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A rágalmak záporazúdult a magyar élelmezési iparra — különösen a forradalmakat követő idők óta — j melyben „árdrágító", „uzsorás" stb. kitételek szerepeltek a leggyakrabban. Ebben a záporban a legnagyobb és leghangosabb I vádlóként a napisajtó orgánumai léptek fel, akár volt alap a felzúdulásra, akár nem volt, j ők nagy hősiesen végigvágíak, mint a sanda mészáros; a drá- | gán árusító piaci uzsorás helyett 1 — a drága nyersanyagot meg- venni és elkészíteni kényszerült vendéglősökön! Ezek a helytelen és elvakult támadások még ma is kisértenek; dacára annak, hogy egyes loyálisabb és tár- gyilagosabb lapok kényszerültek beismerni azt a régi tényt, hogy az élelmiszerdrágaság eredete a termelőnél és a közvetítő piaci árusnál és kereskedőnél leli magyarázatát!Egyik délutáni újság, két- hasábos valótlanságoktól hemzsegő Írása felháborító példája a lelkiismeretlenül és tájékozatlanul írott félrevezetéseknek. Bizonyítéka annak a szomorú valóságnak, hogy a minden lében kanál napisajtó milyen tudatlansággal, tájékozatlansággal merészel hozzányúlni egy tisztes ipart érintő kérdéshez.A nevezett „tudósítás" Írja, hogy a magyar termék drágább a magánháztartásban a piaci uzsora miatt, drágább a ven- ! déglőkben, amiatt a harácsoló szellem miatt (?;, amely a vendéglőinket a konjunkturaíizlet jellegével teszi kellemetlenné. Ha az ember körülnéz Buda

pesten a vendéglők között, kény- ! télén megállapítani, hogy nincs i vendéglő, amely ötven esztendeje egy kézben volna. Ötven esztendő alatt — irja tovább az idézett cikkét — három család gazdagszik meg egy vendéglői üzemen. Majd azzal folytatja, hogy Ausztriában milyen százados vendéglősdinasztiák vannak, melyek megelégszenek a polgári haszonnal. A cikk végén „E megállapításaik támogatására" leközli néhány osztrák étlap árait.Tehát beismeri, hogy a piaci uzsora drágítja meg az élelmi cikket, de szerinte csak a magánháztartásét; a vendéglős e szerint külön olcsójánosoktól vásárol, nem ugyanazoktól a I piaci uzsorásoktól. Ezt nevezzük tárgyilagosságnak! A konjunk-| túra tényleg fennáll az iparunkban, de ellenkező értelemben, j mint azt az idézett cikk irja: t. i. a pusztulás konjunktúrája j dühöng.Vendéglősdinasztiák nálunk is vannak, nemcsak Ausztriában, dacára annak, hogy nálunk a békés fejlődés lehetősége sok 'ezer ismert körülmény folytán szinte lehetetlenné vált. Valótlanság további állítása is, hogy ötven éve egy kézben ne volna Budapesten vendéglő; a legközismertebb a Pannónia-szálló vendéglője is ugyanazon kézben van több mint ötven éve.Elképzelhető az, hogy olyan gyakran cseréljen gazdát egy-egy vendéglői üzem — mint azt a cikkíró említi —, ha tényleg olyan nagy vagyonszerzési fór- . 1 rás lenne a vendéglősüzlet?!

Éppen ez a tény — a gyakori tulajdonoscsere — bizonyítja, hogy odajutott a mai „konjunktúrában" a vendéglős, hogy még a megélhetést sem biztosítja az üzlet, nemhogy vagyonszerzésre lenne alkalmas.A z ‘Ausztriai vendéglői árak összehasonlitása előtt pedig jól tette volna, ha előbb összehasonlítást tesz a nehéz és adókkal agyonterhelt magyar ipari helyzet és az aránylag elviselhetőbb és arányosabban megadóztatott osztrák helyzet között.Mert nem elég az, hogy oda- kiálltjuk a köztudatba, hogy nálunk sokkal drágább a vendéglő mint a szomszédban; de azt is hozzá kell tenni, hogy miért drágább!Igen drágább, mert nálunk az ipar pártolása helyett, elnyomatásban részesül; aránytalan terheket visel és ezek mellett még sínyli az állandó rossz gazdasági helyzet okozta napról-napra csökkenő forgalmat !Ezeket kellett volna szem előtt tartani a cikk Írásakor; persze ez nem lett volna szenzáció, ezeket a súlyos igazságokat nem érdemes leírni, mert itt nincs szó valami idegizgató újdonságról! Azonban a tények hamis beállítása után nem átalják diadalmasan odakanyari- tani a fércelményük végére, hogy a magyar és osztrák étlap árainak párhuzama, szinte rikoltva követeli a hatósági beavatkozást, a magyar vendéglősipar szellemének a hatóság utján való letörését.Ez a tudatos, agresszív hang



2. oldal <VEKDEGb 1924. ohfóber 15nem meglepetés a napilapok részéről, csupán az a sajnálatos, hogy a vendéglősség ezeket a szenzációhajhász lapokat meg
veszi és tartja a helyiségében.Viszont a szaklapját, amely érdekeinek hűséges őre, szószólója, harcosa, amely fáradhatatlanul dolgozik mellette és érette; azt nem értékeli, annak- előfizetésére reá kell beszélni, annak olvasására reá kell s z o k tatni! Az ipari öntudat hiánya így bos z ulja meg magát, rabszolgájává téve az iparost is, a napilapok merkantil és lateiner érdekeinek.Öntudatos iparosságra van szükségünk, akik nem .állnak be idegen célok szolgálatába, 1 hanem fe ismerve a helyes utat, az iparuk érdekében összetartanak és pártolják a szakérdek, a szükkultura fegyverét: a szaklapot! (k. z.)

Női kiszolgálás 
és a munkanélküliségA fejcsarnokok mint burkolfkávéházak —
Fonák helyzet uralkodik egyes 

üzemekben a személyzet kiválasztása 
és felvétele körül; ugyanis szakava
tott íérfjs/emé.vzet helyett tanulatlan 
: őket állítanak be munkába. Fz sok
kal több kárt, mint hasznot okoz a 
tulajdonosnak. Először is a tudatlan 
kiszolgálás elriasztja a kényesebb 
1 ■: nyíleket, de ugyanigy elidegtniti 
a szolidabb családos vendégeket is. 
Jobb érzésű polgár kerüli a női 
kisz igáiást, már a családi béke 
kedvéért is. A szakember viszont

lenézőleg tekint az ilyen üzemekre, 
mint gyengébb erkölcsi alapon állók
ra. Összevéve, tehát érthetetlen ennyi 
hátrány dacára is, miért akadnak 
ma is női kiszolgálók egyes helyeken.

