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A szállodások és vendéglősök 
közgyűlése az adózás 
egyszerűsítését, és a 

fogyasztási adó törlését kéri
A Magyar Szállodások ás Yen dég- 

lösök Örs/.. Szövetsége f. é. október 
hó 24-én tartotta é\i nagygyűlését a 
régi képviselőházban. \ gyűlésen a 
főváros és a vidék agy a ránt szép 
számmal képviseltette magát. \ gyű
lés agy-két incidenstől altakintva. gör
dülékeny lefolyású volt. az. előadott 
sérelmek és panaszaik, mehek java
részt több évtizedes mnltra tekint
hetnek vissza, mint a vendégiparban 
általában érzett fájdalmas sebek, a 
hallgatóság helyeslése közben kerül
tek Isten tudja hányadszor 
nyilvános pertraktálás alá! Igen ke
vés a remény arra. hogy ezen ta
nácskozás anyaga, amely a magyar 
szállodás- és vendéglősipar fejlesz
tési* érdekében előterjesztett kíván
ságokat tartalmazza, végre megér
tésre talál a kormánykörök részéről 
is és azoknak legalább főbb pont
jait magukévá teszik: de remélhető, 
hogy egyszer már megunják az örö
kös siránkozásokat és tesznek vala
mit a vendéglősipar érdekében.

\ gyűlés lefolyásáról a következő 
tudósítás számol be:

\z országos gyűlésen részi\ eltek : 
a pénzügyminiszter, a belügyminisz
ter, a kereskedelemügyi miniszter és 
a népjóléti miniszter képviselője. Per
tik Béla dr. fővárosi tanácsjegy zö. 
Miklós Kleméi1 dr.. az Idegenforgalmi 
Tanács titkára, (iliick Frigyes és Pal- 
kovits Kde kormány főtanácsos. Mé
száros (iyőző. a kávésipartestület el
nöke. 'Pausz Béla dr. és Zilahy De
zső. a Székesfővárosi Idegen forgalmi 
Hivatal igazgatója.

keszey \iuce elnöki megnyitóbe
szédében hangsúlyozta, hogy a ha
tóságok a szállodás- vendéghisipart 
nem támogatják oly mértékben, mint 
azt megérdemelné. Bejelentette, hogy 
az elaggott szállodások és vendéglő- 
sök számára otthont építenek. Száz
ezer pengőért Pécelen szép ingatlant 
vásároltak és már oly mértékben si
került is helyrehozni az épületei, hogy 
november 1-én tíz elaggott és el

szegényedett vendéglős lóg olt me- 1 
lég otthonra találni. \z. intézmény hi- 
valalos felavatása jövő má jusban lesz.

\z évi jelentési amelyről a
\ endég mull számában részletesen 
megemlékezett a szövetségi titkár 
terjesztet te elő. Sz. Molnár Dezső dr. 
jogtanácsos benyújtotta határozati ja- 

1 vaslatál a fogyasztási és borfogyasz
tási adó eltörlésére. Jöjjön végül az 
adópolitika konszolidációja, mert le
hetetlen. hogy a nagyobb szálloda- 
és xcndéglősüz.emek két tisztviselőt is 
foglalkoztassanak, hogy a huszonhét- 
féle adót nyilvántartsák. \z ilalmé- 
rési illeték eltörlésének kérdését Bál- 
Iái Károly ismertette. \ fogyasztási 
adót 1848-ban megszüntették és 
csak a Bach-korszakban hozták be 
újra a szesz-, sör- és borfogyasztási 
adót. Most igen érzékenyen sújtja a 
vendéglő üké ez a bírságokkal sú
lyosbított es illetéknek elkeresztelt 
adó. amelynek eltörlését, vagy mint 
a múltban volt. lermolöadóvá való át- 
véltoz.lalásál kérik. Bolgár Menyhért 
szóvá tel le az iparosok most készülő 
aggkori biztosítását és javaslatára a 
nagy gy ti lés I talá n >za t ban k i mond ta,
hogy a kötelező aggkori biztosítást 
már évtized óta működő saját nyug
díjintézete állal óhajtja megxalósí- j 

j. tani és az eziránti kérelmet memoran
dumban összefoglalva fogja a nép
jóléti miniszter elé terjeszteni. M >1- 
nár Sz. Dezső javaslatára elhatározta 
a közgyűlés, hogy a szövetség kebe
lében kávésszakosztály l állít fel.

Szöllösx Ferenc, a Dunántúli \en- 
déglös Szövetség főtitkára, a vidéki 
xendéglösök és kocsmárosok sérelmeit 
tette szóvá. Kifogásolta, hogy a vi- 

i (léken a községek külön adókat vet- 
nek ki a kocsma rosokra. Kérte az 
őstermelők italmérési jogát szabá- 
Ixo/.ó törvény megváltoztatását.

Németh Madár, a Británnia-szálló 
igazgatója, az. éttermek lény űzési és 
forgalmi adójának eltörlése ügyében 
terjesztett be határozati javaslatot. Is
mertette a külföldi vendéglöiparl ter
helő forgalmi adókat. Kzutáu a 
pez.sgöadóx al foglalkozott. Ili meg- 
x<ilósn 11 ugyan a fázisrendszer, de a 
szakma terhére, mert e cikk után 
most háromszorosan kell fény űzési

adót fizetni: gyári adóban, készlet 
után fizetett különadóban és végül 
átalány alakjában. \ szorosan vett 
fény űzési cikkeket a gy ártás helyén, 
illetőleg a behozatalkor adóztassák 
meg.

Stein Sándor dr., a Boyal-szálló 
igazgatója szólalt fel. \ közgyűlés 
elvileg szabad verseny alapján áll és 
a szállodák építéséi és fenntartását 
nem tekinti állami vagy városi fel
adatnak. hanem kizárólag a magán- 
gazdaság kői ébe valónak tartja. Sok- 
ezer szobát kellene az országban hi
deg-melegvízzel és központi fűtéssel 
ellátni. \ szállodák örvendetesen meg
indult modernizálási munkálatait meg
akadályozza a szállodák házadója tár
gyában kibocsátott legutóbbi pénz
ügyminiszteri rendelet, amely a szál
lodákat berendezésük. felszerelésük 
alapján osztályozza. Kszerint, ha egy 
szálloda újabb befektetések által ní- 
vósabbá válik, azzal magasabb osz
tályba kerül és így sokkal magasabb 
házadót fizet. Nymodon a szállodás 
hideg-melegxíz. gőzfűtés, duplaajtók, 
hall építéséért adókedvezmény he- 
Ixelt adóbüntetést kap. Küldötlségi- 
leg kérik a pénzügyminisztert, vál
toztassa meg a sérelmes rendeletét.

