
Felelős szerkesztő 
és kiadótulajdonos

K Ó N V A S Á N D O R

B
Megjelenik minden hó 1-én és 15-én 

Előfizetési ára  fél évre 100.000 korona 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII, Almássy-fér 16 

Tel.: 3. 135-02

Budapest
1924. agusztus hó 1-én 

IV. évf. 15. szám

Miért nyaralnak Svájcban,Ostendében vagy a többi kontinentális fürdőhelyen a magyar vendégek? Talán ezeken a fürdő- ! helyeken szebb a vidék, jobb a levegő vagy különb az ellátás? Vagy a Jungfrau tövében jobb ; a szállodás, jobb a vendéglős, vagy előzékenyebb a kiszolgálás?Nem! Egészen más, egyszerű oka van a külföldre való özön- lésnek; de nyomós oka. Ez az, hogy olcsóbb mint a hazai nyaralás!A drága vasút, a drága útlevél, a drága vizum sem tartja itthon a közönséget, a hosszú utazás fáradalmai, a határoknál történő vámvizsgálat molesztá- ciói dacára is törekszenek költőidre, aminek egyetlen oka és magyarázata a számok ereje IMa mindenki tud számolni és ha számol, látja azt a kis különbséget, ami Siófok és Ostende közt fennáll, még pedig kétségtelenül Siófok hátrányára.A Balaton prim adonnája: Siófok. Minden kelléke meg van ami jellemzi a nagyrahivatott fürdőhelyet. Ez a fürdőhely volt a balatoni üdülőtelepek között a leglátogatottabb. Kétezer ember számára tudna üdülést, pihenést, szórakozást nyújtani és csak háromszáznegyven a fürdővendégek száma!Hát miért drágák a balatoni fürdők? Tóiul fel önkéntelenül is a kérdés. Miért olcsóbb a külföldi?Azért, mert nálunk rossz az adópolitika!Egy szobáért kérnek a Balaton partján 100.000 koronát és ebből

82.000 koronát adóba kell leadni, tehát 8 2 ° / o  adó van egy szállodai szobán!A forgalmi adó 3°/o, kincstári haszonrészesedés 17 5%>, házadó 1 2 ° / o ,  a község számára lő'SVo csatornázási dij, 2 n/o vizdij, a vármegye és kincstár számára községi pótadóban a házadó után 19*2 °/o, vármegyei útadó, pótadó, társulati adó és országos betegápolási járulék 11*5°/o! Agyonszanált fürdőéletünk híven tükrözi az egész szerencsétlen adópolitikát, melynek nyomasztó súlya összeroppanásig nehezedik ipari életünkre. Elnéptelenitette ez az adópolitika a fürdőhelyeket, de elnépteleniti a városi üzleteket is.A szállodás nem gazda a saját vállalatában, örökébe a kincstár, a vármegye, a község lépett. Az adófizető üzletember nem rendelkezhet a saját tetszése szerint tulajdon helyiségei felett!Külföldön az állam társa, len- ditője az üzletnek, nálunk nuli- fikálja a tulajdonost és elriasztja a vendégeket! Szóval szanál!A napilapok hasábos, sőt oldalas tirádákban buzdították a közönséget a hazai nyaralásra, figyelmeztetve a hazával szembeni kötelességre, melyért még áldozattól sem szabad visszariadni: de ilyen körülmények között nem lehet —- különösen a mai gazdasági viszonyok mellett — erre hivatkozni.Unos-untalan sírjuk egész éven át adópanaszainkat, hiába, az üzleti élet minden baja, minden keserve ebben gyökeredzik,

minden sérelmünk ebben leli magyarázatát. Ezzel szemben az állam talpraállása agyon- adóztatás folytán az ipar romjain történik.Hogy kívánhat a pénzügyi kormányzat adómorált és az adóterhek viselésével való meg- békülést és áldozatkészséget a folyton szaporodó terhek viselésében az iparosságtól, ha a saját érdekein kivül nem akarja az adófizető iparosság legminimálisabb érdekeit sem észrevenni.Jól tudjuk, hogy az ország igen lerongyolódott és a polgárságnak megfeszített erővel kell a helyreállítás nagy munkájában résztvenni, az üzletembernek még fokozottabban, de akkor legalább engedjen az állam építeni, szabadítson ki a súlyos adóbilincsekből, hiszen igy a lassú, de biztos rombadőlés lesz az iparunk sorsa. Pedig, ha nincs ipar, nincs adófizető alany sem, tehát összedől az állam is. (k. z )
Az uj bortörvény

1924. évi IX. törvénycikk a bor 
előállításának, kezelésének és 
forgalm ának szabályozásáró l és a 

borham isítás íila lm azásáró l
(Il ik folytatás)

11. a mustnak vagy a bornak 
valamely más bor friss egészséges 
törkölyére vagy seprőjére felöníése, 
megjavítás vagy áíerjeszfés céljá
ból, — a íokajhegyaljai borvidékre 
nézve a 23. §-ban foglalt korláto
zással,

12. a must vagy a bor fejtése, 
szűrése, felmelegítése (pasztőrö
zése), általában a must és a bor 
elfarthafóváféíelére és érlelésére 
szolgáló minden olyan művelet, 
amellyel a mustba vagy a borba 
idegen anyag nem jut,
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13. a must vagy a bor fagyasztása 
föményifés céljából,

14. egészséges mustok vagy 
borok házasifása (keverése), ellen
ben fehér bort vörös borral, bort 
vagy mustot törkölyborral (csiger
rel, lőrével) vagy gyümölcsborral, 
illetőleg ezeknek a mustjával, avagy 
általában |egészséges bort hibás 
(romlott) borral házasítani nem 
szabad.

Ennek a §-nak okszerű borkeze
lésre vonatkozó korlátozásai nem 
érintik az illetékes hatóságtól vagy 
állami intézettől kapott engedély 
alapján magánosok által végzett 
kísérleteket.

3. §. A földmivelésügyi miniszter 
felhatalmazíaíik, hogy a jelen tör
vénynek az okszerű must- és bor
kezelési eljárásra s az ennek köré
ben megengedett anyagok haszná
latára vonatkozó rendelkezéseit a 
fejlődő szükséghez képest a jelen 
törvény elvi korlátjai között rende
lettel módosíthassa és kiegészít
hesse.

4. §. A must besűrítésének, vala
mint a bor fagyasztásának módját, 
úgyszintén a besűrített must fel- 
használásának módozatait a must 
javítása (3. §.), csemegebor készí
tése (31. §.). továbbá mustméz, 
szőlőzselé, szőlőlekvár, általában 
minden egyéb szőlő- és musfkészif- 
mény előállításának céljára a föld- 
mivelélésügyi miniszter rendelettel 
szabályozza.