Jelenleg a fővárosban 40.000 pin
cér kö7zíil 8— 10.000 munkanélküli | 
van. Ezek memorandumban kérték , 
a belügyminisztert, tiltsa el a ven- j 
déglősöket, kávésokat a leányok j 
alkalmaztatásától; bőven niegindo-j 
kolva kérésüket erkölcsi szempontok
ból is. Ha a belügyminiszter kedve- 1 
zöen intézi el kérésüket, úgy az 
egész ország területére eltiltják a 
lányok alkalmaztatását kávéházban, ! 
vendéglőben egyaránt.

A pincérek a nagyobbmérvii mun
kanélküliséget a női kiszolgálás tér
hódításának tudják be. Hát sok tekin
tetben lehetséges; de ennél való
színűbb okozatok is vannak.

Íme: bezárul egy kávéház, hogy 
a helyét átadja egy fényesen beren
dezett tejcsarnoknak. A munkanél
külivé lett pincérek helyett ez a tej- 
csarnok csupa serdülő leánykákat 
alkalmaz. Dacára annak, hogy az 
ilyen „tejcsarnokok" már régen nem 
azok, amiknek nevük hirdeti, mert 
ahol ciz összes kávéházi italokat ki
szolgálják, sőt bizonyos ételeket is, 
az ilyen üzletet nem lehet tejcsar
noknak minősíteni! És ha nem az, 
úgy tessék kötelezni az ilyen ál- 
knvéházakat, hogy legalább tartsanak 
szakembereket, pincéreket kiszolgálni 
üzletet vezetni, nem pesztonkákat! 
Fogynak a kávéházak és szaporod
nak az ül kávékocsmák!

Egy távolabbfekvö okozata a mun
kanélküliségnek a nagyüzemekben 
divó pincérgyártás, azaz nagymérvű 
és indokolatlanul nagyszámú tanonc- 
nevelés. Ennek a koprodukciónak a 
következményei különösen most a 
csonkaország kereteiben tűnnek ki 
különösen.

Az elme ndottakból következik,

hogy a pincércég jól tenné a saját 
érdekében, ha mozgalmat indítana 
ezen viszás állapotok megszünteté
sére. Hisszük, hogy elsősorban a 
saját érdekükét szolgálnák ezzel.

De helyes volna az is, ha a ven
déglői és kávéházi üzemek is ki
küszöbölnék lehetőleg a nőket — 
itt a kenyereslányokra gondolok — 
kiknek helyét sokkal jobban és 
ügyesebben betöltenék azok az öreg 
és az erősebb munkából kiérdemesült 
pincérek, akik ma munka és kenyér 
nélkül lézengenék reménytelenül.

Úgy tudjuk, hogy a pincérség 
további lépéseket is tesz munka
alkalmak szerzésére; fenti adataink 
— bizonyára — előbbre vinnék ezt 
a kérdést, ha tekintetbe vennék jövő 
lépéseikben. (k.)

Az j924- évi kereseti adó 
aránytalanságainak 

megszűrt tetősére
a pénzügyminiszter rendeletét 
adott ki, melyben megállapítja, 
hogy az adó kivetésénél több 
helyen hibák és aránytalanságok 
mutatkoznak s hangsúlyozza, 
hogy a jövedelmek megállapítá
sánál a pénzügyi hatóságok nem 
követtek teljesen egyöntetű el
járást.

Elrendeli ezért, hogy minden 
olyan esetben, amikor a kere
seti adó kivetése ellen beadott 
felcbbezésből a pénzügyigazga
fóság azt állapítja meg, hogy az 
adót hibás kiszámítás, a tény
állásban való tévedés, vagy a 
törvény téves alkalmazása alap
ján helytelenül vetették ki, a 
pénzügyigazgafóság az elsőfokú 
kivetést a benyújtott felebbe- 
zés alapján saját hatáskörében 
helyesbíteni tartozik.

Minden adóhelyesbiíésről kö
teles a pénzügyigazgafóság az

IGAZGATÓSÁG: IV, VÁMHÁZ-KÖRUT 2. I. E. 
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adókötelest újból értesíteni 
azzal, hogy a helyesbíteti hatá
rozat ellen tizenöt nap alatt az 
illetékes adófelszólamlási bizott
sághoz címzett és a pénzügyi 
bizottsághoz beadható felebbe- 
zésnek van helye.

Elrendeli a miniszter, hogy a 
pénzügyigazgaíók vagy helyette
seik haladéktalanul szánjanak 
ki azokra a helyekre, ahol 
az  adókivetés megállapíthatóan 
helytelenül történt s a felek meg
hallgatása után állapítsák meg 
a helyes adóalapokat,

A pénziigyigazgaíóság veze 
tőjét személyesen teszi felelőssé 
a pénzügyminiszter azért, hogy ; 
a kirívó aránytalanságokat és ! 
a helytelen adóztatásokat a 
legrövidebb időn belül sziinfes- í 
sék meg

Hangsúlyozza még a körren
delet, hogy a miniszter a kive
téseket és helyesbítéseket köz
ponti kiküldöttek utján ellen
őriztetni fogja s meghagyja a 
pénzügyigazgaíóságoknak.hogy 
a helyesbítési eljárás eredmé
nyéről október végéig jelentést 
terjesszenek fel. (*)

Az uj bortörvény
1924- évi IX. törvénycikk a bor 
előállításának, kezelésének és 
forgalmának szabályozásáról és a

borhamisítás tilaímazásárcl
(V-ik folytatás)

Gyümölcsbor készítéséhez sző
lőt, szőlőcefrét, szőlőtörkölyt, szőlő
mustot, bort vagy borseprőí hasz
nálni, a gyümölcsbort borral vagy 
törkölyborral házasítani, továbbá 
a már kierjedí gyümölcsborhoz 
vizet keverni tilos.

