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Az Ígéret földje
volt mindig szép Magyarország: ill 
a jövendő záloga egy-egv hangzatos 
igérel szokott lenni valamelyik állam
férfin szájából. Lmlekszünk még 
egy nagyszerű kormánypolitikusra, 
aki puszta Ígéretekből volt képes 
magának népszerűséget, hatalmat söl 
halhatatlanságot szerezni. De tovább 
is mehetünk, nem volt még az utóbbi 
évtizedekben olyau pénzügyminiszter 
sem. aki Ígéretet ne tett volna az adó
dzsungel rendezésére. eg\ szerű sílésére 
\ag\ újabban az egyes átmeneti 
jellegű adónemek eltörlésére. I ermé- 
szelesen ezen Ígéretek megmaradtak 
eredeti alakjukban kongó Ígére
teknek. Mostanában, az uj |)éuzügv- 
miniszter követve elődei példáját, bő
kezűen szórta szél a legrsillogóbb, a 
legszebb reményekre jogosílé) igéze
teket. A mull összes pénzügyminiszte
reinek gyakorlata szerint az Ígéreteket 
követő lettek, merőben ellentétesek 
szoktak lenni az Ígérettel. Tehát adó
törlés helyett adóemelés, adószapo- 
rítás és a dsungel még szövevénye
sebbé tétele agvs/áríló rendeletekkel 
következett. Sajnos a magyar adó
fizető a legnagyobb a világon a 
teherviselésben, nincs még egy or
szág a földön, amelyik hasonló nyo
morúságos I elvzelhen a mienkhez ará- 
nvítható adósullyal volna tetézve. 
Legalább lenne egv vigasztaló tuda
tunk, hogy ezek az adók igazságosak. 
de még ezt sem lehel reájuk sülni. 
Kgvik antiszociálisai)!), mint a másik; 
forgalmi adó, amit a koldus ep úgy 
fizet mint a királyfi sőt a király ti 
kevésbé) vagy kell-e égbekiáltóbb 
igazságtalanság. mint megterhelni 
adóval, fény űzési és forgalmi adóval, 
a: rll;r:rsl. Ls kell-e vérforralóbb. 
mint ezt az igazságtalanságot fenntar
tani annak a pénzügyminisztérium
nak. amelvik évröl-évre milliárdos fe

leslegeket produkál az államkincstár
inak. a mai pénztelen, gyászos, fekete 
gazdasági viszonyok között. A jclen- 
lenlegi szanált helyzetben már ott 
tartunk, hogy az emberek nem mer
nek enni az adó miatt és a polgári 
vendéglők közönsége beszorul népjó- 
lélünk legfőbb őrének ki főzéseibe, 
ahol adómentes, rezsimentes, tehát ol
csóbb ebédhez-vai sorához jut. \ ma
gyar vendéglősipar is előállítja az ol
csóbb ételeket, tehát lépést tart a 

népjólétiéi . ha erre módot nyújt 
a pénzügy miniszter, de erre vonatko
zólag nem ígéreteket kérünk a mi
nisztertől. hanem végre tetteket!

Í - )

31 it adózik az ipar 
és mit a földbirtok l

Míg az ipart mindenféle adókkal 
elnyomorítják, addig a termelőket el
halmozzák adókedvezményekkel, vé
dővámokkal stb. Itt vau példaképpen 
a vendéglösipar is. szemben a bor
termelőkkel. llétröl-hétre olvashatni, 
hogy milyen kedvezményeket készíte
nek elő a már eddig is élvezettek 
mellé a bortermelőknek; ezenfelül 
elősegítik a borkivitelt, külföldi bor
házakkal csinálnak nekik propagan
dát az összes adózók pénzén. Midig 
a vendéglősipari elnyomják 4ó-féle 
adóval, termelői kimérésekkel stb.; 
holott az állami jövedelmek rubriká
jában a szereplés fordított arányban 
áll. I gyanis évek óta figyelemmel 
kisérve a bruttó adóbevételek kimuta
tását. azt látjuk, hogy dacára a i\ ssz 
kereseti lehetőségnek, állandóan adó
többlet mutatkozik. \ legújabb beszá
molók szerint például az elmúlt fél
évben Budapest busz millió pengővel 
több adót fizetett, mini amennyit a 
költségelőirányzat elüir, < It* hasonló 
aránvban növekedett a vidék adóz
tatása is.

Nem érdektelen megállapítani. 
Iiogv a fölsrófolt adókat melyik log- 
lalkozási ág milyen arányban fizeti.

V pénzügyminisztérium foglalko
zási ágak szerinti adózásról ne n közöl 
hivatalos statisztikát, de ennek elle
nére is a szakértők részéről megálla
pítható. hogy amig az egész magyar 
földbirtok 40 millió pengő évi föld
adót fázet, addig a házadó jőve leim 
00 millió pengő. A városok te .. t 
ahol az ipar és kereskedelem gá - 
pontjai vannak — a fenti adat s e 
riül 20 százalékkal többet adózik, 
mint a vidék, holott hiteles statisztika 
szerint a vidéken (falvakban) a la
kosság 79.14 százaléka keresőképes, 
amig a városokban Budapes'.et is bele
értve, 20.86 százalék.