5. §. A musthoz, borhoz, úgy
szintén vörösbor cefréjéhez a ter
mészetes cukorhiány pótlására 
bármely hazai borvidéken termett 
szőlőből készült besűrített mustot 
vagy szárított (fonnyaszíoíí) szőlőt 
a (fokajhegyaljai borvidéken csak 
az ott termett szőlőből származó 
besűrített mustot vagy fonnyasztott 
szőlőt) a jelen §. rendelkezése 
értelmében kapott engedéllyel oly 
mennyiségben szabad hozzáadni, 
hogy az igy megjavított mustból 
származó bor tejesen kierjedt álla
potban legfeljebb 3 térfogat % 
szesztartalommal emelkedhessél?,

de 14 térfogat % szesztartalmat 
meg ne haladjon.

Más borvidékről származó besű
rített musttal vagy fonnyasztott 
szőlővel javított must vagy bor 
borvidékre, termelési helyre vagy 
szőlőfajtára való utalás nélkül hoz
ható csak forgalomba.

Termelők ugyanazon község 
szőlőterületéről származó fony- 
nyaszíotí szőlővel jelen §. elvi kor
látjai között mustjukat engedély 
nélkül is javíthatják.

A must javitása csakis a szüret 
kezdetétől az engedélyokiratban 
eseíről-eseíre megállapítandó idő
ben végezhető.

A must javításának engedélye- | 
zése iránti kérelmet az illetékes : 
szőlészeti és borászati hatóság- | 
hoz kell benyújtani. Az e tárgyban j 
hozott elutasító határozat ellen 
mind a folyamodó, mind az illetékes 
borellenőrző bizottság a kézbesí
téstől számított nyolc nap alatt fel
lebbezhet a földmivelésügyi minisz
terhez. A fellebbezést annál a ható- j  
ságnál kell benyújtani, amely az 
elsőfokú határozatot hozta.

6. §. A földmivelésügyi miniszter 
megengedheti a bor szesztartalmá
nak emelését legalább 70 térfogat 
°/o-os hibátlan borpárlat hozzáadá
sával:

1. állandó minőségű, jellegű 
és összetételű úgynevezett íipus- 
boroknak — állami ellenőrzés alatt 
— előállítása céljából,

2. általában az országos m. 
kir. központi szőlő- és borgazda
sági kísérleti állomás és az illeté
kes mezőgazdasági kamara véle
ménye alapján, egyes borvidéke
ken a kedvezőtlen évjáratok termé
sének javítása céljából legfeljebb 
oly mértékben, hogy ezzel a bor 
szesztartalma az illető borvidék 
kedvező évjáratának szesztartal
mát meg ne haladja.

Besüritetí musttal vagy hazai 
szárított szőlővel javított mustból 
(5. §.) erjedt borra azonban ily 
engedély nem adható.

A íokajhegyaljai borvidékre a 
20. §-nak, a különleges borokra a 
31. §-nak rendelkezései irányadók.

A borpárlat alkalmazásának, 
valamint a párlási célra szolgáló 
bor (Brennwein) előállításának mó
dozatait a földmivelésügyi minisz
ter rendleííel állapítja meg.

7. §. A jelen törvény 2., 3., 5. 
és 6. £-a értelmében megengedett 
anyagokon kívül bármely más 
anyagot a musthoz vagy a borhoz 
hozzáadni vagy kezelésükhöz fel
használni tilos.

Különösen tiltott anyagok:
1. viz,
2. bármely nem borból előálliíotí 

szesz,
3. mindennemű külföldi eredetű 

mesterségesen aszalt (szárított) 
szőlő, mazsola, aprószőlő, malaga, 
szárított gyümölcs (füge, datolya, 
szentjánoskenyér stb.), bármiféle 
gyümölcsnedv gyümölcskocsonya, 
gyümölcslekvár,

4. gabonanemüekből készült ma
láta vagy más cukros dexírine? 
vagy keményítős és növényi alkat
részeket vagy ezek főzetét vagy 
kivonatát tartalmazó anyagok,

5. mindennemű cukor (répacu
kor, nádcukor, vegytiszta vagy 
technikai szőlőcukor, burgonya-, 
keményítő-, gyümölcs-, maláta- és 
tejcukor stb.), méz vagy mestersé
ges édesítő szer (saccharin, dulcin, 
krysíallin, sucrovin, (amarinda-ké- 
szi(mények,édesgyökérki vonat stb.)

6. a bor íestességének, exírakí- 
és ásványanyagfaríalmának mes
terséges növelését célzó különféle 
anyagok, úgymint növényi mézgák, 
gummi- és nyálkaanyagok, glyce- 
rin, dexírinfélék, mesterséges must- 
anyagok, borpárlásból és pálinka- 
főzésből megmaradt kijött cefre 
(bormoslék, pálinkamoslék, gyü
mölcsmoslék), magnézium vegy ille
tek, alkálisók s egyéb vegyikészif- 
mények és titkos szerek,

7. különféle ízesítő, zamaíositó 
és szagosiíó anyagok, úgymint 
borolaj, gyiimölcseszterek, illóola
jok, aromás íinkturák, eszenciák,

IGAZGATÓSÁG: IV, VÁMJ1ÁZ-KÖRUT 2. I. E. 
ELOSZTÓ-CSZTÁLV: IV, VÁMrtÁZ-KÖRUT 2. PSZT i

T E L E F O N :
Igazgatóság József 72-67, Elosztó-osztály József 73-26, Főpénztár József 73-28
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füszerdrógok, vanília, keserű man
dula, kozmásolajíaríalmu nyers 
szesz, titkos szerek stb.,

8. a bor savfarfalmának növelé
séi célzó anyagok, úgymint bor
kősav, borkő, cifromsav, almasav, 
íejsav s más szerves és ásványi 
savak, valamint ezek savanyu sói,

9. a szénsavas mészen (2. §. 5. p.) 
kívül minden egyéb savfalanifó 
anyag, úgymint alkálikarbonáíok, 
lúgok, neutrális borkősavaskáli 
síb.,

10. különféle borjavitószcrek, 
úgymint gipsz, foszfátok síb.,

11. az erjedés gyorsítását célzó 
anyagok, úgymint ammoniumsók 
és foszfátok síb.,

12. a tiszta kénen és kénessavon 
(2. §. 4. pont) kívül kénezésí célzó 
minden egyéb anyag, úgymint al
káli- és földfémszulfiíok, biszulfi- 
íok stb.,

13. a kénessavíarfalom csökken- ! 
íését célzó vegyi szerek,

14. rnérgezőhaíásu anyagok úgy
mint rézbizmut, ólom, ón, cink, | 
arzén, antimon és báriumsók síb.,

15. a bor színének javítására , 
megengedett égetett cukron (kara
mell) és szaflóron (2. §. 6. pontja) 
kívül minden más ásványi vagy 
növényi festőanyag, úgymint káf- 
rányfesíékek, meggy-, mályva-, áfo
nya-, bodza-, alkörmös-, festőfák-, 
sáfrány-, karíhamin- síb. kivonat,

16. a megengedett deriíőszere- 
ken (2. §. 6. pont) kívül a bor derí
tését célzó minden más anyag, 
úgymint friss vagy szárított marha
vér vagy egyéb állati vér, íiíkos 
szerek stb.