Patai Lajos: \ kávésipart rokon- 
iparnak jelzi az új ipartörvény, pe
dig ez teljesen tévedésen alapul. \ 
vendéglősiparhoz szaktudás, a kávés- 
ipárhoz pedig csak pénz kell. Lehe
tetlen az is. hogy a cukrászok vál
lalják a nagy bankettekre a főzést, 
meleg ebédek és vacsorák kiszolgál
tatását. esküvői lakomák rendezését. 
\ fűszeresek és csemegekereskedők 
meleg vacsorák rendezését és hűllek 
felállítását is vállalják. Kontárkodnak, 
szerinti*, az egyre szaporodó t:*jivók 
és tejcsarnokok is: teljes menük, ros
télyosok. szeletek, rántott csirkék hí
rűi uek felszolgálásra. Megállapít dta. 
hogy a magyar fürdők hírneve nem 
a legjobb, de ennek okát ott kell 
keresni, hogy ha van egy-egy szak- 
mabeli képesített vendéglős a fíirdő- 
helven. akkor egy -kettői.- szaporái
nak a kontárok, akik. természetesen, 
sokkal kisebb rezsivel dolgoznak és 
ígv romlik egyre a fürdőhelyek ní
vója. Slur/a Károly hozzászólása után
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kon a közműi lés a kereskedelmi mi- 
nisz.U'rl. hogy az iparlörvénv 14. Jv
ának t‘{ív j um íjában csoportosított ro
koniparok közül a kávésipart vegye 
ki. követeli a közgyűlés még azl is. 
hogy a kontárokal szigorúan büntes- 
sék iiiejür.

keszey \ ince tűnök In1 jelentette, 
hogy az ilalméió'i ollóit**lóivokt'l t*zon- 
• ti 1 záros határidőn belül állítják ki 
az iparlestülel közben jöttével.

\ felszólalások elhangzása illán 
Mészáros (ivözö. a lUidaprsti kávés- 
i|>artestíilel elnöke szólalt lel és vá- 
laszoll Patai Lajosnak, aki a kávé
házakat okolja azérl. hogy a ven- 
déglök elnéptelenedtek. Tíz-tizén két 
kávéház van mondotta mind
össze. amely versenyképes a vendég
lőkkel szemben: Nem a kávéházak 
az okozói a vendéglők elnéptelenedé
sének. hanem a gazdasági élet az. 
amely nyomasztólag hat magukra a 
kávéházakra is. különben is mon
dotta a vendéglőknek és a kávé- j 
házaknak közös frontot kellene al- 
kotniok a lejivókkal szemben, ahol 
naponta ezerszámra fordulnak meg 
az. emberek.

Patai éles hangon válaszolt Mészá- I 
ros (ivözö felszólalására és kikelt a 
kávéházaknak azon rendszere ellen, 
hogy egyes kávéházak jóformán in- 1 
gyen adjak a menüt, mert a tulaj
donképpeni keresetük nem az ételen, 
hanem az ezzel kapcsolatban elfo
gyasztott italokon és kávén van meg.

Orbán Z (Jéza rámutatott arra. 
hogy ma már nemcsak a vevőket, 
hanem a kocsmárosokat és vendéglő
jüket i s fojtogatják kartellvédelem 
címe alatt. \ vendéglősök csak olyan 
'ürl mérhetnek ki. amilyet a kartell 
megállapít a részükre. Sürgősen meg 
kell alkotni a kartelltürvény l. mert 
nem szabad megengedni. Iiogv a ven
déglősüket monopolisztiknsan szol
gáljak ki és hogy a szabadversenyt 
korlátozzák. Ki re nézve határozati ja
vaslatot nyújtott be. amelyben köve
telte h >gy a sör nagybani árusítá
sánál súly szerint fizethessék a sör 
árát. valamint liegv a gyárak százalé
kos visszatérítést nyújtsanak a ven
déglőjüknek. csöpögé*. címén.

\/ üzletek értéke 7ö"u-kal 
csökkent a sörkarlell működése kö
vetkeztében folytatta Orbán.
\ vendéglősök és kocsma rosok ki 
vannak szolgáltatva a kartellnek és 
még a saját szövetségük sem nyújt 
nekik védelmet.

\z elnöklői keszey \ince ekkor 
közbeszólt

l.z demagógia! Mi megvédjíik 
a k i sv ei ii leglosőik érdekeit és nem bíz
zuk lakatoslegén v ek le .

\/ elnöknek e/ a kijelentése, va

lamint Orbánnak heveshangú lelszó- 
lalása kínos zavart okozott. \ nagy 
zajban Orbán kiáltotta az elnök felé: 
Megássák az iparosok sír ját. Vz. elnök 
bejelentette, hogy a sörkérdésben köz
vetlen érintkezés keresnek a sörgyá
rakkal.

\z ülés végén az. elnök sajnálkozá
sát fejezte ki a megtörténi kellemet
len incidensért, amelyet azonban fő
képp az elnök magatartása idézett 
föl. aki nyíltan és leplezetlenül vé
delmére kell a sörkartellnek saját 
iparostársaival szemben. \ gyűlés fel
emlegette még egy hirdetési iroda 
szerepéi, amelyre több sörgyár és 
maga a kartell is rábízta a sörfo
gyasztás propagálását és az illető 
iroda ezt a szerepel a vendéglősök 
érdekei ellen indított pr vpagandára 
használta föl. \ kongresszuson elha
tározott közvetlen tárgyalás alkalmá
val a vendéglősök szőváteszik a sör- 
kartell előtt a szóban forgó hirdetési i 
iroda szerepéi is és ennek túlbuzgó
sága ellen védelmet követelnek.

Délután kél órakor a gyűlés tag
jai a (iellérl-szá 1 lóban háromszázle- 
rítékes díszebéden vetlek részt. Mint
egy háromszáz szállodás és vendéglős 
másnap kirándult a Pécelen lévő , 

\ endéglüs (Miliőn megtekintésére. 
Keszey \ ince kalauzolása mellett te
kintették meg az otthon céljaira meg
vásárolt és körülbelül negyven helyi
ségből állé) hatalmas, szép épületei, 
amely már november 1-én tíz elag
gott vendéglőst fogad falai közé. \z 
ingatlant, melynek kél hold fákkal 
borított kertje is van. 100.1)00 pen
géiért vásárolták \z épület földszint
jét már be is rendezték, a bútorokat, 
ebédlői felszereléseket, lánvérokal és 
poharakul a Magyar Szállodások és 
\ endéglüsük áldozatkészsége hozta 
össze. Minden szobában vízcsap, 
mosdó, az épületben pedig kél. min
den kény ('lemmel ellátott fürdösz >ha 
áll az ottlakók rendelkezésére. \ I - 
lek másik épületét is már legközelebb 
átalakítják, emeletet is húznak rá. 
úgyhogy lizeimégv újabb szobával 
gazdagodik a telep. Délben tértek 
vissza a látogatók Hudapeslre. dél
után félnégy órakor Modulokra rán- 
dullak. ahol egv borpiurészelet te
kintettek meg.

Az adóbehajtási Illőt ékekről
\ közadókezelési szabályok meg

mondják ugyan, hogy adóbehajtási il
leték fejében a foganatosított, vagy 
megkísérelt zálogolásért 4<>o. az ár- 
árverés megkísérléséért, vagy megtar
tásáért további ()<>/() adóbehajtási il
letékei lehel számítani, nem rendel
keznek azonban arranézve. hogy mi
lyen összeg alkotja az, adóbehajlási 
illeték kiszámításának alapját, hogy 
maga a hátralékos adólarlozás-e. vagy 
pedig a hátralék után felszaporodott 
késedelmi kamatok és adópótlékok 
összeg«* is. amely igen sok esetben 
eléri, vagy túlhaladja magát a tőke- 
tartozási.

\z adóbehajtási illeték annak a 
községnek, városnak a bevétele, amely 
;i behajlási eljárást végzi és így a 
közadókezelési szubálvok említett hé
zagát kiha sználv a. általánosságban 
szokás az, hogy ;i behajtási végző 
község, vagy város a zálogolás előtt 
hozzácsapja a tőkehátralékhoz a ké
sedelmi kamatok és adópótlékok ösz- 
szegél is és az egész, ossz(*g után szá
mítja az adóbehajtási illetéket.

