iilet iink a lel nőkének. Démusz Jánosnál* 
Magda leánya e hó 9 én 1 art olt a esküvőjét dr. Ur/f/ó 
Pezsővel. A köztiszteletben álló örömszülőket és az ifjú 
párt a terézvárosi templomban a nagyszámban jelenlevő 
vendégek és kartársak melegen üdvözölték.

Halálozás.
Kiéin Sámuel kartácsunk f. r. január 7-én meghalt
P/n'izl |'rigye» kartácsunk f. ó. január 4-én, élete 

nek 59. evében hosszú szenvedés után elhunyt.

Uj restaurant-mulató. „Apacslanya" néven nyílt 
meg egy új mulató a Dohány ucca és Károly körút sar
kán. A mulató egyszersmind rendes polgári vendéglő
ként is működik, úgyhogy a közönség kitünően szóra
kozhat ott, amellett a rendes polgári árakat fizeti. A 
berendezés egy párizsi apacskorcsmái igyekszik utá
nozni, igen frappánsul. Az új üzem tulajdonosai. Ko
rányi Károly és Láng Ákos urak, az Apacstanyát 
a múlt hé) 30-án nyitót Iák meg, kedves bemutató) kere
tében. (diót a sajtó) számos képviselője fejezte ki a lá
tottak feletti megelégedését. Külön említendő meg, 
hogy Budapest elismert legkiválóbb jazz-dobosának, a 
közkedvelt Bobbynak vezetésével valóban elsőrangúi 
jazz-zenekar működik, ami nagyban elő fogja mozdí
tani az üzem közönségsikerét.

Kartársak! Ne mérjetek Zwack Unicumja gya
nánt más italt! Ne töltsétek bele Zwack Unicumos 
üvegébe más cégtől való keserűt. Ha vendégtok Uni- 
eumot kér. ne poharazzatok neki mást, csakis a valódi 
Zwack-féle Unicuin gyoniorerősítő likőrt. Unicurn né
ven nem szabad más keserűt kimérni!

Nösner János pezsgőgyár (Bpest, V., Lipót-körút 4. 
és V., íjollán u. 2. Tel: 194—89.) A külföldi márkapezs
gőkkel is verseny képes, francia módszer szerint készült 
valódi pezsgőt állít elő, mely azonban ennek dacára 
meglepően olcsó. Kartársaink figyelmét felhívjuk a 
Nösner-pezsgőkre azzal, hogy saját érdekükben áll ezt 
a kiváló márkát üzemükben bevezetni.

Imrei J. cégtáblafestő műintézet (VII., Nagydiófa 
u. Ki.), amely valóban művészies cégtáblákat és speciá
lis üvegtáblákat készít és számos fővárosi nagyszálló 
(Vadászkiirt-szálloda, stb.) ós étterem állandó címfes
tője, felajánlotta, hogy hivatalos lapunkban megjelenő 
hirdetéseire kapott megrendelések munkadíjából, illet
ve a készített táblák bruttó árából 2 százalékot juttat 
Otthonunk alapja javára. Kérjük tehát kartársainkat, 
hogy elsősorban ezen céget pártfogolják és megrende
lés eszközlésénél feltétlenül említsék meg, hogy a la
punkban közölt hirdetés eredményeként kezelendő a 
rendelésük.

Borszűrőgépének eldugult szűrőszöveteit, már nem 
szükségesek, horribilis költséggel ujjakra átszereltetni, 
mert Grenda A. egri cég ezeket garanciával tisztítja, 
illetve, az eldugult fémszöveteket 100%-os arányban is
mét. munkaképessé teszi. Nem szükséges az egész szű
rőgépet, hanem csupán a hibás szűrötestet a címre el
küldeni. Ugyanott, az újtipusú Grenda-féle kézi bor
szűrőgépek, rendkívül olcsó árban beszerezhetők. Cim: 
Grenda A., Eger.