A gyümölcsbort tartályán (hordó, 
palack stb.) mindenkor vagy „gyü
mölcsbor" megjelöléssel, vagy a 
származását feltüntető gyümölcs 
megnevezésével (almabor, körte- 
bor, ribizkcbor stb.) kell ellátni és 
csak ily jelzéssel szabad forga
lomba hozni.

Gyümölcsborból is szabad szén
savval természetesen vagy mester
ségesen telített (33. §) italt készí
teni, azonban az ilyen italt csal? 
a gyümölcsborból származását ki
fejezetten és világosan feltüntető 
oly elnevezéssel ellátva szabad j 
raktáron tartani és forgalomba 
hozni, amely a pezsgőtől vagy a 
habzóbortól (33. k) kétséget ki
záróan megkülönbözteti.

41. §•
Nem esik a jelen törvény rendel

kezései alá a „ tnéhsör" vagy „méz- ! 
bor", ha készítéséhez vagy keze
léséhez szőlőt, mazsolaszőlőt, tnus- j  
oí vagy bort (csemegeborf, bor- I

párlatot, förkölyborf, gyümöcsborí) 
nem használtak és nem bor gya
nánt hozzák forgalomba.

V. Büntető rendelkezések
42. §.

Amennyiben a cselekmény súlyo
sabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, kihágást követ el s három 
hónapig terjedhető elzárással és 
hatszázezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő :

1. aki a jelen törvény rendelke
zései alá eső, forgalombahozaíalra 
szánt ital előállításához vagy keze
léséhez a jelen törvényben vagy 
az ennek alapján kibocsátott ren
deletben tiltott anyagot használ 
(hozzáad) — ideértve a megenge
dettől eltérő mennyiségű vagy minő
ségű anyagok alkalmazását is — 
vagy aki az említett italok vala
melyikének előállításánál vagy ke
zelésénél tiltott eljárást alkalmaz, 
úgyszintén aki az említett italokhoz 
hasonló s e törvényben meg nem 
engedett italt állít elő (hamisítás);

2. aki az 1. pontba ütköző mó
don hamisított italt, e minőségét 
tudva, forgalomba hoz vagy for- 
galombahozatal céljából raktáron 
fart;

3. aki a jelen törvény rendelke
zései alá eső ital hamisítására (I. 
pont) tanácsot ad, útmutatást ké
szít vagy ilyet bármi módon ter
jeszt.

43. §.
Amennyiben a cselekmény súlyo

sabb büntető rendelkezés alá nem 
esik, kihágást követ el s egy hó
napig terjedhető elzárással és 
háromszázezer koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő:

1. aki a jelen törvény rendelke
zései alá eső italt oly elnevezéssel 
vagy megjelöléssel közforgalomba, 
amely valóságos származásának, 
jellegének vagy előállítási módjá
nak nem felel meg, vagy amelyet 
a jelen törvény vagy az ennek alap
ján kibocsátott rendelet kifejezetten 
tilt, vagy amely a megengedeti vagy 
kötelező elnevezéstől eltér;

2. aki a jelen törvény rendelke
zései alá eső italt, a 42. § 2. pont
jának esetén kívül, a jelen törvény
ben vagy az ennek alapján kibo
csátott rendeletben megállapított 
kellékeknek meg nem felelő vagy 
hibás állapotban hoz forgalomba;

3. aki a íokajhegyaljai borvidék 
területére engedély nélkül visz be 
vagy ott raktáron fart más bor
vidékről származó bort (vagy mus
tot) vagy a jelen törvény 27. §-ában 
eltiltott anyagot;

4. aki a íokajhegyaljai borvidék 
területéről nem ott termett bort 
(vagy mustot) visz k i ;

3. aki borseprőí kisajíolás céljára 
forgalomba hoz vagy beszerez, 
beszerzett borseprőből borsajtolásí 
üzletszerűen folytat vagy beszer

zett borseprőből kisajtolt bort for
galomba hoz ;

6. aki a 38. § ellenére vagy beje
lentés nélkül förkölyborf készít 
vagy forgalomba hoz ;

7. aki az ellenőrző hatóságnak 
vagy közegnek eljárását bármi 
módon akadályozza.

44. §.
Kihágást követ el és harminc

hatezer koronáig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő :

\. aki a pincéjében, raktárában 
vagy egyéb helyiségében levő ita
loknak köteles megjelölését elmu
lasztja ;

2. aki a jelen törvény rendelke
zéseinek kivonatát a 17. §-nak 
megfelelően ki nem függeszti;

3. aki a íokajhegyaljai borvidékre 
behozott bor vagy must megérke
zését és elhelyezését a községi 
elöljáróságnak kellő időben be nem 
jelenti;

4. aki gyógyborf gyógyszertáron 
vagy gyógyáruiízlefen kívül árusít.

45. §.
A munkaadó vagy a felügyelettel 

megbízott egyén a 42 — 44. §-okba 
ütköző cselekményekért büntető
jogi felelősséggel tartozik, ha a 
cselekményt az ő tudtával alkal
mazottja követi el, úgyszintén ha 
alkalmazottjának köteles ellenőr
zését elmulasztotta.

A 42. § j. pontja és a 43. § 1. 
pontja alá eső ital kimérése ese
tében a csapos kimérő is felelős.

46. §.
A jelen törvényben meghatáro

zott kihágások miatt az elzáráson 
felül megállapított pénzbüntetés be
hajthatatlanságának esetére az el
zárás tartama három hónappal 
felemelhető.

47. §.
Az ítéletben a lefoglalt italokról 

is intézkedni kell.
Lefoglalt italok átmeneti kezelé

séről (töifögeíés, átfejtés síb.) az 
érdekelt kérelmére és költségére a 
lefoglalást elrendelő hatóság tar
tozik gondoskodni.

Elkobzás esetében az ipari cé
lokra felhasználható italokat az 
Ítélet jogerőre emelkedése után a 
borvizsgáló szakértő bizottság 
szakvéleménye alapján denaturálni 
és értékesíteni kell.

Az éli téliét a denafurálás költsé
gének viselésére kell kötelezni,
. Különös méltánylást érdemlő ese
tekben a hatóság a lefoglalt ita
lokat a denafurálás megtörténte 
után ipari célra felhasználás végett 
a Jogosultnak visszaadhatja.

Azokat a hamisított italokat, 
amelyek ipari célra való felhasz
nálásra nem alkalmasak, vagy 
amelyeket denaturálni nem érde
mes, meg kell semmisíteni.