Hogy ez a szokás megfelel-e a 
| énzügy minisztérium intem ióinak. azt 
alig hisszük, de egyébként is mél
tánytalan. hogy az adóbehajtási ille
téket ne csupán a hátralékos töke, 
hanem annak járulékai után is fel
számítsák. holott maga a behajtási 
illeték Ín egyik járuléka az adóhátra
léknak.

\z a kevésbé méltányos rendelke
zés. mely az adózó fizetőién \ éböl. 
vagy a behajtás során befolyt (ősz- 
szegből legelsösorhan a késedelmi 
kamatokat (adópótlékot i számoltatja 
el s csak az esetleges többletet írja 
a hátralékos adótartozás csökkenté 
sere. még méltánytalanabbá válik az
által. hogy a járulékok után is fel
számítják az. adóbehajtási illeték* t 
aminek igen gyakran az a következ
ménye. hogy a lefizetett, vagv be
hajtott (összegek teljes egészükben a 
késedelmi kamatokra s adóbehajtási 
illetékre jutnak, a tartozás pedig 
marad a régi. megszaporodva ismét 
az idokőizi késedelmi kamatokkal.

Kívánatos volna, ha a pénzügyi 
kormány, mely bír szerint erélyes 
rendelet kiadására készül az, adózók 
feleslege* zaklatasa ellen, tüzetes re
vízió alá venné egyúttal a kőj/.adó- 
kezelési szabályok számos rendelke
zéséi i >. melyeknek merev alkalma
zása szüli az adózok legnagyobb el
keseredését s számos esetben tönkre 
tételüket.

I.zek köz*' tartozik az. adóbehajtási 
illeték maga iv ,mielv ma mar való
ságé* külön kö/M'ió póladova vált.
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melynek megszerzése a behajtással 
megbízott, közegek legfőbb törek
vése. még a legpontosabban Fizető 
adózó terhére is. ha egyszer akár pil
lanatnyi szorultságában, akár talán 
csak a fizetési nap véletlen elmu
lasztásával a legkisebb késedelembe 
esett.

A kávésok közgyűlése
Mozgalmas képet mutatott mull hó 

-O-én a Royal-szálló különterme, a 
kávésok közgyűlése előtt. Panaszok 
folyama ömlött minden felöl: a tűr
hetetlen gazdasági helyzet érzékenyen 
sebezte meg a kávésokat, tavalytól 
moslanig közel 40 százalékkal csök
kent. az üzletek forgalma, ennek a 
jaj ja. hallatszott minden oldalról. Míg 
egyfelől panasz. hímgzotL má felöl iz
galmas \it;i tárgyát képezte a kávé
sokat ért éles támadás. K/ v onat
kozólag még a közgyűlés előtt l)r. 
Havas Nándor főtitkár átnyújtotta a 
sajtó képviselőinek a kávésok vála
szát a vendéglősök vádjaira. \ vá
lasz a következő:

\ Budapesti Kávésok Ipartestüle
tének elöljárósága folyó évi október 
hó 2f)-én tartott ülésében foglalko
zott azokkal a támadásokkal, amelyek 
a Magyar Szállodások és Vendéglő
sök Országos Kgvesü leiének folyó 
évi október 24-én megtartott köz
gyűlésén a kávésiparral szemben el
hangzottak. \z. elöljáróság felhábo
rodással vette tudomásul azokat a 
hangzatosnak tetsző Felszólalásokat, 
amellyel a vendéglösipar képviselői a 
kávésipari minden alap és jogcím 
nélkül illették. Kgyáltalán nem felelt 
meg egves felszólalóknak az. a vád ja, 
hogy a kávéház tisztán luxus- és szó
rakozóhely. míg a vendéglő közszük
ségletet pótol és mint ilven a ható
ságok részéről különleges elbánásra 
vau joga. söl :i vendéglösipar terhei 
a kávéhá/akra volnának hárílandok.

\ kávésiparteslülel közgyűlését Mé
száros (ivözö elnök nyitotta meg. üd
vözölte a vendégeket. Szlovák Pál 
iparhalósági biztost. ( )r>zágh Sándor 
dr. és Majlhényi László dr. pénzügyi 
titkárokat.

Urszágh Sándor dr. pénzügyi tit
kár a hatóságok álláspontját fejtette 
ki a kávésok elölt és közölte, hogy 
csökkenlé-ekel a ; énzügv igazgatóság 
csak az adóközösség keretein belül 
tart lehetőnek.

Slener Marcell az. adómérséklés 
szükségesj-égél fejtegeti.• nagv tetszés 
közlieii. I.iszsz.aucr (iyula azok ellen a 
kávésok ellen beszélt, akik eddig még 
nem fizették be az. átalányukat és ez 
zel kellemetlenségei okoznak kartár
saiknak.

v í v o m
Tarján Vilmos beszélt az általános 

elszegényedésről, amely a kávéházak 
dekonjunktúráját hozta magával.

V 'kávéházak forgalma 1927  
1928-ig 90 százalékkal csökkent s 
aki tavaly menüt evett vacsorára, az 
idén két tojást eszik pohárban. Lz a 
kávéházak helyzetképe. Ilivé az adó
közösség- fentarlásának. de csak úgy. 
ha az adóközösség átalányát csökkenti 
a | j é n z ü g y i g a z g a l ó s á g.

Hosszas vita indult meg. melynek 
során az összes kávéházak tulajdono
sai a kávéházak egyre csökkenő for
galmát. egyre fokozódó eladósodását, 
főleg pedig a kiskávésők panaszéit 
telték szóvá, akiknél szinte napról- 
napra jelentkeznek a végrehajtók. Több 
fölszólaló konstatálta, hogy 1928- 
han harminc százalékkal csökkeni a 
kávéházak forgalma. \ felszólalások 
után Pallai Miksa indítványára a köz
gyűlés bizalmat szavazott Mészáros 
(iyözö elnöknek.

(Ildiért Zsigmond. Hajós Samu és 
mások felszólalása után Mészáros 
(iyözö megköszönte a közgyűlés bi
zalmát és bejelentette, hogy 1928- 
ban 022.000 pengőt fizetlek l'énv- 
ü/.ési és forgalmiadó-átalány cimén a 
kávéházak, azonban az 1929. évben 
az a dó közösség- csak akkor jöhet 
létre, ha a pénzügyi hatóságok figye
lembeveszik a kávéházak jelenlegi 
helyzetét, mert a hatóságoknak is be 
kell lútniok. hogy a kávéházak jóval 
rosszabbul mennek, mint tavaly. Mé
száros szavai után egyhangúlag hozzá
járult a közgyűlés az 1919. évi adó
közösség megalakításához és felhatal
mazta az elnökséget, hogy a pénzügyi 
hatóságokkal a tárgyalásokat meg
kezdje és megállapodásokat létesítsen.

\ közgyűlés után vacsorára ültek 
össze a kávésok, ahol Mészáros (iyözö 
beszámolt arról a támadásról, amely 
a vendéglősök közgyűlésén öl és sze
mély én keresztül a kávésipari érle. 
Majd Slener Marcell beszélt »■> pole
mizált a vendéglősök közgyűlésén el
hangzottakról. \ vacsorán igen éles 
hangon heréitek a vendéglősök tá
madásáról és ugv látszik, hogy a ká
vésok és vendéglősök harca ismét ki 
fog n jutni, aminek természetesen

elsősorban a kávés és vendéglős- 
ipar látja kárát!

Idkoho/lák a/ illetten cégjegyzéssel 
loigiiloiiihaliü/otl szódavize* Üvegeket.
Pár héttel ezelőtt közel SOI) darab 
szikvizes palackot kobozod cl a hí 
rósátf Soroksár községben. mert az 
ottani szikv izkészitök illegni cégjegy 
zéssel hozták forgalomba a szikvizet 
Nem vitás, hogy idegen szódás palac 
kok töltése rendeletileg Idus.