Mandarin, narancs, dióból, 
mazsola, mandula és mindenféle 
déligyümölcs legolcsóbb napi árban

Szász Vilmos, IX. Imre ucca 6. @ telefon: 867-71,

NÖSNER PEZSGŐ
francia módszer szerint készült valódi pezsgő

V.Lipót  krt 4,Holtán u, 2. Rendelések: Tel. A. 194-89

Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestiilete 
A Magyar Szállodások és Vendéglősök Országos Szövetsége 

Szállodások. Vendéglősök, Kávésok és Alknlninzotlnk iX’yugdijegyesiilete 
Budapest. IX., l.ónyav u. 22. Telefon: Aut. 8-11-52.

Budapesti Vendéglősök Adóközössége
Budapest, IX., Lónyay u. 22. Telefon: Aut. 8-61-82. 

Hivatalos órák: köznapokon d. e. 9—2 óráig.
Előfizetési díj: egv évre 2(1 aP., segédeknek, szakmai tanulóknak évi 1(1 aP. 

Külföldre évi 3(1 aP.
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Kínáljon vendégnek Herfq SqjfOf Gyártja: KUTASKOZMAI URADALOM, 
Kutaskozma, Soinogymegye.

Ruha teszi az embert!
Öltönyt vagy téLkabátot 100 pengőtől ki- 

_________ udlasztoű anyagból mérték után készít BRISTOL uri szabóság
IV> légiposta ucca 15, II. emelet 

Külön francia és angol nőiszabó-osztály I 
Hitelképeseknek nagyon kedvező fizetési feltételek. —

„MANNA** Tunkinassával márt minden cukrász.
Cacao, mogyoró-massák, mandulamarcipán és 
fözőcsokoládó ismert príma minőségben.
„MANNA1* Csokoládé és Cukrászati anyagok gyára 
Budapest, IX., Tűzoltó ucca 72.

Madarász László
lakatosmester, VITT., Aggteleki u. 16. Tel: 43-4-75. 
Vendéglői tűzhelyek szakszerű készítését és javí

tását a legjutányosabb árban vállalja.

Ifj. Grünwald Mór
Budapest, IV., Ferenc József rakp. 6. Tel.: A. 843-39 
Szállodai, vendéglői és kávéházi üveg és porcellán.

Fővárosi Sörfőző R. T.

Fősör Maláta Pezsgő
és

Mátyás Király (világos)
sörkülönlegességei mindenütt kaphatók.

HORDÖHERESKEDELMIVÁLLALAT
Fischer Kálmán mindenfajta használt és új fa- 
és vashordók vétele és eladása. Budapest, TX., 

Soroksári út 116. Telefon: J. 424—11.

Vendéglőhelyiségben tökéletesen pótol minden zenét 

külföldvevő rádió 86 — P 
hangszóróval egybeépítve egyen- vagy váltóáramra 
FAVORIT RÁDIÓ, VI., Podmaniczky u. 37. szám.

Markazi Visonta és Jászbei ényi primafajboraim olcsó 
áron. Ugyanott a legszebb csemegeszőlő.
Ehrlich Lajos szőlőbirtokos
Budapesti lerakat V. Solyom utca 18► Mészáros FÁBIÁN Hentes

Előkelő éttermek, penziók szállítója
V., Hold u. 13. Tel.: Aut. 10-4-3 4

ZIMMER FERENC
HALKERESKEDELMI R,-T.

*
Budapest, Központi Vásárcsarnok, fel : A. 854-48
FIÓKÜZLETEK: V., Gróf Tisza István u. 10. Tel.: A. 816-79.

VII.. Rákóczi út 90. Telefon : J. 304-84.
IRODA: VIII., Horánszky utca 19. I. em. Tel.: J. 335-39.

ÖZV. KREIBICH MIHÁLYNÉ 
helyben és vidéken 3 7 év óta legjobban beve
zetett szállodai, éttermi és kávéházi személyzet 

elhelyező irodája Budapest, IV., Kaas Ivor-u. 3.
Telefon: Aut. 854—66.