Ha az elkobzást amiatt, mert az 
ital fel nem található, vagy más
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okból nem lehet alkalmazni vagy 
foganatosítani, az elítéltet oly ösz- 
szeg megfizetésére kell kötelezni, 
amely az elkobzás elől elvont ital 
forgalmi értékének megfelel.

A jelen § rendelkezései a bor
hamisításra szolgáló tiltott anyagok 
készletére is vonatkoznak.

A jelen § rendelkezéseit akkor 
is alkalmazni kell, ha a kihágást 
ismeretlen egyén követte el, vagy 
ha a büntető eljárást más ok miatt 
folytatni, vagy a kiszabott büntetést 
végrehajtani nem lehet.

48. §.
A 42. és a 43. §. alá eső kihá

gások eseteiben el kell rendelni a 
büntető Ítélet kivonatának az elitéit 
fél költségén hírlapban, valamint a 
községi elöljáróság és a helyi szak
egyesületek hirdető tábláin való 
közzétételét. Az Ítéletben meg kell 
nevezni azt a lapot (lapokat), 
amelyekben az ítélet kivonata közzé
teendő; az ítélet jogerőre emelke
dése után a hatóság a közzététel 
iránt azonnal intézkedik.

49. §.
A jelen törvény alapján befolyó 

bünfeféspénzekef, valamint az el
kobzott javak értékesítéséből, úgy
szintén a 47. § 7. bekezdése alapján 
befolyó egyéb összegeket a föld- 
mivelésügyi miniszteri tárca javára 
az illetékes m. kir. állampénztárba 
kell beszolgáltatni.

50. §
A szeszesitalok kimérésére vagy 

kismértékben való elárusifására 
szóló engedélyt el kell vonni attól, 
akit a 42. § 1. vagy 2. pontjába 
ütköző kihágás miatt jogerősen 
elifélíek.

Akit pedig a jelen törvény 42. 
§-ának 3. pontjába, a 43. § J--7. 
pontjaiba, végül a 44. § 1—4. pont
jaiba ütköző kihágás miatt Ítéltek 
el jogerősen, attól a szeszes italok 
kimérésére vagy kismértékben való 
elárusiíására szóló engedély el
vonható.

Az állami italmérési jövedékről 
szóló 1921 : IV. í.-e. 3. § 1. pontjá
ban említett 1908 : XLVII. t.-c. 39 -  40. 
$-ai helyett a jelen (örvény 50. 
vának első bekezdéséi,

az 1921: IV. t.-c. 17. § második 
bekezdésének d) pontjában említett 
1903: XLVII. t.-c. 38. §-ának 2-8. 
p c  íja és 42. §-ának 1—2. pontja 

•/fcíí a jelen törvény 42. §-ának 
3. pontját és 43. §-ának 1—7. pont- 
i .. az 1908: XLVII. t.-c. 41. és 42.

ai helyett a jelen törvény 44. §-áf,
az 192J : IV. t.-c. 17. fiának

nyolcadik bekezdésében említett 
1908 : XLVII. t.-c. 39 — 40. §-ai helyett 
pedig a jelen törvény 50. §*ának 
első bekezdését kell érteni.

Az, akit a jelen törvénybe ütköző 
kihágás miatt jogerősen megbün- 
f tíe! , köteles a készletben találtI p a r  u n k 11 a k li a *

vagy forgalomba hozott hamisított 
italok egész mennyiségéért a ter
mészetes bor után járó állami 
boritaladóí megfizetni.

51. §
A jelen törvénybe ütköző kihá

gások miatt az eljárás a közigaz
gatósági hatóságoknak, mint ren
dőri büntető bíróságoknak, az 
államrendőrség működési területén 
pedig a m. kir. államrendőrségnek 
hatáskörébe tartozik. Harmadfo
kon a földmivelésügyi miniszter a 
belügyminiszterrel egyetértőleg bí
ráskodik.

V I. A z  e lle n ő r z é s r e  v o n a tk o z ó  
r e n d e lk e z é s e k

52. §.
A jelen törvény rendelkezéseinek 

megtartása felett az ellenőrzést 
gyakorolják :

1. a közigazgatási hatóságok;
2. a földmivelésügyi miniszter 

által közvetlenül megbízóit állami 
vagy törvényhatósági közegek.

Az ellenőrző hatóságok és köze
gek jogosultak bármely olyan helyi
ségben, amely a jelen törvény 
rendelkezései alá eső italok elő
állítására, kezelésére, elhelyezésére 
és forgalombahozatalára, vagy 
mindezek irányítására szolgál 
— a felmerülő szükséghez képest 
rendőri segédlettel — megjelenni, 
hivatali titoktartásra kötelezeífszak* 
éríőkkcl helyszíni szemlét tartani, 
italokból és anyagokból mintát 
venni, továbbá üzleti könyveket, 
feljegyzéseket, számadásokat és 
egyéb iratokat megtekinteni ésazok- 
ról másolatot venni.

A m. kir. posta és a nyilvános 
közlekedési vállalatok kötelesek a 
hatósági ellenőrzés elősegítése cél
jából a jelen törvény rendelkezései 
alá eső italok és egyéb anyagok 
szállítására vonatkozó adatokat 
az eljáró közegekkel közölni.

A hatósági ellenőrzés során köve
tendő eljárásra, különösen a hely
színi szemlére, a mintavételre és az 
ezekkel kapcsolatos tennivalókra 
vonatkozó részletes szabályokat a 
földmivelésügyi miniszter rendelet
tel állapítja meg.

Aki a jelen törvény alapján vég
zett hivatalos eljárása közben tudo
mására jutó üzleti vagy üzemi 
titkot a maga vagy más javára fel
használja, vétséget követ el s 1 
évig terjedhető fogházzal és 80.000 
koronáig (erjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő.

53. §.
A jelen törvény rendelkezései 

alá eső italok és egyéb anyagok 
szakértői vizsgálatára borvizsgáló 
szakértő bizottságot,

a termelés, a kereskedelem és 
fogyasztás érdekeinek képvisele
tére, valamint borforgalmi és bor

é ríéhesifési kérdésekben véleménye
zésre borellenőrző bizottságokat,

a szőlészeti és borászati szak- 
és gazdaságpolitikai kérdések meg
vitatására, szakvélemények felül
bírálására és elvi jelentőségű szak
kérdésekben véleményezésre és 
javaslattételre az érdekelt minisz
terek képviselőinek bevonásával 
szőlő- és borgazdasági tanácsot 
kell létesíteni.