A költők és a bor
igen sokan hajlandók abban a té

vedésben ringatni magukat, hogy a 
bordalok, sőt általában a költemények 
borgőzös agyak szüleményei. Hál ez 
tévedés, legalább is élénk túlzás! Bár 
általánosságban igaz az. hogy nem 
voltak a legnagyobb költők sem tar
tózkodók a jó flórral szemben, de 
ez az élvezel a mértékletesség határait 
nem lépte át és ezt a könnyű mámort 
sohasem lehetett felhasználni az ihlet 
termékeny ítőjének.

\ magyar poéták közül különösen 
Petőfiről élt sokáig a köztudatban 
egyebeken kívül az a tévhit is, hog\ 
részeges, züllött ember volt. mit újabb 
életrajziról alaposan megcáfollak. 
Maga .Jókai említette, hogy bizony 
vizes kancsó melleti irta szegény Pe
tőfi nem egv szép bordalát. De logi
kájának szinte matematikai követke
zetessége, képeinek páratlan tisztasága 
és szigorú egy bekapcsolódása, jelle
mének kihívóan nyílt, egyenes, mocs
kol nem tűrő érintetlensége nem i> 
állítható be egy megrögzött alkoho
lista emberről alkotott fogalmaink 
keretébe. Nála a. részegség ép olyan 
álarc volt. mint a tunulatlansággal 
való hivalkodás, mely utóbbira né
met. angol és francia fordításai é> 
egyéb ránk maradt életrajzi adatai 
régen és alaposan rácáfollak. Hogy 
mire való volt ez az álarc? Némely 
gondolatot és érzelmet egy bordal 
strófáiban sokkal könnyebben kifeje
zésre juttathat a költő, mint bármely 
más formában. Vzután meg. nem 
álarcz-e maga az egész költészet, me
lyet magára ölt a poéta, hogy embe
rek és korok közelébe férkőzhessek és 
egy á I la Iában mégha liga lásra. figye
lemre számíthasson?

Képek, hasonlatok. rím. rilli- 
nuis. szavak és gondolatok zenéje, 
mind oak ruhák, amelyekbe a mezte
len szépség és igazság öltözik, hogy 
az (miiberek maguk közé bocsássák. 
Dr mindeneken felül Petőfi kezében 
a közvetlen egyszerűség és a laimlal- 
lanság hirdetési' lándzsa volt. ainelv- 
Iyel kortársainak afleklált nagvké- 
püsködését szúrta szíven.

Különösen a franciákat vádol ják az 
alkoholizmussal. \ kö/.tudalbau nem 
i> él a francia poétának más képe.

Baudelaireröl köztudomású. Ii ogv 
bort. pálinkái, ópiumot, kokaint, ha 
>isl. élherl egyaránt kedvelt, csakbogv 
mámorba ringassa agwelejél. I)» 
hogy mint vélekedett ő maga az ilven 
állapotról, arra legjellemzőbbek kő 
vetkező sorai, melyeket lesthen-lélek- 
ben összetörve és önmaga elölt i" 
megalázkodva irt: LLhallgatlatlial
juk-e mámorunkkal a ItTkiismerel l
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hogy ne éljen, hogy ne marcangolja 
önv áddal a szívünket? Poe Edgar, 
a nagv amerikai angol költő, keserves 
panaszban tört ki egyszer, felhábo
rodva a saját iszákosságán és beval
lotta. hogy mámoros állapotban tel
jesen elborul agya és ép gondola
tokra képtelen lesz. \ illőn, a részeges 
csavargó és clzüllötl poéta legértéke
sebb munkáit azokban a rövid idő
közökben írta. mikor megtartóztatta 
magát a szesztől és kerülte a csapszé
keket. Nerlaine és Mussel neveit em
legetik legsűrűbben azok között a köl
tők között, kik ihletüket az abszinth 
mámorából merítették. Saját szavaik 
igazságát, hogy ez a szenvedély po
kollá tett«1 számukra a földet, életük 
és korai pusztulásuk bizonyította leg
jobban.

\z alkoholt mértéken felül élvező 
francia dekadensek táborával szem
ben. mint alapos cáfolata a szeszihlet 
szükségességének, két gigászi nagy
ság emelkedik ki: Goethe és Byron. 
Előbbi tudvalevőleg a tiszta reggeli 
és derűs délelőtti órákban fogadta 
legszívesebben a Múzsa látogatását. 
Ihletért pedig a művészetekhez, a ter
mészethez. a természettudományokhoz 
és mindenekfelett a szép nőkhöz for
dult legszívesebben.

Byron, akit csekély sántasága miatt 
>at\rlábú Vpollónak is neveztek, 
egyike volt kora legszebb férfiúinak. 
Gyönyörű lejét festők és szobrászok 
\erseng\e másolták. Hogy teste ruga
nyosságát (d ne veszítse, szolgájával 
naponta Ixíkszolt. barátaival űzte a 
sport minden ágát és csupa költői 
rajongásból átúszta a llelleszpontuszt. 
mint a költői mondák hőse: Leander. 
Hosszú időn át nemcsak antialkoho
lista. de vegetáriánus is volt. hogy 
el ne petyhüdjön és el ne hízzon. 
Meri nevetségesnek találta az elhízott 
lírikust . Hírhedt későbbi orgiái sem 
az alkoholihlel szükségérzetél bizo
nyítják. Mikor a körülményekkel 
meghasonlott lelke nem fért meg szűk 
korlátái között, túláradt) he\e talált 
azokban levezető) csatornái.

\ bor hatását legjellemzőbben 'Ta
citus. az élesszeimi római történetíró, 
definiálta a Germaniáról írott köny
vében. Zabolátlan jóked\ükben 
Írja a lakmáro/va tanácskozó germá
nokról a maga meztelenségében 
fel van lárva mindnyájuk érzülete. 
Másnap újra meghányják-vetik a dol
got I. i. amiről tanácskoztak) és mind
két időnek megvan a maga jó oldala: 
tanácskoznak, midőn tettetni nem tud
nak és határoznak, midőn tévedni nem 
tudnak.

P.

Egy hasábos hirdetés mm-kénl 21 fiit.

A hivatalos lap 
in. hó 21-iki számában a kormányzó 
a miniszterelnök előterjesztésére a 
székesfőváros három érdemes tanács
nokát tüntette ki a magyar királyi 
kormány főtanácsosi eim adományozó - 
zásával. A három kitüntetett: Édes 
Endre. dr. Lobmayer Jenő és dr. 
Purebl tivőző tanácsnokok. Őszintén 
gratulálunk mind a három kitüntetett
nek. mert mind a három számtalan 
ízben tanújelél adta. hogy az iparos
ügyek megértő és jóakaratú támoga
tója. Lobmayer Jenő dr. a közgazda- 
sági ügyosztály vezetője, ahova az 
ipar ügyei tartoznak és bízvást állít
hatjuk. hogy a 'kitüntetetlek kezeiben 

í jó helyre van letéve az iparügyek in
tézést* és védelme Különösképen kell 
azonban kiemelnünk a kitüntetetlek 
közül Purébl Győző tanácsnokot, aki 
a közoktatásügyi osztály vezetője és 
akinek hervadhatatlan érdemei van 

1 nnk az iparoslanoncoklalás ügyeinek 
felkarolása körül, de általában véve ! 

: is a vendéglősipar önzetlen barátja- ! 
nnk mutatkozott mindenkor.