VAS ÉS RÉZBUTOR,
sodronyágybetétek, vendégágyak legolcsóbban. 

Javításokat szakszerűen vállalunk!

Elbert és Balázs
Gyár: VII., Hernád u. 41.

NAGY IGNÁC cikkek raktára 
BUDAPEST, VII. KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m : borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók címkék stb. 

TELEFON : J. 415—15

Erdélyi nagybányai fajalma
Jonathán, Permen. Ranetl, Batul, Belflőr. Kormos, Török
bálint, London peppin (calvill), Sóvári télálló fajták
ból vegyesen kézzel szedett szép áru 10 kg-os posta
csomagban inc. láda és porló 1—3 pos'azónáig P 12.60, 

3—5 zónáig P 13.60.
Megrendelhető a pénz előzetes beküldése mellett 
Szimonisz Béla gyógyszerésznél, Budapest, I., 
Ráth György-u. 4. Budapesti házhozszállításnál 1 pengő

vel olcsóbb. Telefonhivó : Aut. 55-2-11.

Kitűnő és tápláló a

Giraud és Marie-féle

libamájpástétom

Minden jobb étteremben, buffet- 
ben kapható.

Havmatvíf a Hungária lithiumos gyógyforrás I., Gellert rakpart 1. sz
i í fl ■■ ■ szénsavval telített ásványvize Telefon: Aut. 530-03

Kiadja: a Bpest! Szállodások és Vendéglősök lpartestülete. Felelős szerkesztő és kiadó: Ku*assy Lajos



Higiénikus alumínium 
fözökanalak

Nikkelfejü autó, 
matikusan záródó 
só és paprika
szórók

Cellon és Rhodoid Lámpaernyő Ipar
Budapest, V„ Vadász ucca 12

Cellon és Rhodoid natúr és művészi festésű lámpa
ernyők legelőnyösebb beszerzési helye.

Debreceni porzsolt, paprikás, füstöltszalonna á 1’2.—
Kolozsvári füstölthús ........................................ á 1*2.40
Debreceni szárazkolbász ................................. á 1’3.20

Kizárólagosan gyártja:
KÖTELES SÁNDOR fémárugyára
Újpest, Battyányi u. 14. Tel.: 95-3-46.
Minden vaskereskedésben kapható.

Budapesti nagy gozmosúda és fehérnemű kölcsönző vállalat 
Budapest, VI.. Lőportár ucca 14a — Telelőn : Aut. 933-32. 
Méltányos kölcsöndíjért ajánl éttermek, kávéházak részére: 
abroszt, asztalkendőt, pincérkabátot, pincérlörlőt, konyharuhát. 
Pontos kiszolgálás. — Házhoz szállítás. — Autószállilás.

Slezák Ferenc kárpitos- és díszítőmester Budapest,
VIII.,  Kőfaragó u. 15. (Lovag Freystüdter palota).

BIKFALVY LÁSZLÓ Bpest, VIII., Gólya ucca 33.

Ifj. Ruíterschmidí Károly
Közüzemre berendezett sütödéje
Budapest, IV., Váci ucca 55. 'Lel: Aut. 840 -12
A főváros legelőkelőbb éttermeinek állandó szál
I(tója. (Egész napon át friss sütemények.)

Burgonyát
nagyban legolcsóbban szállít Boczor György
VIII , Kis Stáció ucca 9. sz. Kérjen á r a j á n I a t o t I

Mosás kg. 36 fillér

100 kg. felül további engedmény. A ruha kíméle
téért az új és legmodernebb berendezés garantál. 
KIRÁLY GÖZMOSÓDA. festő és vegytisztító 
IV., Magyar ucca 3. Telefon: 851—29. Autószállítás díjtalan.