8. §. Bor, must, csemegebor, 
aszubor, pezsgő, habzóbor, tör
kölybor, borpárlat, (magyar ko
nyak) cs gyümölcsbor néven csakis 
a jelen törvényben megállapított 
kellékeknek megfelelő és egészsé
ges állapotban levő italt szabad 
forgalomba hozni.

Beteg, romlott, nemkülönben az 
olyan eceíesedésnek induló bort, 
amelynek illósavíarfalma eceísav- 
ban kifejezve liferenkiní j ’8 gram
mot meghaladna, közfogyasztás 
céljára forgalomba hozni tilos. Ily 
borok csupán ipari feldolgozásra, 
párlat készítésre, borecetgyártásra 
stb. használhatók fel.

9. §. Bort (vagy mustot) csak 
arra a borvidékre, helységre, bor
termő helyre, oly szőlőfajtára és 
borminőségre s annak a termelő
nek nevére vagy pincéjére utaló 
elnevezéssel és megjelöléssel sza
bad forgalomba hozni, amely a 
bor (vagy must) valóságos szár
mazásának, jellegének és előállí
tási módjának megfelel.

A íokajhcgyaljai borvidék zárt 
területének meghatározását a jelen 
törvény 18. §-a tartalmazza, a többi 
hazai borvidék beosztását a föld- 
miveléstigyi miniszter rendelettel 
állapítja meg.

Ugyanazon a borvidéken termett 
borokból (vagy mustokból) háza
sított borokat (vagy mustokat) az 
illető borvidékről elnevezni sza
bad, azonban valamely szőlő
fajtáról (jellegzetes borfajtáról) 
csak abban az esetben, ha a háza
sított borok mindegyike ugyan
olyan fajtájú szőlőből származik.

Különböző borvidékeken termett 
borokból (vagy mustokból) házasí
tott borok (vagy mustok) csupán 
általános elnevezéssel (pl. asztali 
bor, pecsenyebor síb.) hozhatók 
forgalomba, ellenben valamely bor
vidékre utaló megjelölésük tilos.

10. §. Vörösbor néven csak olyan 
bort szabad forgalombahozni, ame
lyet kék szőlő levének a héjakon 
történt erjesztése után származik.

Siller bor néven pedig csak 
olyan bort szabad forgalomba- 
hozni, amelyet kék szőlőből, de a 
héjakon való erjesztés nélkül szűr
tek.

11. §. Úgynevezett közvetlenül 
(direkí) termő amerikai szőlőből (pl. 
Delavvare, Noali, Jaquez, Oíhelló 
síb.) szűrt bort csak az illető köz
vetlenül termő amerikai fajta neve 
alatt szabad forgalomba hozni. Az 
ilyennel házasított bor pedig bor
vidékre vagy származási helyre 
való utalás nélkül hozható forga
lomba a direkí termő szőlőfajtá
nak köíleveleken, levelezésben, 
számlákon, címkéken síb. megne
vezése mellett. (Pl. Ofhelló borral 
kevert vörösbor, vagy Delaware 
borral kevert vörösbor, vagy Dela
ware borral házasított fehér asz
tali bor).

12. §. Mind a besűrített musttal 
vagy hazai szárított szőlővel (5. 
§.) javított bornak (mustnak) ezt a 
tulajdonságát köteles az átadó fél 
az átvevő félnek kivánafára ügylet
kötés előtt kétséget kizáró módon 
tudomására hozni.

Nem vonatkozik ez a rendelke
zés bornak (mustnak) a közvetlen 
fogyasztó részére kicsinyben tör
ténő forgalombahozaíalára.

(Folytatjuk)

A kontárok ellen
Az ipari kontárkodás rendezése 

céljából miniszterközi ankét volt, 
amelyre az érdekeltségek is meg
hivattak. Az ankét a Kereskedelmi 
Minisztériumban lett megtartva. A 
hosszadalmas és heves szakvita a 
kővetkező eredményt érte el. A 
miniszterközi ankét elhatározta, hogy 
szigorú rendelet megy ki az első
fokú iparhatóságokhoz, amely uta
sítani fogja őket, hogy a feljelenté
seket 2 napon belül kivizsgálják és 
ítéletet hozzanak. Továbbá az utasí
tás meg fogja változtatni az ipar
törvény rendelkezéseit oly módon, 
hogy az ipari kontárok súlyos arany
korona büntetést kapjanak. Vissza

esés esetén már a második eset is 
szabadságvesztéssel fog járni. A 
felebbezési hatóság is tartozik az 
ügyeket 2 napon belül elintézni. A 
mulasztást elkövető hatóság ellen 
fegyelmileg fognak eljárni.

Hogy az ipartestületek hatósági 
jellege kidomborodjék, az ankét 
szükségesnek látja az ipartestületek 
olyan beállítását, hogy az ipartestü
letnek mintegy ügyészi szerepe le
gyen, képviseli a közvádat és fel
lebbezési joggal élhet. Amennyiben 
ez rendeleti utón keresztülvihető 
nem volna, úgy ezt törvényesíteni 
fogják akkor, amikor az ipartestü
letek hatáskörének kiterjesztéséről 
szóló uj törvényt megalkotják.

Végül az iparospárt felkérte a 
Kereskedelmi Minisztérium képvise
lőjét, hogy mielőtt az elkészült kor
mányrendeletet kibocsátja, az ankétot 
újból hívják össze, hogy a rendele
tet előzetesen megismerjük s eset
leges hiányai még pótolhatók legye
nek.