Hány vendéglős kapuit iparjogul a 
mull évben? A kiadott és visszaadott 
ipar jogosítványok számáról közöl né 
hány nagyon érdekes adatot a fővá
rosi statisztikai hivatalnak most meg
jelent Évkönyve. Eszerint az 1027 év
folyamán 9605 ipar jogosít vány I vál
tottak ki a főváros tíz kerületében, 
köztük Ü07 szállodás, vendéglős, kocs- 
máros. A visszaadott ipar jogosítvá
nyok száma 5855 volt ebből nagy 

I szám esik iparunkra, ugyanis nem ke- 
í vesebb mint 501-el vagyunk képvi

selve és ebből 500 szállodás-vendég
lős! Kiálló számok ezek. lelagadha 
talkin bizonyítékai a mai sötét gaz
dasági helyzetnek és iparunk lassú 
pusztulásának.

A korcsma és a kör. A Vidéki Ven
déglős írja Valamikor a korcsmákban 
való elzülléstöl féltették a föld józan 
mivelöil beültették hál a falvakat kö
rökkel. ahol csak erkölcsi és kulturá
lis alapon lehet berúgni, mert amíg a 
korcsmák szemei rendelet szerint este 
9 10 órakor lehunyadnak, a körök
tárt karokkal várják a jó magyar bor 
fanatikus híveit és s<* tilalom, se zár
óra. reggelig lehel éne kelgelui. de 
Iliivel a falun a kántor uroii kivid ke 
vés C.aruso akad. akar ordítozni is 
lehet, szólóban, avagy tizenkettesben, 
teljesen mindegy, síit az sem aggodat 
más vájjon lag e az illető a körben

Élvezetes kirándulás egy budafoki 
pincébe. Az országos kongresszus ke
retében 25-én délután kartársaink kö
zül mintegy 2()0-an kirándultuk Bu
dafokra. hogy megtekintsék és meg- 
izleljék a .Magyar Agrár és Járadék- 
bank borpineéjél és borait. A jelen 
volt vendéglősök nem győzlek elég
szer kifejezést adni tetszésüknek a lá
tottak felett és a borokra nem lehel 
szebb és dieséröbb jelzőt találni, 
minthogy igen tekintélyes mennyiségű 
leli ott helyszínen lekötve belőlük 
Borkóstoló után a vendéglátó cég gaz
dag buffel-vel kedveskedett a vendég
lős társaságnak és zamatos borokkal. 
Emelkedett hangulatban sokáig együtt 
volt a kedélyes társaság.

Ilárum kilométer hosszú vendégasz- 
lal — hárumezertflszáz résztvevő a 
llangya-bankcttcn. A vidéki hagyomá
nyos nagy lakodalmak méreteit is fe
lülmúlta az a nagy bankett, amelyet 
a Hangya-kongresszus résztvevőinek 
tiszteletére rendeztek október hó 25- 
én. A bankettel Gundel Károly ren
dezte. A Gellért-szálló konyhája kél 
napon keresztül Binder József fősza
kács vezetésével készítette elő a lako
mát, amely háromezerötszáz személy 
részére készült. A lakomát háromszáz- 
nyolcvan pincér és éthordó szolgálta 
fel. Az ebédhez felhasznált ételkvau- 
lumok a következők voltak kileneszáz 
kg. marhahús .négyszáz kg. burgonya, 
négyszáz kg hagyma, húsz kg. vörös
paprika. ezernyolcszáz darab zöldpap
rika. kétszáz kg só. ötszáz kg. alma. 
négyszázhúsz kg túró, tizenhét kg 
mazsola, háromszáz kg. liszt, hétezer 
darab tojás. A felszolgált feketekávé 
három hektoliter és a bor ezer liter 
Az ebéd egyes fogásait haranggal je
lezték. az egész felszolgálás félóra 
alatt folyt le Az ebédel egyébként 
csütörtök reggel szállították az Ipar- 
csarnokba. ahol ölvén fokos meleg 
ség11 zárt edényekben tartották a fel 
szolgálás pillanatáig Az asztalok bősz 
sza. amelyen az ételeket felszolgálták 
három kilométer

Nekünk mar nőin elég a magyar 
paprika és torma? Egészen csodálatos 
tétel kül kereskedelmi mérlegünkben, 
hogy tavasszal 120 mázsa friss papri 
kát hoztunk be 20000 pengő érték 
ben. majdnem az egész tételt Boíná 
niából Vájjon nem lehelne megvárni, 
míg megérkezik a magyar paprika? 
I s azután itt van a torma! 050 mázsa 
tormát hoztunk be 80.000 pengő ér- 
iékhen .majdnem az. egészet Német 
országból Hat hová lelt a híres deb
receni torma, melyet nemcsak az. or
szágban. hanem Európaszerte kedvel
lek hajdanában?
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Tíz éves vendéglői jubileumai üli
meg a közeli napokban Kodra Károly 
kartársunk a budai Zöldfa nép 
szerű gazdája. Tíz év a mai súlyos 
megélhetési viszonyok között nagy 
idő és még fokozottabb beszámítás 
alá esik ezen évek száma, tudva azt. 
hogy Kodra Károly kartársunk nagy 
üzletekben folytatta vendéglösi hiva
tását; tehát olyan helyeken. ahol 
helytállni a szaktudáson kívül rátér 
mettség is szükséges Annakidején 
Bock Ferenciül vette át a Debrecen- 
szállodát és vezette apósával együtt, 
azután néhány év múlva megvette a 
Zöldfái, amelyet azóta is. közmegelé
gedésre vezet. Nemcsak az üzletnek 
él. hanem sok szeretettel foglalkozik 
a közügyekkel is; mint ipartestüle
tünk elöljárósági tagja sok szép terv 
és hasznos indítvány vallja szülőjéül.
Jubileumát üzletemberhez mél - 
tóan azzal teszi emlékezetessé, 
hogy vendéglőjét megnagyobbította a 
régihez mérten több mint kétszere
sére. A pazar tágas helyiségek, re
méljük hamarosan ismét szűknek bi
zonyulnak és Kodra kartársunk ha 
még lehel népszerűbb lesz mint 
eddig!

Szinaranyevöeszküzükkel étkezlek a 
íílüek Frigyes estebédjén. A nemes 
tradíciója Pannonia-szálló angol ter
mében (ilück Frigyes kormány főtaná
csos. a Pannónia gazdája, a Szállodás 
Ipartestülel diszelnöke és az Idegen- 
forgalmi Szövetség társelnöke minap 
este fényes esiebédel adott az idegen- 
forgalmi kongresszusnak Budapesten 
tartózkodó tagjai tiszteletére. A vacso
rán. ahol a céhek korabeli kosztü
mökbe öltözött borfiuk. pincérek az 
ősi magyar gasztronómia különleges 
ségeil szolgálták tel külön esemény
számba ment a pompázatos terítés 
Ősi. finom porcellánok. csiszolt, mel 
szelt üvcgszervisz csillogott a virág 
díszes asztalokon, de a külföldi ven j 
(légek legnagyobb elragadtatását a 
(iliick-esalád ősrégi szinarany evőesz
közkészlete nyerte meg. amel\ az öt
vösművészetnek egyedülálló remek 
müve. A külföldi vendégek szerint ha 
sonló alkalmakkor sehol még ehhez 
hasonló s mükinesszámba menő evő
eszközt nem látlak