Megalakításukat, szervezetüket 
és eljárásukat a földmivelésügyi 
miniszter rendelettel szabályozza.

V I I .  Z á r ó  r e n d e lk e z é s e k

54. §.
Ez a törvény a földmivelésügyi 

miniszter által rendelettel megálla
pított napon lép életbe.

E törvény életbelépésével az 
1908: XLVII. t.-c. hatályát veszti.

Ahol korábbi jogszabály az 
1908: XLVII. t.-c. valamely rendel
kezésére hivatkozik, a helyett ezen
túl a jelen törvénynek megfelelő 
rendelkezését kell érteni.

55. §.
Ezt a törvényt az érdekelt mi

niszterekkel egyetértve a földmive
lésügyi miniszter hajtja végre.

Egy hasábos hirdetés mm-héní 1000 K

Szigorúan ellenőrzik a bor- 
ellenörző bizottságok a hordókon, 
kimérőhengereken, üvegeken stb. 
szükségelt felírásokat. Ugyanis — 
mint ezt már egy ízben megírtuk 

a pincében lévő hordókra épp 
úgy, mint a söníésben lévő kimérő
kancsókra, hengerekre vagy üve
gekre a bennelevő bor faját, minő
ségét és fokát okvetlenül rá kell 
Írni. Aki ezt elmulasztja, szigorú 
és érzékeny büntetésnek teszi ki 
magát. Ismételjük, saját érdekében 
ezt mindenki cselekedjc meg. (*) 

A íohajhegyaljai szűrei. Tokaj- 
hegyaljai jelentések szerint a leg
utóbbi esőzésektől megfélemlítve 

; egyes kisgazdák hozzáfogtak szü- 
: reíelni s a must máris 20 22 fok 
| édességet mutat Klosfcrneuburgi 

szerint, annak ellenére, hogy az 
aszút kiszedték, melynek putto
nyáért egymillió koronát fizetnekI 
A régi borok iránt is élénk keres
let indult meg. A jelentékeny szőlő- 
birtokosság csak október 20-ika 
körül szándékozik a szüreíelést 
elkezdeni, kívánatos lenne, hogy 
napsugaras idő kedvezne ezen 
szándékuknak, hogy a régi dicső 
hírnévhez méltó mustot szűrhet 
nénk. A hegyaljai őszi napfényben 
páratlanul szép a maga nemében, 
talán egy tájnak sincs különb köl-z n á 1. li a a „ V E N D E (J " - e t t e r j e s z t i !
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fészeíe, mini az ottani szüretek 
őszi bájának. (*)

Eljegyzés. A vendéglősipar köz
tiszteletben álló, tevékeny vezető 
tagja, Schretíner Márton zuglói 
vendéglős f. hó 1-én tartotta eljegy
zését ünnepélyes keretek közt özv. 
Laubmann Rezsőné budafoki ven
déglősnő úrasszonnyal, Bleicher 
Márton vendéglőskaríársunk leá
nyával, Boldogságuk hajnalán igaz 
szívből kívánunk minden jót a de
rék jegyespárnak. (*)

A szovjet is bort árul, a leg
vörösebb elvei feladásával a szov
jetkormány Moszkva székhellyel 
borszindikáíusf (Winsyndicat) léte
sített, mely alá az összes császári 
szőlőbirtokok tartoznak Krímben 
és Kaukázusban és mely a régi 
császári borkészletek értékesíté
sével foglalkozik, kezdve a gyen
gébb asztali boroktól a csemege- 
és pezsgőborokig. Ezzel kapcso
latosan a borszindíkátus palack- 
borlerakaíokaí is létesített Moszkvá
ban, Kievvben, Nischni-Novgorod- 
ban, CJaroslawban stb., melyek kül
földi vevőknek még árengedmé
nyeket is tesznek. ( )

Az iparigazolványok és az 
iparfesíüiefeb. A kereskedelem
ügyi miniszter a főváros tanácsá
hoz minap intézett leiratában kije
lenti, hogy az ipartestületek a ké
pesítéshez kötött iparra szóló ipar
igazolvány, illetőleg iparengedély 
kiállítása előtt az iparhatóságnál 
csakis a szakképzettség igazolá
sára vonatkozó iratokat tekinthe
tik meg, az egyéb feltételeknek 
igazolását szolgáló iratok megte
kintését azonban már nem igényel
hetik. Véleményadási joguk csakis 
a szakképzettség kérdésére terjed 
ki, az engedélyirat kiadása tárgyá
ban hozott iparhatósági határozat 
ellen is, csak a szakképzettség 
igazolása kérdésében élhetnek fe- 
lebbezéssel. Ugyanezen leiratában 
kimondja a miniszter azt is, hogy 
az iparigazolvány kiadását nem 
lehet ahhoz a feltételhez kötni, 
hogy az iparos még az ipariga
zolvány kiadása előtt pontosan je
lölje meg üzlethelyiségét, mert sen
kitől sem lehet követelni, hogy az 
iparigazolvány elnyerése előtt vala
mely helyiség kibérelésével vagy 
költséges átalakításával járó koc
kázatot vállalja. (*)

A világ legnagyobb hordója 
itt állt Budán Írja a Budai Napló 
— és az óbudai szölőmüvesek kö
zött igy szüret fáján még tartja a 
rege róla. Ez a világcsoda a Tábor

hegy alján állt s elfért benne egy ; 
szőlőhegy egész termése. Állítólag 
megvolt még Mátyás király anyja j  
Szilágyi Erzsébet idejében is, aki I 
az óbudai királyné-várban lakott, 
mely alighanem a kiscelli hegyen 
állott, mert a régi Királyhegy égé- 1 
szén eltűnt az újabb térképről. 
Fenmaradf azonban a pesti nagy
hordó híre teljes hitelesen, mert 
erről a francia egykori lapok is 
Írtak. Ez a hordóóriás meghala
dott minden hordót, mert 220.000 
liter bor fért beléje, holott a nagy
hírű heidelbergi hordóba csak 
99.000 liter bor fér. Talán még 
most is megvan ez a pesti nagy 
hordó, valami kidőlf-bedőlí kőbá- I 
nyai elhagyott pincében. A legna- 

| gyobb magyar hordó a nagyszom
bati Szulinyi féle volt, amelybe 2 J10 

| akó bor fért. Helyét ott ma is mu
togatják, A leghíresebb magyar 

' hordó Eszíerházy Ferenc gróf tatai 
! hordója, mely a Báj nevű szőlő- 
I hegy pincéjében ma is meg van.
! Tóth György uradalmi kádár épi- 
i tette, Heich Ciános pápai kovács 

vasalta. Fája 148 mázsa súlyú, va
salása 43 mázsa, összesen 191 
mázsa nehéz és 71729 liter bor 
fér bele. 1803-ban rakták össze. (*)