Bár az ipari kontárkodás rende
zését tökéletesen még nem vitték 
keresztül, mindenesetre elérték azt, 
hogy a kontárkodás fokozottabb 
üldözésben és büntetésben fog része
sülni, melynek eredményeként sokan 
a kontárkodástól vissza fognak 
rettenni. (*)

Egy hasábos hirdetés mm-kénf 1000 K

Az állampolgárság igazolása 
iíalmérési ügyekben. A pénzügy
minisztérium illetékes osztályában 
annak a közlésére kértek fel ben
nünket, hogy értesítsük mindazo
kat, akiknek iíalmérési ügyekben 
állampolgárságot igazolniok kell, 
hogy az állampolgárság igazolá
sának határidejét f. évi junius 30- 
ról f. évi október hó 31-éré halasz
tották el. Felhívjuk tagjaink figyel
mét, hogy ezen meghosszabbított 
határidő az utolsó és végső termi
nusa az állampolgárság igazolásá
nak s mindazoktól, akik ezen ideig 
állampolgárságukat nem igazolják, 
iíalmérési engedélyüket be fogják 
vonni. (*)

A borüzlef pangása világ
szerte. A „Borászati Lapokéból 
vettük át a következő hírt: Nem
csak nálunk következett be a bor
kereskedelem terén bizonyos síag- 
náció, hanem ezt a jelenséget világ
szerte lehet megfigyelni. A szüreti 
kilátások mindenütt lényegesen 
rosszabbak, mint tavaly ilyenkor, 
ami egyrészről a kedvezőtlen 
tavasznak és más részről a pero
nospora nagyarányú térhódításá
nak tudható be. A borkészletek nem
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nagyobbak, mini tavaly ilyenkor, 
ennek következtében az árak foko
zatosan emelkednek. A kereske
delem ezzel szemben várakozó 
álláspontra hetyezkedik, mert még 
nem akarja elhinni, hogy a termés 
az idén 20 —35%-kal csekélyebb 
lehet, mint tavaly (nálunk talán 
még kevesebb), s ezért sokalja a 
termelők által kért árakat. De azok, 
akik hajlandók volnának vásárolni, 
azok is a pénzpiac nagy depresz- 
sziója miatt kénytelenek várakozó 
álláspontot elfoglalni. Előre látható
lag az árak világszerte emelkedni 
fognak még továbbra is. (*)

Kávé, tea, bors külön enge
dély nélkül hozható be. A kor
mány elrendelte, hogy kávé, tea, 
bors (paprika kivételével) külön 
engedély nélkül hozható be. A vám 
e cikkek szabaddátéíelétől kezdve 
a következő: Nyerskávé 100, pör
költkávé 130, a kisforgalom szá
mára csomagolt tea 250, más cso
magolásban 150, őrletlen bors 220 
aranykorona. A vámtételek kiszá
mításánál júliusban a 1 7.600-as át
számítási kulcsot kell alkalmazni. (*)

Híres régi londoni vendéglő 
elmúlása. Londonból jelentik: Lon
don városából egy érdekes épület 
tűnik el nemsokára. A Kék hor
gonyához cimzett vendéglőt, amely 
a Themse-parfon van a Blackfri- 
sars-hid közelében és a XVIII. szá
zadban a londoni irói körök talál
kozóhelye volt, hir szerint lebont
ják. Az épülethez Magyarország 
történelme egyik szomorú szaka
szának mulatságos emléke húzó
dik. Amikor Haynau tábornok lon
doni látogatása alkalmával betért 
a szomszédos Barclay-féle sör
gyárba, a munkások felismerték. 
Minthogy tudták, hogy Haynau 
magyar asszonyokat nyilvánosan 
megvesszőztetett,a munkások meg
akarták lincselni. Haynaunak csak 
nehezen sikerült kiszabadulnia, s 
ekkor a Kék horgony vendéglőbe 
menekült, ahol egy szemétládában 
rejtőzött el. Ezt az esetet még most 
is elmondják a hires vendéglő láto
gatóinak. (*)

Az uj bortörvény életbelépett, j 
Mint ismeretes, az uj bortörvényt a I 
nemzetgyűlés még a múlt év végén 
megszavazta, de mindezideig ezt 
életbe nem lehetett léptetni, mert a 
végrehajtási utasítás még nem hé
szült el. Most, hogy ezen rendelet 
szövegéhez az összes érdekelt 
társminisztériumok is hozzájárul
tak, a földmivelésügyi miniszter 
kiadta 62.000 VIII. szám alatti ren
deletét, mely az uj bortörvény [1924.
IX. í.-c.) életbeléptetéséről és végre
hajtásáról intézkedik. Ennek értel
mében a törvény július 19-én lépett 
életbe és ezzel egyidejűleg a régi 
[1900. XLV1I.] törvényhez kiadott 
összes rendeleíek hatályukat vesz-
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tik. Jelzett naptól kezdve már nem 
a régi börförvénykivonaíof kell a 
pincékben, söntésekben stb. kifüg
geszteni, hanem az újat, miért is 
figyelmeztetjük kartársainkat, hogy 
ezt sürgősen szerezzék be, hogy el
kerüljék az esetleges büntetést! (*) 

Általános panasz a sör ellen 
főleg vidéken, hogy hiányosan kap
ják meg a kartársak. Mivel ez a 
panasz a sörvállalatokat is érinti, de 
elsősorban a szállítás terhére Íródik, 
jól tennék a gyárak, ha vidéki 
szállítmányokra nagyobb súlyt helyez
nének és gondosabban csomagolnák, 
wagoniroznák be a sört. Viszont a j 
kartársakat figyelmeztetjük, alaposan j 
nézzék át a sörszállitmányt mielőtt 
átveszik, hogy az kellő sértetlen álla
potban van-e, mert az utólag kon
statált hiányokért nem lehet felelőssé 
tenni sem a gyárat, sem a vasutat. 
Néhány pesti vendéglős úgy pró
bálta ellenőrizni a hordóban levő 
mennyiséget, hogy feljegyezte a csa
polás után a kijövő pohármennyi
séget. Állítólag a 25 literesből alig 
24, az 50 literesből 47—48 liter jött 
ki. Lehet, hogy igy volt, de ismé
teljük, utólag nehéz bizonyítani, épp 
ezért az átvételnél kell ügyelni és 
kotyogó hordót át nem venni; mert 
azt nem tételezzük fel a mi sör
gyárainkról, hogy szándékosan akar
nák megkárosítani a vendéglősöket, 
itt valószínűleg a sörkimérés nem 
volt pontosan jegyezve vagy a kellő 
mennyiségnél többet mértek a poha
rakba. Mindenesetre kérjük a kar- j 
társakat, ügyeljenek és a jövőben is 
értesítsenek esetleges panaszaikról.