kenyérírigység avagy ki lesz a lil
lafüredi vendéglős. Fgyik napilap 
írja Megbízható értesülésünk sze 
rinl a kormánypárt egyik politikailag 
kevésbé ismert, de a párt belső éle 
lében annál közkedveltebb tagja du 
kai Takách (iéza. az egységes ke 
resztény. keresztyén, kisgazda- pol
gári és füldmí vespárl volt gazdája 
azzal a kéréssel fordult a kormány
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hoz. hogy a lillafüredi állami üdülő
hely vendéglőjének bérletét megkap
hassa. Fbben az. esetben természete
sen dukai Takách (léza lemond a 
bibarkoreszlesi kerület mandátumáról 
és minden igyekezetével pusztán a 
lillafüredi állami üdülőhely vendég
lői éleiének fellendítését fogja szol
gálni. A kormánypárti képviselők nagy 
örömmel fogadták ezt a hírt. meri 
valóban találni sem lehetne alkalma
sabb egyéniséget ennek a fontos fel
adatnak a betöltésére, mint (lakai 
Takách Gézát. aki évek óla szerzett 
felejthetetlen érdemeket a kormány- 
párti vacsorák és bankettek rende
zésénél A népszerű Tuskó . aho
gyan barátai (lakai Takách Gézát be
cézni szokták, bizonyára még közked
veltebb lesz a lillafüredi állami üdü
lőhely előkelő és pazarul felszerelt 
telepén, mint amilyen a kormánypárt 
klubjában volt. Fddig a hír! Kzulán 
pedig méltán kérdezik a képesített 
vendéglősök hová menjünk mi. ha 
a képviselő urak elveszik a kenye
rünket v Teljesen indokolt és hisszük 
a kisgazdapárt is jogosnak látja, ha 
(lakai Takách elárvult kerületében 
a paritás kedvéért egy vendéglős 
veszi ál a mandátumot.

F.gész Newyork i s z ik . . .  Van egy
szállóigénk, mely így hangzik iszik, 
mint egy kefekölö. Ha nem csalnak 
a jelek, a kefekölö szó helyett lég 
közelebb a newyorki -l leszünk kény
telenek aplikálni e mondatba Mert 
a valóság körülbelül az. hogy egész 
Newyork alkoholmámorban úszik 
Amerikában tudvalévőén drákói ren
deletekkel kötöttek gúzsba minden 
becsiccsentési lehetőséget s azóta az 
Fnió lakossága csak suttyomban, éj
jel és a paplan alá bújva mer nya
kaim méregdrága áron. Vannak 
azonban, akik képtelenek bevárni a 
naplementét s ezek még alkonyat 
elölt üg\ felönlonek a garatra, hogy 
eldőlnek a fényes utcán Az. elmúlt 
hét egyetlenegy napján például Ii 
zenhal férfi és három nő esett ősz - 
sze az utcákon túltengő alkoholélvc- 
zel következtében, amit tlépi magyar 
kifejezéssel így szokás körvonalazni 
meggyűlt benne a pálinka Vala

mennyit hordágyon vitték be a rend
őrségre. ahonnét, mihelyt kijózanod 
lak a legközelebbi dutyiba kísérték 
be őket Nos. ha nyílt utcán, fényes 
nappal ennyi részeget kell részesíteni 
első segélynyújtásban. elképzelhető), 
memni üvegnek hágnak a nyakára 
csupáncsak New yorkban mindazok, 
akik fedél alatt a csukott ajtók mö 
göli nyelik az árpalét Mennyivel sza
badabb a világ erre mifelénk! Itt

II i i-

sem vetik meg az állampolgárok a 
nedűt, ha akad ám a tempót még 
így is kevesellék szőlőtermelőink s 
tavaly például fölírlak a kormányhoz, 
hogy megfelelő formában serkentse 
népünket fokozottabb ütemű pohár- 
hajtogatásokra. A kormány nem lelte 
meg s legyük hozzá, elég balgán. 
Mert. aki iszik, optimista lesz. a ka 
bilidnek pedig elsősorban ilyen or 
száglakosságra lenne szüksége. Mert 
ha nem is zúg. de már-már morog a 
tömeg . . .

Kávéházi és vendéglői 
berendezések.

Üveg és porcellánáruk 
Alpakka evőeszközöksfb
Billiárd -asztalok és teljes fel

szerelések, kerti bútorok
Tekepálya -bábuk és golyók J

FR IED I
Király u. 391

■ G in d e rt  Is tv á n ■
te tő
5 o  B u d a p e s t ,  VI., K l a p k a - u t c a  B. a z .  2.0tMO o <0*3 Husboncoló lapjai jók *

d o s s c n I a p n n K Ii a n !



Házasság. Major Károly vendéglős 
karlársunk bájos leánya Boriska. S/.a- 
bő Sándorral f. hó 4-én kél házassá
gul az V. kér. anyakönyvvezu-lö elöli. 
Az ifjú párnak tartós boldogságot kí
vánunk!

Házassági évforduló. Mihályi (ívűin 
vendéglős kar társunkul házasságának 
tizedik évfordulóján hozzátartozói, ba
rátai és személyzete egyaránt meleg 
szereiéitől ünnepelte. Kívánjuk mi is. 
hogy a Mindenható áldása kísérje1 to
vábbra is éleluljukuu!

A borpiaciéi. A szüretek befeje
zése ulán közvetlenül teljes (ízlelte 
lenség álloll be a borpineon. ami jó
részt azzal magyarázható, hogy a 
gyengébb mustok feljavítása most 
kezdődik és amíg az árak ki nem 
alakulnak, a kereskedelem tartózko
dik a vételtől. \ m uslbesíirílések 
mindenfelé az országban nagy len 
diileltel indullak meg. jeléül annak, 
hogy a gazdák sokat várnak attól a 
nálunk eddig még általában nem gya
korolt bor javítási rendszertől. Ná
lunk. amennyiben a mustárak már 
kialakulhattak, a gyengébb árúért ál
lag körülbelül kél filléres fokonkénti 
árakat fizetnek klosterneuburgi mérő 
szerint. A jobb urasági árúért há
rom filléres fokonkénti árakat is fi
zetnek Az elmúlt napokban az. osz
trák nagykereskedelem részére 1000 
hektoliter újbort vásárollak fejtve. 
88 fillérjével. Kecskeméten ‘2000 hek
tolitert adlak el fejtetlenül .'tő fil
lérjével. Jelentősebb m usleladások 
történtek Jászberényben és (iyöngyö- 
sön. ahol .‘tó .'hí filléres árakat fi
zetlek a kereskedők ('.songodon a 
pesti koesmárosok vásárollak mustot 
és a IC. 17 fokos árúért H«S II) fii 
lérI fizetlek Az óborokat itt IS lil 
leidével vásárolták. Szekszárdon az 
üjbor kezdöára kél és fél fillér fo
konként l'okajhól kapott értesüli’síink 
szerint a mull bét elején olt is meg 
kezdték a szüretet és az eredmény 
általánosságban kielégítő \ must eu 
korioka 17 IN de helyenkinl ‘20-ig 
is felmegy. Ivz. már kivételes \z 
árak még nem alakultak ki \z. al 
földi homokos vidékiül a kiforrott új 
borból a közepes minőségű 10 fokos 
komtuerszáru állag négy filléres árak 
mellett megy ami bi/.onv elég nagv 
esés a laval\ ilyenkori üjborárakhoz 
képest Hiszen a tavalyi szüret ulán 
bal filléres árakat is fizettek Malii 
gand tokonként Lzzel szemben aszó 
lölermelo azzal sem igen vigasztal 
halja magád, hogv az idén aráuyta 
latud nagyobb a termés, mint la 
valy volt Az alföldi homokos borvi 
déken az egyes fagv és jégsujtolta 
bel veken még a tavaivá termésineny
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nyiségei is alig sikerüli elérni. Ba
dacsonyból jelenük, hogy a szüretel 
olt befejezték, a muslüzlel még nem 
alakult ki teljesen. A jó uradalmi 
mustéri a termelők I I filléres árat 
is kérnek. Az óborban csak a palac
kozott árú iránt van némi érdeklődés.