HIRDETŐINK SZAKKATALÓGUSA

CSEMEGESAJTOK:
„Derby“ Sajt- és Vajtermelő Hl.
VII., Kerepcsi-út 62. Tel.: 960 85.

HAI.KERESKEDŐK;
Zimmer Ferenc Hl., Vili., lloránszky u. 1<-
Tel.: 335- 39

PINCEGAZDASÁGI CIKKEK:
Nagy Ignác, VII., Károli körül 9. l el I i ■ 1.5.
Gil'ka József, V., Vilmos császár ül 18.
Tel.: 228 92.

Al TÓFUVAROZÁS:
..Rapid** autóflivarozási vállalat 
V., Fáik Miksa ti. 18—20.

HENTESÁRI JGiÁRXK:
Blau Albert, Vili.. Conli ii. 1. 
Telefonok: 122 28 és 391 57.

RÁDIÓ:
Favorit rádió, VI. Podmanicz.ky uccu 37.

BORNAGYKERESKEDŐK:
Popper Mór és l.ipót rl., Bpest. X., Előd-u. 8. 
Telefon: J. 35-9-78. Alapíllatoll 1869. évben 
Winler Testiérek bornagykersekedők
VII., Akácfa ii. 15. Tel.; 319 52. Prima 
hordós tájborok árusítása a város köz
pontjában.

< IMFESTŐK:
Minkoiits Sándor, Vili.. Vig-u. 21.

DÉI.IGYL'.MŐI.CS:
Szász Vilmos, l.\., Iinre-u. 6.

■ŐZ.MOSÓDAK:
Hatlyii Gázmosó és Fehériieinti Kölcsönző 
Vállalat, Budapesl, VII.. Klauzál n. 8. 
Telefonok: .1. 385 58, .1. 385 59.
\ legelőkelőbb szállodák és vendéglők 
állandó szállítója.

HORDÓK:
í lord ókereskedelmi Vállalat
IX., Soroksári-ál 116.

KONYHAÍ'ZE.MI EDÉNYEK;
Czigler János fémedények. szódavizlankok 
és sörkimérőkészülékek gyára,
Vili , Kcszorú-ll. 12.

MÉSZÁROSOK ÉS HENTESEK:
Katii Frigyes mészáros és hentes
IX.. Közp. Vásárcsarnok, 78. fülke. T: 853-60. 
Előkelő szállodák és vendéglők szállítója. 
Stefim r Béla húsüzem. IX., Közp. Vásár
csarnok. 78 fülke. Tel; 885 81.

ZENE- ÉS ARTISTAL'GYNÖKSÉG:
Fürst Bernül, VII., Hársfá n. Ki.

A Magy. Cigányzenészek Orsz. Egy. hivatalos 
közvetítő irodája

PINCEGAZDASÁGOK:
Badacsony-Bori lilék I Szőlősgazdák Pince
szövetkezete budapesti üzlete
Vili., Rákóczi-út 9.

RÉZ- ÉS VASBl'TOROK;
Vanczók acél- és rézbúlorgyár
VII., Csányi-u. 12. Tel.: 151 711.

Sl'TŐDÉK;
Eisehcr Zsigmond, VIII., Madách ii. 27.
Gliicks Bertalan, IX., Gróf Haliéi* u. 6.

SZARDÍNIA:
Colonus Kereskedelmi rl.. Budapest, 
V.. Aulich u. 5.

K'ZII A ÉS SZÉN:
Qtiill Illés, V.. Révész-u. 13.

('Zi.ETBERENI)EZÉSEK:
Popper .1. bútorkereskedelmi vállalat.
Vili., Népszinház-ii. 17. (Bejárat a Vig- 
uccáből) Tel. (hivő); 339 53.
„Mercur" bútorüzlet és beraktározás
Bcndrc Károly, VII., Hársfa ucca l 
Tele fon: 45-9-37.

Merkantil-nyomda (Havat Ödön) üudapett, Vili., Hunyadi ucca 13.