Vitéz Somogyi Ferenc főpincér.
A dombóvári pályaudvari vendéglő 
főpincérét fényes kitüntetés érte; 
harctéren szerzett érdemei elismeré
séül vitézzé avatták. Somogyi (Speil- 
ler) Ferenc főpincér, megérdemelt 
vitézi kitüntetése alkalmából fogadja 
mindnyájunk őszinte jókívánságát és 
szerencsét továbbra is. (*)

A X. kerület választmánya 
augusztus 7-én, csütörtökön dél
után 4 órakor ülést fart Fekete 
Vince vendéglőjében [X., Rákosi 
temetőnél, a 28-as villamos vég
állomásnál], Augusztus 21-én, csü
törtökön délután 4 órakor Eggen- 
dorfer György [X., Kápolna-u. 12.) 
vendéglőjében tart választmány- 
ülést, melyen az érdekelt karíársak 
szives megjelenését kéri VVrabeíz 
Gusztáv kerületi elnök. (*)

Emeljék fel a bor-luxusadó 
határát. Nálunk az élet követelmé
nyeinek csak lassan kullog a nyo
mában vagy még attól is távol a 
hivatalos aparátus. Még véletlenül 
sem történik meg az, hogy az intéző
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körök gyors vagy csak idejekoráni 
lépést tegyenek, különöskép akkor 
mozdulnak csigalassúsággal, ha ipari 
érdekről van szó. A bor-luxusadó 
12.000 K-ás literenkénti árhatára 
már jó ideje nem felel meg a mai 
életviszonyok kívánalmainak. Csak a 
múlt hó elsején bekövetkezett nagy
mérvű áremelések (vasút, aranyadók, 
posta, ezekkel karöltve a piaci árak, 
egyszóval a létfentartás) olyan rezsi
vel terhelik az üzletembert, hogy a 
hatóságnak minden figyelmeztetés 
nélkül kellene segítségére lenni az 
adófizetőnek legalább annyival, hogy 
felszólítás nélkül is emeli a bor- 
luxusértékhatárát. A háború előtt 
még az egy koronás bor sem volt 
„luxus", ami ma kereken 18.000 K- 
nak felel meg. Annyi nyomasztó 
közös teher nehezedik a vendéglős
ipar vállaira, hogy ennek fejében 
legalább egy kis figyelmet érdemiünk. 
Ha emelik a luxusadó határát és ez 
által esetleg remélhető a nagyobb 
forgalom, az nem csak az iparos 
haszna, de ma elsősorban az államé, 
melynek adó formájában bőven be
folyik az adózó vendéglőstől. A mai 
nagy forgalom hiányon kérjük a ható
ság gyors segítségét és a borluxus- 
adóhatár felemelését legalább 18.000 
koronára! (*)

Bor- és pálinkaárak. A bor
árakban erős szilárdulás fog bekö
vetkezni. Az utóbbi héten ennek 
előjelei mutatkoztak már és mindez 
valószínűleg tovább fog tartani. A 
következő borárakat közölhetjük: 
Nagykáta 7—8000 K, Kecel 8 -1 0  
— i 2,000 K, Sóskút 7000 K, Szek- 
szárd 7—8000 K, Kecskemét 7— 
8000 K. A legutóbbi héten a pálinka
árak a következők voltak: Törköly 
47—50000 K, seprő 44—46000 K, 
vegyes gyümölcs vagy eper 58—62, 
szilvórium 60—62, borpárlat 60—68 
(72000) K, abszolút literenkint. Az 
eladások egy része többheti hitelre 
történt. (*)

A finnek étkezése. Igen érde
kes riportot olvastunk a finnek 
életmódjáról, érdekes épiíőművé- 
szefiihről hideg éghajlatuk szülte 
szokásaikról; de mindezek közül 
bennünket legjobban az étkezés 
érdekelt mint szakmába vágó 
dolog. Erről szól az alábbi kis 
ismertetés:

A magyar nagyéíü népnek tartja 
magát, pedig északi rokonaink 
messze túltesznek rajtunk evésben.

Ebéd és vacsora közt itt alig van 
különbség. Mindkettő vajjal kezdő
dik, aztán hideg ételek dandárja 
jön. Szendvics, sonka, hideg hús, 
felvágottak, füstölt, márfásos-ccefes 
halak ; szardínia, heringfélék és
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céklavörös rénszarvaslius. A leg
szegényebb asztalra is kerül leg
alább 4- 5 féle.

A hideg előételek után pecsenye 
vagy meleghus következik és 
valami gvümölcslekvár-féle tejjel. 
A leves, főzelék ritkaság, tészta 
pedig úgyszólván ismeretlen. Ellen
ben úgy az ebéd, mint a nálánál 
árnyalattal erősebb vacsora tej
színes kávéval fejeződik be. E rop
pant dús és húsos táplálkozásnak, 
amit még az állandó tejivás nehe
zít, sok ellensége van, de védője 
is, hisz egy aíléfanépnek ilyen 
hűvös ég alatt sok hőenergiára van 
szüksége. Érdekes, hogy a legfőbb 
vendéglőben nem étlap szerint esz
nek, hanem egy megállapított ősz- 
szegért korlátlan menyiségüf vehet 
az ember a középen felállított asz
talról Azután szolgálják fel a me
leg ételeket. Wypuri legelőkelőbb 
vendéglőjében pl. egy ilyen 20 - 25 
hideg előételből álló ebéd 20 finn 
márkába (körülbelül 50.000 ma
gyar kor.] került. Meglepetésről is 
gondoskodott a vendéglős a magyar 
társaságnak. Amint belépünk a 
Rákóczi-indulóval fogadtak, majd 
Liszt-rapszódiákat játszott a zene
kar. _  O

Bontják a rég i Sárga-csikó 
csárdát. Az elmúlt romantikus 
időknek egyik utolsó, híres tanyá
ját, az egykori nótától, szilaj mu
latságoktól hangos Sárga-csikó 
csárda vén falait is kikezdte a 
Külső kerepesi-uí szélen a csákány. 
A vámsorompónál, a körvasút töl
tésén innét, a finánc-kaszárnyával 
és vámházzal szemben a múlt szá
zadokból visszamaradva, siippe- 
dezik ez a piszokszinii, ormótlan 
vén tanya, amely már hosszabb 
idő óta nem csárda, sőt az újabb 
nemzedék már el is felejtette réges- 
rég, hogy valaha ferős szállásai
val e vénséges kőfalak között volt 
a Sárga-csikó néven nagyon emlé
kezetes, az irodalomban megörö
költ betyár-csárda .. . Akkor még 
hatvani kapujával nagyon messze, 
bent feküdt innét a régi kis öreg 
Pest s a lopott csikót, tinót, disz
nót, birkát itt csereberélgetíék el 
a Kun-pusztákról felszáguldozó 
betyároktól az élelmes kupecek. 
A vásárjárók, akiknek nem volt 
mit félteni, ugyancsak itt szállottak 
meg, most pedig valamiféle gomba
tenyésztő kertészet rendezkedett 
be a viharosmultu épület még ez- 
ideig megkímélt falai között. Tul- 
nét a vasúti töltésen, a hajdani 
Grassalhovich hercegi „sárga kas
tély" szomszédjában ugyan most 
is búslakodik egy másik „Sárga 
csikó" nevezetű fogadó, de ennek 
az eredete, nevezete újabb keletű.(*) 