Dr. Purébl Győző tanácsnok 
30 éves közszolgálatának jubileu
mát ünnepelte a főváros iparos
sága bensőséges szeretettel, októ
ber 14-én este a régi képviselő
házban. A jubiláns mint a székes- 
főváros iparügyeinek vezetője, min
denkor megértéssel és meleg sze
retettel karolta fel az iparos érde
keket, s ezek előmozdításában sok 
jóindulattal támogatta az iparos 
társadalmat. A nagyszámban meg
jelentek, köztük a vendéglősipar 
reprezentánsai meleg szeretettel 
ünnepelték a kitűnő iparosbaráíof, 
Purébl Győző tanácsnokot. O

Elhunyt Nika Antalné sz. Kokas 
Emília, Nika Antal volt kartásunk 
neje, október hó 4-ér. Temetése 
nagy részvét mellett f. hó ó-án volt 
a budafoki temetőben.

Meddig antialkoholista az em
ber? Erre a kérdésre igen érde
kes választ ad az alábbi kis tör- j 
ténef, melyet egy napilap riportere 
mesélt el jelen sorok Írójának. A 
múlt héten tartott előadást Buda
pesten Mr. CJohnson a Good Temp- 
lar-rend tagja, az Alkoholellenes 
Világliga londoni igazgatója, aki 
most világkörüli propaganda utón 
volt Indiában, Afrikában. Előadása 
előtt egy szemfüles pesti újságíró 
bejutott a Gellert szállóban levő

Ia és II3 trappista-, óvári- és 
íélemenfháii sají Ia feavaj

kapható nagybani árban  
ALTOR Tejterntéhforgalmi R T

Vili, Főherceg Sándor-u. 5

CsákyMusf
Kapható; Központi csarnok II. sz. pince

Telefon: Józs. 131-38
Kérem csoki bélyegzőmmel ellátott nyugtát 

t fogadni!

Francois-Pezsgö

li i r d e s s e n a „ V E i) E U "  - b e n  és v a g y o n t s z e r e z !
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lakásába és meginterjúvolta. Az 
apostol nagy bőbeszédűséggel fes
tette le az újságíró előtt a^ anfi- 
alkoholizmus eddigi világsikereit 
és az emberi boldogulásra való 
nagy előnyeit és egyébb fráziso
kat. Az újságíró egy ideig tűrte a 
sok hiábavaló szózuhatagcf, mig 
egyszer csak — egy hirtelen ötlet
től megkapva, megkérdezte a nagy 
apostolt, hogy „ívoíf-e már tokaji 
bortY" Mire az apostol zavartan 
és diszkréten hallgatott. Az újság
író pedig diadalmasan kiáltott fel: 
Mr. Johnson, ha Ön tokaji bort 
ivott volna valaha életében, soha
sem lett volna az antiaikohoiiz- 
mus apostola. (*)

Az országos nyuydíjegyesüleí 
elnöksége éríesiti a m. t. igazgató- 
sági és felügyelőbizottsági tagjait, 
hogy minden hó utolsó péntekjén 
tartjuk igazgatósági ülésünket. A 
posta drágulása folytán külön meg
hívói nem küldünk. Elnökség

Körösi Kálmán tánciskolájában 
a legújabb táncokat lehet tanulni. 
V i l i , Rákóczi-uf 63. Tabarin felett.

A legjobb zenés szórakozóhely 
a Kinizsi pince, IX., Kinizsi u. 16.

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

Október
22-én Szabó Jenő vendéglőjében

VI. . Váci-út. 97.
29-én Fehér Ferencz vendéglőjé

ben II., Fő-u. 73. Pállfi-íéri vili. állo
másnál leszabni.

November
3-én Kitírich Ede vendéglőjében 

Vili., Podinaniczhy-u. 3).
12-én Tompa András vendéglő

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

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

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

3-án Pafaky Nándor vendéglőjé
ben IX., Ferencz-höruf 3.

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

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

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

A Gundel János és id. Honi
mét* Ferenc emlékét ápoló asztal
társaság minden pénteken d. e. 11 
órakor összejövetelt tart az alanti 
helyeken:

Október
1 7-én DökkerFerencz vendéglőjé

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

lőjében I., Horthy Miklós-uí 14.
November

14-én Kiííner Mihályné vendéglő
jében VIII., Rákóczi uf 38. Metró- 
pol-szálló.

<VENDÉG
28-án Bamn János vendéglőjé

ben VI., Andrássy-tit 31.
December

12-én Kommer Ferencz vendég
lőjében IV., Türr István-u. 5. Vadász
ik ürí-szálló.

Bevásárlás után a pénteki ven
déglős-reggelin találkozunk.