Dicséretei érdemel az a jóízű szili 
húsból készült sörbomba és virsli, 
amelyet kartácsainknak a kongresszus 
péceli kirándulásán volt alkalmuk 
megkóstolni. Kzekel a pompás dol
go kai Scluniedl Dániel szalámi és kol
bászán'! gyára ajándékozta IX . Bá
nóidéi- idea 17 és hozzá a ropogós 
piros kiflit Ilolndonner József sütö
déje \ 11.. Dohány-utca ö l adomá
nyozta.

A borfogyasztási adó leszállítása. A
termelői és kereskedői érdekeltségek 
újabb kérelmei juttattak a kormány
hoz. a borfogyasztási adó eltörléséért. 
A felküldött memorandum hangsú
lyozza. hogy lehetetlen a II) filléres 
újborl ‘2b filléres fogyasztási adóval 
terhelni 11a a kormány nem segít, 
három és fél millió hektoliteres bor
termésünk értékesítése lehetetlenné 
válik s az volna a feladat, hogy a 
bor árát az itthoni fogyasztás foko
zása céljából mini alacsonyabbra 
szállítsuk, mert a kivitel nem fog 
sikerülni Az árleszállításban a ter
melő és a vendéglős már nem mehet 
tovább s csakis a borfogyasztási adó 
leszállításával lehel a bort olcsóbbá 
tenni

Gyomorégés, gyomorfekély, érelme 
szesedés eseteiben, továbbá saviul len
gésnél orvosilag is javait a ('.igelkai 

István hydroearbonalns víz Meg
rendelhető Y . Sas-utca 20 Telefon 
Teréz. 120 20

kér. kőbányai választmány ülése
I02S november 8-án. csütörtökön d 
ii I órakor l.zimerer István vendég 
lőjcben. X Belső Jászberényi út 10. 
sz lesz megtartva. Az ülésen való 
s/iu's megjelenést kéri Wrabelz. (íusz 
táv kerületi elnök

A .Magyar Buzogány Asztaltársaság
minden hétfőn este N órakor lagössze- 
jövelell tart Vlil I• 11g Sándor u II
sz alatt lévő Ben* László vendéglő 
j eben

karlársak! Ne mérjetek /. vv a c k 
l'nicumja gyanánt más italll Ne tolt 
setek bele Zwack Lnieumos üvegébe 
más cégtől való keserűt. Ha vendéglek 
liiicumot kér. ne poharazzalok neki 
mást. csakis valódi Zwack bio Ibii 
nini gyouiorerösílö likőrl

1928. november 1

Vendéglős Ifjak baráti társaságá
nak összejövetele minden esetben 
kedden este N órakor kezdődik.

Nov. G-án Zsín Géza vendéglőjé
ben IX.. Bádav-ulca 56.

Nov. 20-án Bentz J. vendéglőjében 
Y . AlkoLmány-ulca 21.

December 4-én Kelecsényi József 
vendéglőjében Vlil.. Baross-utca L05.

Uj vendéglösifjut szívesen látunk!
(iiindcl J. és id. konímcr F. 

asztaltársaság
pénteken déli 12 órakor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

Nov 2-án Hellinger Márton ven
déglőjében 1.. Horthy Miklós-ti114.

Nov. 16-án Wagner Béla vendég
lőjében V I.. \ndrássy-ut 44.

Nov. 30-án Kurz János vendég
lőjében VI!.. Thökölyi-ut 1. (jVIáv. 
vendéglő).

Dec. 14-én Bandi Ferenc vendég
lőjében Vili.. József-körut 46.

Dec. 28-án Kommer Ferenc ven
déglőjében IV.. Tűn* István-u . 5.

Bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin találkozunk.

».tőbarátok« asztaltársasága
uzsonnájukul a következő helyeken 
tartják meg. minden szerdán cl. u.

5 órakor
Nov. 7 én Nagy János vendéglőjé

ben VIí.. Dembinszky-u. 16. Bethlen- 
utea sarok.

Nov. I t-én Tompa L.-né vendéglő
jében IX. Márlon-u. 18.

Nov. 21-én Maver István vendéglő
jében IX.. Drégely-u. 5.

Nov. 28-án /sin Lajos vendéglőjé
ben IV Soroksáriul 56.

Dór. 5-én Baranyay József ven
déglőjében VIL. Károly körút 18.

Dec. 12-én Németh Imre vendéglő 
jében IX.. Bádav-u. 15.

Dec lí)-én Kitlrich Ldc veje Quai- 
ser Ibidre vendéglőjében VI . 1‘odina- 
niczky-n. 51. Izabella-u sarok, villa
mos megálló.

A Jóbarátok uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj kartársakat.

Vendéglősök vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek
Nov. Dón I’utnoki István vendéglő

jében, VI11.. József u. 26.
Nov 28-án Keresztes F.dc vendéglö- 

löjében. V . Vigadó tér 8
Dec 7 én Malosik Ferenc vendég

lőjében. Vili. Népszínház u. tő
Dcc. 21 én Glück L János ven

déglőjében Vili . Hákóezi-ut 5.
A vacsorára ne feledkezzünk el

menni
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ívlclhelóplctlók az öregségi bizto
sítás egyes rendelkezéseit. Az l!)28. 
Övi XI.. l.-c. 191. §-ábnn foghilt lel 
hulnlmnzás alapján a népjói ól i mi
niszter rendelőiéi adoll ki. amelynek 
őrlőimében az Országos Mimkásbiz- 
l.osíló Inlézel neve ezenlúl Országos 
Társadalombizlosíló Inlézt'lre. A Hu 
dapesli Kereskedelmi és Betegségi 
Biztosító Intézel neve pedig Magán- 
glkalmazollak Hizlosíló Intézetére vál 
lozik. Hletbeléptelle egyidejűleg a 
miniszter azokat a változásokat, ame
lyeket a munkásbizlosítási törvény 
és az öregség, rokkantság, özvegység 
fjrvaság esetére szóló kőtelező tör
vény foglal magában.

Ile kell jelenteni a bortermést. A 
fogyasztási adóhivatal értesíti a fo
gyasztási adókötelezetteket, hogy az 
idei bortermést azonnal a préselés 
befejeztével, legkésőbb november 
10-ig feltétlenül, akár legyen az cefre, 
must vagy bor. a fogyasztási adóhi
vatalnak pontosan be kell jelenteni 
és november ll-löl kezdve elsöoszlá- 
lyú borfogyasztási adót tartoznak fi 
zelni. Behozatni alkalmával a szőlő- 
cefre. must vagy a bor a vámvonal 
nál bejelentendő és azok ezen beje 
lenlés utáni elszállítása a városi fo 
gyaszlási adóhivatal ellenőrzése mel
lett eszközlendö. Apadást párolgás cí 
mén 12 bóra két liter, élvezhetetlen 
borsepríí címén öl literben állapítot
ták meg hektoliterenként azon meg
jegyzéssel. hogy n leszámítás csak a 
tényleges apadás után eszközlendö és 
hogy a lenti tételek legmagasabb lé
teteknek tekintendők Az élvezhetet
len borsepríí címén apadás burása 
az cselben foganatosítandó, ha az él
vezhetetlen borsepríí a fogyasztási 
adóhivatal felügyelet«' alatt a pincé
ből eltávolíttatott. A pincevizsgálalok 
alkalmával talált, a városi fogyasztási 
adóhivatalnál be nem jt'lenlell sző- 
löeelre. must vagy bor mint bejelen
tés nélkül behozott adótárgynak te
kintendő és az. adótárgy birtokosa 
bűnvádi eljárás alá lesz vonva. A 
fogyasztási adókötelezetteket ez al 
kálómból figyelmeztetik, hogy a bor 
nak álviU'lél egyik pincéből a má 
síkba, továbbá a bor átengedése el 
adás. csere stb útján a város te
rületén valamint a borkivitelt lég 
alább hal órával a bornak a pincé
ből való elszállítása előtt a fogyasz 
lási adóhivatalnál bejelenteni tartoz
nak. annál inkább .meri a pince-