P ezsgővadásza í egy ncwyorhi 
előkelő szállodában. Estélyi ru
hás detektívek jelentek meg a new- 
yorki Ritz-Carlíon hotel (ctőkertjé-II o r é s k «i v é m e l l e t
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ben és hetvenöt üveg pezsgőt ko
boztak el. Az üzletvezetőt és öt 
pincért letartóztattak. A háromszáz 
főnyi vendégsereg körében nagy 
izgalmat keltett a detektívek eljá
rása. A hölgyek elájultak. Több
száz dollárt érő italokat, drága 
francia likőröket asztal alá öntöt
tek, mielőtt a detektívek az egész 
helyet kontroll alá vehették. A ki
hallgatás során kiderült, hogy egy 
üveg pezsgőt huszonöt dollárjával 
fizettek és a különleges italokért 
ennek megfelelő árakat. Az alkohol- 
tilalom autoritásai azzal fenyege
tőznek, hogy bezárják a íeíőkerfef 
és kijelentették, hogy ez a razzia 
csak kezdete volt egy sorozatos 
hadjáratnak, melyet Ncwyorknak 
tilalmat kijátszó nagy szállodái el
len indítanak. [*]

Hogy nevezhető a vörös és 
fehérbor keveréke ? Erre a kér
désre a következő választ adta a 
B. I.. hasábján egy szakember. — 
„A bor tulajdonosának mindig joga 
van egy egész közömbös vagy 
képzeleti nevet adni a borának és 
igy az összeütközést* a törvény 
betűivel is, szellemével is elkerülni. 
Senki sem tilthatja el, hogy azt a 
fehér ésvörös bormaradékból szár
mazó keveréket akár kadarkásbor, 
akár araíóbor, vagy munkásbor, 
akár vegyesbor, vagy huszárbor 
név alatt szerepel.esse a borlapon 
vagy a kirakati táblán. De adhatja 
ennek nyugodtan a közönséges 
„asztali" nevet is, mert sehol sincs 
az megírva, hogy ily néven csak 
sárga bort szabad mérni. Az egy
szerű korcsmák közönsége nem 
ad sokat sem a címre, sem a színre. 
Annak az a fontos, hogy az a bor 
elég erős legyen (ne legyen vizezve) 
és ne legyen drága. Ha ez a két 
tulajdonsága meg van, úgy éppen 
olyan szívesen fogja meginni azt 
a rózsaszínű folyadékot „hasié- 
lyos" név alatt, mint ahogy eddig 
megiffa siller néven. (*)

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

augusztus
6-án Gundel Károly vendéglőjé

ben, VI., Állatkeríi-uí 2
13-án Peírákovits dózsef vendég

lőjében IV., Bástya-u. 17.
27-én Herzmann Mór IX., Sorok- 

sári-uf 60. A helyiérdekű vasúti 
állomás vendéglősénél.

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

A Gundel dános és id. Kom- 
mer Ferenc emlékét ápoló asztal
társaság pénteken d. e. 12 órakor 
összejövetelt tart az alanti helyeken: 

Auguszfus
8-án Ifj. Appel dános vendéglő

jében I., Lágymányosi-u. 3,

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

Bevásárlás után a pénteki ven
déglős-reggelin találkozunk.

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

Augusztus
1-én Hoffman dános vendéglőjé

ben I., Pálya-u. 3.
14-én csütörtökön lesz a - pén

teki ünnep miatt — Walíz György 
vendéglőjében VI., Aréna-uf 106.

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

A vacsorákra ne feledkezzünk 
elmenni.

A leghüvösebb nyári söröző
a K in izs i-p ince. Selmecbányái 
Balog Laci muzsikál. IX., Kinizsi- 
utca 16.

Az országos nyugdijegyesüleí
elnöksége értesíti a m. t. igazgató- 
sági és felügyelőbizofísági tagjait, 
hogy minden hó utolsó péntekjén 
tartjuk igazgatósági ülésünket. A 
posta drágulása folytán külön meg- 

; hívót nem küldünk. Elnökség
A Főpincérek O rszágos Egye

sülete közli, hogy a nyári időszak 
alatt clőljárósági ülést nem fart, 
ellenben tagjai minden kedden dél
után a Fővárosi Pavillonban csa
ládi összejövetelt tartanak. (*)

Szekrényi Rezső serfésvágó- 
hidi vendéglős karíársunk éttermé
ben folyt le Vájná Ede szkfőv. fa-

A természetes szénsavas

kékkúti ásványvíz
üdítő és pezsgő ásványvíz.

Lerakat: Karácsonyi Ferenc
VI, Podmaniczhy-u. )2. Tel.: Iroda 10-27

Képviselő: Kufassy Vincze 
V, Bálvány u. 26

Iliit üli fémtiszlitó
a legjobb, használják kávéház
ban, vendéglőkben. — Gyártják: 
R EIC H ENTiiAL TESTVÉREK 

Vili., Rock Szilárd-u. 41

Francois-Pezsgö
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nácsnoh hormányfőfanácsossá tör
téni kinevezése alkalmából rende
zeti bankéit. A nagyszabású esíély 
minden fogása egy-egy kis szakács- 
művészeti remek voli s a jelenlévő 
urak spontán elismerését váltotta 
ki. A lakoma végén Vájná taná
csos a legnagyobb megelégedését 
fejezte ki Szekrényi karfársunk 
előtt, a minden igényt kielégítő 
konyhájáért! [ ]

Az uj bortörvény kivonata (pla
kát) kemény lemezre ragasztva, fel
akasztható! Ara darabonkint forgal
mi adóval 15,000 korona. Kapható 
augusztus 2-tól a Pátria irod. váll. 
és nyomdai r.-t. nyomtatványosztá
lyában, IX., Üllői-ut 25.

A családtagok és a lkalm azot
tak napi ellátásának ellenértéke 
forgalmi adó lerovása szempont
jából, 1924 augusztus hónapra a 
múlt julius havi áíalányösz- 
szeggel azonos. [ ]

Elhunyt Tingl Lajos vendéglős 
karfársunk [VIII., F. Sándor-íér 3.] 
férfi kora delén 49 éves korában, 
julius hó 11-cn. A kérlelhetetlen 
sors váratlanul ragadta el körünk
ből ezt a derék izig vérig szak
embert, aki mindig hiven iparunk 
érdekében dolgozott. Temetése ju
lius hó 13-án délután volt a Kere
pesi sirkertben az összvendéglős- 
ség nagy részvétele mellett. Sze
retett karíársunk nyugodjál béké
ben1. (*)

Köszönetnyilvánítás. Mind
azoknak, akik felejthetetlen férjem 
elhalálozása alkalmával részvé
tükkel gyászomat enyhíteni igye
keztek, ezúton mondok köszönetét.

czv. Tingl Lajcsiié.
Teller Vilmos kisújszállási 

vasúti vendéglős kartársunk el
hunyt. Széles körökben ismert és 
kedvelt karfársunk temetése julius 
30-án lesz Halála mély részvétet 
keltett iparunk családjában min
denfelé. (*)

A  vendéglői 
alkalmazottak fizetése

Heti fizetése korona
fittermi segéd és szobapincér . . 72000
Felszabadult borfiu.............. 36000
Kisegítők hétköznap................18000

„ vasárnap, ünnepnap és 
bankett alkalmával..........  24000

Kisegítő éttermi segéd szombat, 
vasárnap, vagy mulatság alkalmával, 
ha kora reggeltől késő estig van 
foglalkoztatva 36000 korona. A ki
segítő éttermi segéd, ha zárórán túl 
van foglalkoztatva, a megállapított 
kisegitési díjon felől 30 percent pót- 
kisegitési dijat kap és pótvacsorát.
A kisegítő éttermi segéd a perifériá
kon külön útiköltséget kap.