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

Október
24-én Pannonia-szállodában VII., 

Rákóczi ul 5.
November

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

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

December
5-én Hungária nagyszállodában

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

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

elmenni.
A Főpincérek Országos Egye

sülete VI., Andrássy-uf 43. félem., 
minden hét keddjén taggyűlési tart 
d. e. 1 0 - J2 között, Választmányi 
üléseit pedig minden hó első kedd
jén tartja.

m n i M o slü H'llt>mm:imiiiumimiiiiiiiiimiiuniiiinn
(7-HlCEK )̂

Jövedelem és vagyonadó ren
delet. A pénzügyminiszí r 1924. 
évi jövedelmi- cs vagyonadó kive
tésére vonatkozó rendeleté szerint 
az, akinek 1923-ban nem volt 800 
aranykorona adóköteles jövedelme, 
nem fog jövedelmi adói fizetni. Az 
adókivetés alapjául szolgáló .jöve
delemből az össz es állami, törvény- 
hatósági, községi és egyházi adót 
le lehet vonni, tehát a jövedelem* 
és vagyonadót is. Az iparból, keres
kedésből, valamint egyél) szellemi 
foglalkozásából eredő jövedelem 
megállapításánál az általános kere
seti adónál megállapított elvek az 
irányadók, tehát az általános kere
seti adó változása automatikusan 
kihat a jövedelmi adó alakulására. 
A jövedelmi adó kulcsa:

Fajszőlőből sajtolt

MUST
PluhárKonrád borkereskedőnél

Budapest, Vili, Práfer-u.10 
Napi árban, kívánatra 

házhoz is szállítva

BORPINCÉSZETEISÁROSPATAK -  TOKAJ — BUDAFOK
Központi iroda is  minta-ár:BUDAPEST, IV, VÁCI U. 28-30

SÖRCSAPOK, BORÁSZATI CIKKEKMIKA TIVADARFÉMÁRUQYÁR Budapes', VII, Ka/inczy-u. 47 Tel.: J. 128 27
Figyelem 1 Figyelem 1

fajszőlőből préselve

IX. Erkebutca 5, Lonyai-u. sarok
saját présház 11

Nagyobb rendelést házhoz 
küldök. Telefonhivó: J. 12 83

Wagner TestvérekezelrtttLÖWENSTEIN MIHÁLY UTÓDA
füŝ t-r- ós

K' armntáru-, H'imnc- is it tlnsKykerc kedők 
Budapest, IV, Váinház körút 4 

Telefon: (József 61 61
A cin  a sz liludasok, vi luiinlősi'k c ka 6.-oknak 
é .ti/cd c ' ó a bi*v sá> lási forrá>a mindennemű sajt. 

v .ií, consorv- is  ej»yvb csemege cikkekben.
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A kivetést közszem lére teszik, 
egyidejűleg az adózó fizetési m eg
hagyást kap, amely ellen a felszó
lalási bizottsághoz felebbezheí. A  ; 
kézbesítéstől számított 15 napon j 
belül beadott felebbezés a végre- ; 
hajtásra halasztó hatályú, ez eset
ben csak azt az adót kell befizetni, 
amelyek az adózónak vallom ása  
alapján, vagy a felebbezésben fel
hozottak e lfogadása esetén fizetnie 
kellene. Egyébként az adó a kéz
besítéstől számított 15 napon belül 
fizetendő. A  bevallásra irányuló 
felhívások már kikézbesiííeífek a 
fővárosban. O

A budapesti hatósági m unka
közvetítő szállodai és éttermi férfi és 
női osztálya a in. hó 25-től a f. hó 4-ig 
terjedő időben v l h e l y c : - t t : 7 éthordót 
(ebből 5 kisegítő munkára), 10 csapost,
8 evőeszköztisztitót (ebből 1 kisegítő mun
kára-. 18 szolgát, l bérszolgát. 1 szoba- 
kefélőt, 9 szakácsnőt, 1 kávéfőzőnőt, 13 
kézilányt, 2 tésztásleányt, 1 salátásleányt,
5 szobaleányt, 23 futóíeányt, 15 takarító
nőt (ebből 1 kisegitőniunkára), 33 moso
gatónőt (ebből 4 kisegitőniunkára) és 2 
mosónőt kisegitőniunkára. l - ' o i J a l k iK  . s i  k a p 
h a t : 1 föpinezér, 1 szállodai tisztviselőnő,
2 kézilány, 2 szobaleány, 4 futóleány, 2 
takarítónő és 17 mosogatóim. Eoplalk >:ás‘ 
k e  t 's : 2 föpincér, 83 éttermi segéd, 2 
borász, 5 konyhafőnök, fi szakács, 10 
konyhamészáros, 4 pincemester, 48 csapos, 
12 evőeszköztisztitó, 4 ezüstös, 34 házi
szolga, 4 bérszolga, 1 szobakefélő, 2 gazd- 
asszony, 5 felirónő, 21 szakácsnő, ! Kávé
főzőnő, 9 kézilány, 4 tésztáslány, 3 salátás- 
leány, 1 szobaasszony, 12 felszolgálónő, 
18 futóleány, 30 takarítónő, 30 mosogatónö,
7 mosónő.

NAGY IGNÁCp in c e fe ls z e r e lé s i  c ik k e k  r a k tá r a  B u d a p e s t , V I I , H á ro ly -k ö ru t  9
Ajánlja dúsan felszereli raktárát, u m ; 

borszivnltyuh, szürőgépek, palachoh, 
pnrafaduyóh, címkék stb. Tei.;J. 115 15

ÜZLETEK
111 m  n i  aj jj jmjj m i i u i i m u u i n n n m

K Ő M É B Ő L
Kahna F. Károly volt kőbányai 

vendéglős kartársunk Pestszent- 
lörinczen a Baross-u. végén lévő 
állami telep vendéglőjét megvette. 
Közkedvelt személye, no meg a jő 
magyar konyha és borok vonzák az 
újonnan átalakított csinos helyiségbe 
a környékbeli vendégeket. A jólindult 
uj üzletéhez sok szerencsét kivárniuk 
Kalina kartársunknak. (*)

Deutsch Ferenc az E. S. C.-nek 
alapítása óta agilis tagja, a „Neiger 
étterem" volt fizetője vendéglős lett. 
Ugyanis megvette a IV., Molndr-u. 
40 sz, alatti (volt Kakas) vendéglőt, 
melyet a szakemberhez illő gonddal 
ellátott jó magyaros ételekkel és 
kedélytviditó borokkal. Tevékeny uj 
kartársunknak vállalkozásához fűzött 
reményei — kívánjuk — teljesedjenek 
be a legnagyobb mértékben. (*)

TESTEDZÉS
Fekete Mihály ez utón mond

köszönetét mindazoknak kik New- 
Yorkba való hazautazásához ado
mányaikkal hozzájárultak.

A szeptember hó 29-én meg
tartott bajnoki háziverseny ered
ményei: 100 mfr. Niederman, 400 
mír. Partos, 800 mír. Partos, 1500 
mír. Kun, 3000 mír. Pintér, 3000 
mír. gyaloglás Pintér, 200 mír. gát 
Braun dózsef, sulydobás Sing- 
hoffer, diszkoszveíés Singhoffer, 
magasugrás Héger, fávolugrás 
Balázs-Dénes. A „Kommer Ferenc- 
vándordíjban I. Gundel —Royal 23 
p. II. Rémi-éti. J5i III. Vadász- 
hű rí 13.