rv E T sm rrn
vizsgálatok alkalmával megállapított 
borhiány utáni fogyasztási adó fize
tésén* kólelezletnek A szőlő éréséi 
k ö z v«* 11 e nü I befolyásoló i d ő j ; í r á s ra
való lekinUdlel a földmívelésügyi mi
niszter az ország egész leriib'tén meg
engedi«' a szőlősgazdáknak, hogy idei 
mustjukat a bejehmlés. illetve enge- 
délvkérési eljárás mellőzésével be
sűríthessék és a bortörvény korlátái 
közölt a november ö l ig  besűrített 
mustot javíthassák. Kz az t'ngedély 
nem terjed ki azokra, akik a mus
tot eladás céljából sűrítik, továbbá 
azokra, akik a must üzletszerű adás- 
vételév«*! foglalkoznak

Adó rószlellörles/lós. A mai gaz
dasági viszonyok között sokan kér
nek az adóhivataloktól részletfizetési 
kedvt'zményl. Az adóhivatalok a rész- 
h'l fizetési engedélyeket rendszerint 
m«‘g is adják. Tudnunk kell azt. 
hogy aki részletfizetési engt'délyéimk 
elegei lesz. nem szabadul attól, hogy 
biztosítási foglalásokat ne rendezze
nek nála Ha az adószámviteli osz
tály i lyt'ii biztosítási foglalást ren
dez. ehhez, joga van. azonban ilyen 
t'stdben behajlási illetéket nt'in szá
míthat lel,

Az idegen miinkakönvvekel magyar 
munkakönyvekre kell kicserélni. Ide
gén. különösen pedig az utódállamok 
hatóságai állal kiállított munkaköny
vek Magyarországon a most megjeleni 
kereskedelemügyi miniszteri rendelet 
értelmében nem használhatók Az 
ilyen külföldi munkakönyveket az il 
lelékes iparhatóság, vagy az ipartestü- 
let bevonja és kívánságra azok adatai 
alapján uj magvar munkakönvvel ál 
lit ki.

Kodra Károly vendéglős kariár 
sunk. a híres budai Zöldfa I . 
Krisztina tér 9 népszerű tulajdonosa 
íizh'thelyiségeiI lényegesen m«'gna - 
gyobhílotta. Az új tágas és Ízlésesen 
bereiKh'zi'll h«‘ lyiség«*k nov«*mb«*r lm 
•Kán fognak megnyitni ünnepélyesen 
a nagyközönség számára.

ilj. Kánról Lajos vendéglős kartác
sunk a II. Margil-rakparl öö. sz. alatt 
levo w'inléglöl megvette. Polgári kony
háját és jó magyar falusi borait a 
közönség igen kedveli A szentendrei 
villamos végállomása kózels«*ge foly
tan az utazó közönség találkozó Imivé.
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MAYOR MIKLÓS, Budapest, V, Zrínyi- =  
utca 1. félem. Tel Aut. 8 2 1 - 8 0 . =

H U T L L  T IV A D A R
porcellángyáros, Budapest, V, 
Dorotíya-u. 14. Telefon 23j 53
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismertlegjobbangol C a u ld o n  
V it r if ie d  tá n y é r o k  ismét kaphatók

B r u t s y  J á n o s  E s z t e r g o m i l ik ő r  
é s  r u m g y á r  k ü lö n le g e s s é g e i

7 fájdalom  
g yógylikőr

P a p a g á ly  c r ó m  m in d en  j o b b  üzl e tb en  
ka p h a tó  !

I L IT T K E  I
■ ■ ■  P E Z S G Ő  ■ ■ ■  ■

C a s in o  - E n g la n d  - R o s ó  ■
V e z e r h é p v i se l e t  IV. S z é p - u t c a  3

I el 3. 378-23 ■W iener József  
c zu k rá sz
V II., B a r o s s - t é r  17 . 
T e l e f o n :  J . 3 1 6 -1 0 .

vendéglősök szállítója
S a j t o s  ru dac sk át ,  feper fyü s 
p o g á c s á t  h á z h o z  s zá l l í t ok

| I MEGNYÍLT •

ifj. Páncél Lajos 
11 vendéglője
YY II., Margit-rakpart

53 •S z e n t e n d r e i  v i l l a m o s  v é g á l l o m á s n á l

d ó  m a g  v a r  k o n y h a  ! 3 ó  falu si  b o r o k  ’ 
P o l g á r i  á r a k  !Bebizonyítva, üzletet csak H E G E D Ű S
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NAGY IGNAC
pincefelszerelési cikkek raktára 
Budapest, VII, Károly-köruí 9

Aján l ja dúsa n felszerel i  raktá rát ,  u. m 
borszivattyuh.  szü ró gé peh .  p a la ck o k ,  
para fa du gó k,  c ímk ék stb Tel . :  3 115-1

K a rca g
Wlndischgraatz Lajos

b o r iH n c A a n t a l
S Á R O S P A T A K  n T O K A J  n B U D A F O K
Központi Iroda és mintatér : Budapest, IV 

Véci-u 27 (Piaristák palotája)

HA ÖN jól akar rágni,akkor fogait

S C H A T Z  J E N Ő
áll. vizsg. fogász, míifog- 
specialistánál csináltassa

VII, Wesselényi-utca C>0

c v ris ro rc in
g a S H IR B E T E S D
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

megkezdett sor 1 pengő. 
K IA D Ó H IV A T A L  C IM E :

Kónya Sander Vll, Ahndssy-fér lő. Hl. 23
Zongorák, pianinók, bérlete vétel- 

eladás. javítás, hangolás részletre is 
olcsóbbak, mint bárhol. VI., Liszt Fe- 
rencz-tér 7. Zeneakadémiával szem
ben Gaál.

A megyeri csárdában 
pompás halászlé
(87. villamos végállomástól 
2 percnyire)
Kitűnő házi vágásit d isznóságek  ős 
eg y éb  magyar ételek . N em es faiberek

Dvorszky Géza és István
vendéglősek

Akar örömet szerezni 
gyermekeinek?

Stauffer
D O B O Z O S  EMMENTHALI 

VILÁGMÁRKA!
KÖZPONT RÉPCELAK

a MALATA PEZSGŐ SÖRt
hogyha MINDIG issza ,eg ész sé g ét s  pénze 
EGYPÉSI Í T  JUTALOMKÉNT KAPJA VISSZA. 
GYÁRTJA a FŐVÁROSI SÖRFÖXŐ R.T. KŐBÁNYÁN.

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

BUDAPEST-KŐBÁNYA
Tál. 3. M-3*

V á r e a l  I r o d a i  V i l i ,  E a iU r t iá a y * « .  •
Tel. 3. 4-29 éi 3. 94-41

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

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

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

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

tíollóssy Ián  na hönyvnyomfafó műhelye. Budupeil. VII, Jósika-utca JU. Telelőn József 433—(12
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