Főpincér, főszakács, gazdasszony, 
felirónő, pincemester és a csapos, 
aki pincemesteri teendőket végez, 
fizetése szabad megegyezés tárgya.

Heti fizetés korona 
A B CI. oszt. szakács.........................  440000 —II. „ .......................... 350000 —III. „ (felszabadult szakács1 -2  éven belül) . . 220000 Sütőm ester................................ 35000 > —I. m észáros................................  300000II. ,  ahol csak egy van 260000 —Entrée szakácsnő, önállló . 350000 260000„ „ ahol szakács van .......................... 260000 22000JTésztaszakácsnő . . . .  350000 320000C h efkézileá n y .......................... 200000 150000Salátásleány................................ 200000 150000„ ahol hidegszakács v a n ......................... 120000 —Futóleány......................................  92000 72000Mosogatóleány fehér. . . 98000 86000 „ fekete . . 110 00 86000Csapos szakképzett . . . 150000 130000„ k e z d ő ..........................110000 86000Házi s z o lg a ................................100000 85000Tányéros...................................... 1000 85' 00 |Fvöeszköztisztitó . . . .  100000 85000 ;E z ü s t ö s ...................................... —Az alkalmazottak italt és lakást nem kapnak.A nyári idényüzletekben szabad nap nincsen, miért is ezen üzletekben a fizetés 7  -od résszel nagyobb.A Msegitö konyhaszemély/ct kisegitési dij fejében heti fizetésének egynegyed részét kapja. Például a szakácsnő heti fizetése 350000 korona, tehát a kisegítő szakácsnő napi kisegitési dija 87500 korona. ' Hetenkint kötelező 24 óra (egy nap) j szabadnap, a saisonüzletck kivétő- i lével. A felmondás kölcsönösen 3 ' nap, mely időre azonnali clbocsájtás esetén, amennyiben azonnali elbo- esájtásra törvényes ok nem forog j fenn, élelmezés és egyéb természetbeni járandóság megváltására napi 18700 korona. Az erre vonatkozó | nyilatkozatot a személyzet minden tagja a felvételkor Írásban kiállítja, illetve az ilyen Írásos nyilatkozatot kell aláírni.v Ott, ahol a fizetések

Vendéglősöknek való

hízott fajbaromfit
SZALAY CIÁNOSNÉ-nál kaphat
Közp. v. csarnok mögött Imre-u. sarok

CADEAU
csokoládégyár r.-t.
Budapest, VI, Bulyovszky-u. 21

Desscrtjei és bonbonjai minden jobb 
üzletben kaphatók

HERCEG

W IN DISCHBRAETZ LAJOS
BORPINCÉSZETEI

SÁROSPATAK -  TOKAJ -  BUDAFOK
Központi iroda cs minfnlár;

BUDAPEST, IV, VÁCI U. 28-30

SÖRCSAPOK, BORÁSZATI CIKKEKMIKA TIVADAR
FÉMÁRUGYÁR 

Budapest, VII, Kazinczy-u. 47 
Tel.: J. 128-27

NAGY IGNAC
pincefe lszerelési cikkek raktára 

Budapest, VII, Károly-hürut 9
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, n m ; 

bors/.ivattyuk, szürőgépek, palackok, 
parafadugók, cimkék stb. Tel.; 3. 115-15

AKADÉMIAI PINCÉSZET

VENDÉGLŐSÖK
f  ha olcsó és

JO BORT
akarnak, jöjjenek

VIII, BAROSS-U. 75
alatti pincénkbe 

BUDAPESTI ÉLELMEZÉSI R T

GLANCZ S . bornagykereskfdésa
V, Rudolf-rakpart 1. Telefon 190-19
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ebben a táblázatban megállapított j 
összegnél már is magasabbak, azok I 
le nem sznllithatók.

Ez a bértáblázat 1924. augusztus
1-én lép életbe.

és a megegyezéssel megállapítandó 
százalék.

K isegítők:

Felszolgálók városi üzemben hét
köznap 17000, ünnepnap 22000 ko
rona ; nyári tizemben hétköznap 
22000, ünnepnap 26000 korona.

A többi kisegítő személyzet a heti
bét egyhatod részét, valamint a peri
fériákon villamosköltséget is kap.

Kötelező a szabadnap a szezon- 
üzletek kivételével. A nyári üzletben 
a szabadnap megváltása fejében a 
hetibér egyhatod része pótlék címen 
fi. etendö.

A fenti bérek általában véve — 
a felirónők illetményei kivételével — j 
ellátás nélkül értendők. Ahol a 
munkás egészben vagy részben ellá
tást kap, ennek értéke — megegye
zés szerint — a fizetésbe betudható.

Ezek a fizetések f. évi augusztus
2-iki szombati fizetési napon lépnek 
életbe, tehát ezidötől kezdve vissza
menőleg fizetendő. (*)

A budapesti hatósági munka- 
hözveíitő szállodai és éttermi osz
tálya a f. hó 15-től 24-ig terjedő 
időben elhelyezett: a| férfiak: 1 szál
lodai tisztviselőt, 1 szobapincért, 
15 éttermi segédet (ebből 10 kise
gítő munkára), 4 szakácsot, egy 
konyhamészárost, 21 csapost, (eb
ből 2 kisegítő munkára), 5 evő- 
eszhözíiszíiíóf, (ebből 2 kisegítő 
munkára), 1 íányérosí, 35 házi
szolgát, (ebből I kisegítő mun
kára), 2 szobakefélőt; b] nőket: 1 
felirónőí, ‘ 6 eníréeszakácsnőf, 1 
tészíásszakácsnőt, 1 kávefőzőnőf,

9 cheff kézilcányf, 2 fészfáskézi- 
leányt, 1 saláfásleányf, 4 szoba- 
leányt, 4 kiszolgálóleányf, 28 futó- 
leányt, 17 takarítónőt, 49 mosogató- 
nőt és 6 mosónőt. A f. hó 24-iki 
napizárlat szerint foglalkozást kap
hatnak: a) férfiak: 1 cukrász; b] 
nők: 2 eníree szakácsnő, 1 kávé
főzőnő, 1 saláfásleány, 1 szoba- 
leány, 3 futóleány és j mosogaíóncí. 
Foglalkozást keresnek : aj férfiak:
1 szállodai tisztviselő, 4 főpincér, 
69 éttermi segéd, 3 borász, öt 
konyhafőnök. 5 szakács, 9 konyha
mész áros, 3 pincemester,42 csapos,
2 portás, 9 evoeszközíiszíitó, 28 
háziszolga, 2 bérszolga; bj nők: 
1 gazdasszony, 3 felirónő, 6 entree 
szakácsnő, 10 cheff kézileány, 1 
fészfáskézileány, 1 saláfásleány, 3 
szobaleány, 2 kiszolgálóleány, 14 
futóleány, 29 takarítónő, 39 moso- 
gafónő és 14 mosónő.