Az október hó J-éit a M. A. C.
pályán megtartott footbal mécs 
New-York-éííermi alkalmazottak és 
Hungária-Dunapalota éttermi alkal
mazottai 4 : 0 arányban New-York 
javára végződött. B iró: Kertész 
II. volt.

Az október hó 6-iki Budapesten 
keresztül kegyeleti staféta futásban 
az „E. S. C." csapata a „C" kate
góriában győztes lett. A csapat 
tagjai voltak : Király, Kádár, Nagy, 
Héger, Pollák, Hartay, Pillinger, 
Vörös, Szenfgáli, Pintér, Kristóf, 
Baksa, Braun L, Zizska, Kun, 
Dobó, Balázs, Fischer, Braun dó- 
zsef, Szohol.

Király Pált meghívták október 
hó 26-án Torinóba az ott megtar
tandó „Maratlioni-fu(óverseny"-re. 
Király a fenti versenyben az elmúlt 
évben is indult s 3 óra 8 percei 
IV-ik lett.

Alig használt
Mayerhofer.Wien, gyártmányú nagy éttermi 
(ah aréklüzhely.vörösrézrezefvoárral, kávé- 
linzi íaharéhfüzhely, vendéglői puli, lányé 
roh, (álak és egyéb kávéházi felszerelések

eladók.
Meg(ekiníhe(ó: Ujpes(, Árpád u. 77. II 3
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A lap;.i- KűOO herén;*, 
minden további szó 1000 korona.

Mindennemű küldeményt kérek 
igy címezni:

Kónya Sander, VIl, Almdsy-tór ló. 111. 23
Rövid idő alatt tanítok olasz vagy  

német nyelvet kedvező feltételekkel. 
Fogalmazást, levelezést e két nyelven, 
valamint fordítást angol, francia, horvát 
és latin nyelvből magyarrá, jutányosán 
vállalok. D. Prockl (Pataky) Sándor, 
VII., Rákóczi-ut 82. I. 6.

Üzletvezető vagy főpincér-állásf 
keres. Óvadék kívánság szerint. Cim 
a kiadóhivatalban, VII, Almásy-íér 16

FELHÍVÁS 1 M agyar A ndrás adás
vételi irodája, Budapest, Ráhóczi-uí 30 
földszint 1. Közvetít, úgy helyben mint 
vidéken,szállodákat vendéglőket, kávé
házakat, továbbá minden szakmába 
vágó bármiféle üzleteket, ingatlannal 
vagy anélkül.

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

Tyúkszemét, sző rö s  szemölcsét 
teljesen eltüntetem fájdalom nélkül, ha 
hozzám fordul: Csiky gyógyszerész 
IX., Bakáts-íér 7. 111. 12.

(e l s ő  m a g y a r !
I RÉSZVÉNY i 
j SÖRFŐZDE I
5 B U DAPEST-K Ő BÁNYA = 
\ Tel.: J. 56-36 jj
5 — j
-Városi Iroda: Eszterházy-u. 6 jj
5 Tel.: J. 4-29 és J. 34-41 jji..................................................................i

NÖSNER BOROK
hordós és palack áru

Vili, Síáhly-u. 5. Tel.: CJ. 23 21 
BU D APE ST  BUDAFOK

111 Szobafestés és fii
§ I ! v r v l  ó  o szakszerű ki- ' § J
fel) í í l d / v U l a a  vitelét vállalja gúi
Í  |j LIKTOR FERENCZ,
E I  j Vili, Oózsef-körut 77. J'.-hivó J 49 S3 j fe J

HA ÖN jól akar rágni, akkor fogait |
Prohászka Sándor j

áll. vizsg. fogász, nüífog- ] 
specialistánál csináltassa 

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

Borospince folszere ési cikkek, üveg- 
nemtiek és gépek, gumik stb, kaphatók 

C 1 F K A  3 Ó Z S E F
Bpest, V, Vilm os császár-u t 48 

T e l. : 28-92

Schaumburg-Lippe
herceg borpincészeíéneh

borai és pezsgői
Villányi Pezsgőgyár és Borpince R-TBudapest, V, Nádor-u. 16

Vendéglői üveg és 
porcellánárut
legelőnyösebb árban és 
feltételek mellett szállít

I n W I  Q  VH, Csengeri-u. 26
VV 1 O . x.-hivó ű. 124-50

A természetes szénsavas

kékkúti ásványvíz
üdítő és pezsgő ásványvíz.

Lerakat: K a r á c s o n y i  F e r e n c
VI, Podmaniczhy-u. 12 Tel.; Iroda 10—27

Képviselő: K u t n s s y  V i n c z e
V, Bálvány-u. 76

Dozzi s z a l á m i t " — !
..... SA'lQŐ'’'tEsTvEREK....1

részvénytársaság  — ■— I
BORNAGYKERESKEDÉS, LIKŐR-, RUM- ÉS COGNACGYÁR §

BUDAPEST—KŐBÁNVA \
K ö z p o n t i  ir o d á k ,  b o r p in c é k  és g y á r t e l e p :  X, K o rp o n u i u. 16 18. Te l . :  J ó z s e f  59 03-  
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I  P A I I K 1 Y A Y  ő k ™  > >  e s s ^ r ? :z sTi  T
I  I  n L U V J  I Á  I  DEMI SEC P I N C E :  jj

KTS.ÍSÍ fe stT T i s z t í t , f e h é r ít i
Vili, Vifi-U. 8 M ndenféle kelmét, selymei, szövetet, fonalai,függönyt, bútorszövetet, szőnyeget pár nap alatt divatszalon, Bpest, I 

’ __  minta után pontosan fistünk. Oyászruhák 1'» óra alatt elb.1*- ? ülnek. A Vendég előfizetőinek ...  . . .  ,
T e l . - h i v ó :  176 —  63 nagy árengedmény. Vidéki megrendelések a legrövidebb időn belül pontosan teljesittetnek IV, VaCt-U. 11 D I

Hollóssy János könyvnyomtató műhelye, Budapest, VII, Jóslka-ufca 20. Telefon Jó zse f 135—02
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