A férfi alkalmazottak közvetítő- 
osztálya VIII, József-u. 33, II. em., 
a nőké ugyanott földszinten. Hiva
talos órák reggel 8 —2-ig, cl. u. 
4 —6-ig. Telefon hivó: József 53-88. 
A közvetítés teljesen ingyenes.

ÜZLETEKumuuiiuimmummmiuj.ouum

koréból
Csizmadia Ferenc vendéglős kar

társunk megvette a Vili., József-u. 
67. sz. alatt levő vendéglőt. Fehér- 
vári-uti üzletéből áthozta — a szak
tudása mellett — a jó kedélyét is, 
ami a mai szomorú világban nem 
megvetendő. Jó borok, magyarkonyha, 
aranyos hangulat már biztosítva van
nak, a helyiség nagyobbitásán és 
formába öltöztetésén pedig most 
dolgoznak, hogy augusztusban, a 
kánikulában egy kellemes vendéglő
vel szaporodjék a Józsefváros. Sok 
szerencsét kívánunk Csizmadia Fe
renc kartársunknak az uj üzletéhez. (*) 

Pozsgay Endre vendéglős VII., 
Akácfa-u. .27. sz. (Wesselényi-utca 
sarok) alatt csinos kis bormérést 
nyit* tt. Fajborait bizonyára gyorsan 
megkedvelik a jóbort óhajtó vendé
gek. Közkedvelt személye is nagyban 
fogja emelni üzleti forgalmát. (*) 

Sneller Ferenc vendéglős VIII., 
Rökk Szilárd-u. 3. sz. alatti vendég
lőt (volt Tenyér-féle) megvette. A 
híres Kecskemétről jött a fővárosba, 
magával hozván jó fajborait, melyek 
bizonyára kedveltté teszik fővárosi 
vendéglőjét is. (*)

VENDÉGLŐSÖK FIGYELMÉBE!
\  ÍZ-FÉLE KENYÉR és 

IN  sütemény páratlan
V III, Töm ő u. 50. Tel.: 3. 52- \5

B udapest g yö n gye

FELSŰMARGiTSZIGETI
NAGYVENDÉGLŰ

X

N aponta

TOLL ÁRPÁD
kitűnő z e n e k a ra  já tsz ik

E lsőrangú  ita lok  és konyhaKOLOSSÁ VIKTOR
ven d ég lő s

H Ű T T L  T IV A D A R
cPOcRCELLÁNG YÁROS 
V, D O R O T T Y A -U .  14

Nagy választék vendéglői és kávéházi 
edényekben

T E L E F O N :  3 / — 5 3

Schaumburg-Uppe
herceg borpincészeíének

borai és pezsgői
Villányi Pezsgőgyár és Borpince R-T

Budapest, V, Nádor-u. 16

Részletfizetésre]
ad vendéglő i üveg és porcellánf

Kádár M ik ló s

G U S Y s s í an
COCKTAIL, VERMOUTH 

SVEDISH PUNCH 
WHISKY-GIN
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<VENDÉ& 1924. augusztus 1

A la p á r 5000 korona, minden további szó 500 korona.
Mindennemű küldeményt kérek 

így címezni:
Kónya Sander, VII, Ahndsy-fór Jó. HL 23

Üzletvezető vagy főpincér-állásf keres. Ó vadék kívánság szerint. Citn a kiadóhivatalban, VII, A lm ásy-íér 16
FELHÍVÁS 1 M agyar András a d á svételi irodája , Budapest, Rákóczi-ut 30 földszint 1. Közvetít, úgy helyben mint vidéken,szállodákat vendéglőket, kávé- házakaf, továbbá minden szak m áb a vágó bárm iféle üzleteket, ingatlannal vagy anélkül.
Figyelem ] O rszágszerte úgy a fővárosban, aki bárm inem ű kisebb vagy nagyobb üzletet, vagy ingatlant venni vagy eladni szándékozik, forduljon teljes b izalom m al Neuman Lajos o rszágos régi vendéglős közvetítő iro d ájához Budapest, VII., W esselényi-u. 54.
Világhírű Rádium archenőcs ismét kapható IX.. Bakáts-fér 7. 111. em. 12. Levelezőlap kérésre elküldöm .
Ia és H ’ trappista-, óvári-és j 
félemenfháii-sajf P' teavaj j

kapható nagybani árban  
ALTOR Tejtermékforgalmi R-T 

Vili, Főherceg Sándor-u. 5

NOSNER BOROK
hordós és palack áru V ili, Síáhly-u . 5. Tel.: ü. 28 2j 

B U D A P  E S  T -  B  ü D A F O  ív
ELSŐ MAGYAR! 

RÉSZVÉNY I 
SÖRFŐZDE (

BUDAPEST-KŐBÁNYA f 
Tel.: J. 56-36

'árosi iroda: Eszterházy-u. 6 : 
Tel.: J. 4-29 és J. 34-41 \

P  E S  K O  
1 S T V Á  NIngatlan és üzlet adás-vételi, bizalmi közvetítő irodája

József-körut 9 
Udvarban 7. ajtó

Borospince fe lszero 'és i cikxek. iiveg- 
nBfiiiisk és gépek, gornik stb. kaphatok 

CIFKA JÓZSEF
Rpcsí, V, V ilm os császár-u t 48 

Tel.: 28-92

Vendéglői üveg és 
porcellánárutlegelőnyösebb árban és feltételek mellett szállít

í O W I  vn- Csengeri-u. 26 
1-.WVV I  O . T.-hivó ű. 124-50

Tx3ii.,,n»n. CatiEno, ffftBCWí.

Fuvarozást vállalunk
teherautóval és pótkocsi
val helyben és vidékre is
X, Kőbányai-ut 55
KRAMER vendéglős

| BORNAGYKERESKEDÉS, LIKŐR-, RUM- ÉS COGNACGVÁR

BUDAPEST—KŐBÁNBA
j Központi irodák, borpincék és gyártelep: X, Korponai-u. 16-18. Tel.: József 59 03 2

P A L U G Y A Y
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