Kzek az adatok nem kívánnak kom
mentárt. beszélnek magukért cs élesen 
világítanak rá arra a fonák rend
szerre, amely a legtöbb adót fizetők 
irtását tűzte ki célul és ezzel szemben 
valósággal tenyészti az életképtelen 
foglalkozási ágakat, különböző ked
vezmények nyújtásával. Az országnak 
igazán nem lehet érdeke ele: ötlene Jett 
foglalkozási ágak injekcionálása: de 
hát amíg földbirtokosok ülnek bent 
az országházban és nem iparosok, 
addig nem is lesz ebben változás!

(*)

Az aszúból* készítése
Az aszubor készítése függetlenül 

más borok készítésétől, régi. kipró
bált és jól bevált szokások és fogások 
szerint történik. Az aszuszuretnél a 
szedőket külön aszuputtonyokkal lát
ják cl, melyekbe ezek az aszú fürtök 4, 
szemeket külön összegyűjtik. Az er
jesztő helyiségben ügyeskezü, gyakor
lott gyerekek, lányok, asszonyok re
vízió alá veszik az aszufürlöket. az 
aszúszemeket külön ládákba gyűjtik, 
míg a termés többi része ismét kü
lön kerül feldolgozásra. \ fürtökön 
rendszerint hagynak az aszúszemek
ből. hogy a must is elég édes le
gyen. Az aszúszemek kipréseléséből 
(anélkül, hogy mustot adnának hozzá) 
lesz az asszueszencia, melynek cukor
tartalma a klosterneuburgi mustmérő 
szerint sokszor a 4ö ö() százalékot 
is eléri. Az ilyen óriási cukortartalmú



eszszenciák még megfelelőim Irm- 
1 éráit érj esz lőlielyiség bon is rendkívül 
nehezen indulnak erjedé&nityki s a foj— 
lödött alkohol rendszerint nem több 
4 5 százaléknál, mert a cukor az
élesztőgombák működését nagyon 
nehezíti, sőt lehetetlenné teszi. Az 
aszuesszencia egyébként házi fogyasz
tásra szánt, rendkívül finom ital, me
lyet likörös pohárkákban prezentál a 
hegyaljai gazda kedves vendégeinek, 
mint szakértelmének fényes doku
mentumát. Forgalom tárgyát nem ké
pezi egyrészt azért, mert palackéretté 
magas cukortartalma miatt igen ne
hezen hozható, másrészt, mert horri
bilis, szinte megfizethetetlen magas 
ára forgalmi cikké való avatását lehe
tetlenné teszi.

Vz aszúszemek gondos kitaposása 
után az aszutészlát nyerik, melyet 
azután musttal öntenek le. ebből lesz 
az egész világon ismert aszubor. Az 
aszuboroknak 1 2 3stb. puttonyos
szerint való osztályozását ismerjük, 
mely elnevezésnek eredete a követ
kező: az erjesztő edénybe 1 '2 3
slb. puttony aszúszemből készült aszú
ié sz tát öntenek, amit azután egy gönci 
bordó musttal öntenek le. Fgy gönci 
bordó alatt kb. 136 140 liter must
értendő. Fgy puttony űrtartalma pe
dig kb. 23 30 liter, tehát kb. f)
puttony űrtartalma egy gönci bordó
val egyenlő. Aszerint, ahány puttony 
aszuszőlőböl készüli aszutészlát adunk 
1 gönci hordó musthoz, megkülön
böztetünk 1 2 stb. puttonyos aszút.
V puttonyok szerint való megkülön
böztetés nem feltétlenül irányadó az 
aszú minőségét illetőleg, mert az aszú
szemek cukortartalma évjáratok sze
rint változó. Fgy gyönge aszuévjárat 
ö puttonyos aszúja esetleg silányabb 
lehet egy jó  évjárat 2 3 puttonyos
aszújánál. \ mesterséges aszalással a 
minőség és puttonyok száma közötti 
egyenes arányt jobban megközelít
hetjük.

\ musttal leöntött aszutészlát 1.0 
12 óráig állni hagyjuk, hogy az 
aszúszemek héjára tapad«') cukor kiol
dódjék. Hűvösebb időben 24 36
óráig is rajtahagyják a mustot az 
aszutészlán. Fzen idő elteltével a tör
kölyt zsákokban kitapossák, a levét 
pedig erjedésnek adják át. \z aszú- 
borokat magas cukortartalmuk miatt 
meleg e r j esz lühely iségben e r j esz tik.
amikor is néhány bét alatt a cukor 
legnagyobb része elerjed s egy bizo
nyos mennyiségű alkohol fejlődése 
után néhány hónap elteltével az utó
erjedés is befejeződik. Túlságosan hi
deg pincében az aszubor sokáig, éve
kig utóerjedésben van s nagyon nehe
zen hozható palac keretire. Mkoboltar- 
tabunk rendesen 10 14° Malligand
között váltakozik.

Az aszuborok sajátos, úgynevezett 
levegőizét a darabban való kezelés 
által nyerik. A hordókat ugyanis nem 
töltik fel, hanem bő alkalmat adnak a 
bornak a levegőzésre, amikor is nagy
mérvű oxidáció következik be, mely az 
aszuborok fejlődése, zamatanyaga és 
i zképzése szem pon t j ábó I rendkívül
előnyös. Az aszúkat azonkívül apró, 
rendszerint gönci hordókban ászkol- 
ják (bepincézés). Az ilyen kicsiny 
hordóknál, a bor jobban, gyorsabban 
fejlődik. Az aszuborokat gönci hor
dókban adják el. ami minden esz
tendőben uj hordók beszerzését teszi 
szükségessé.

A régi jó időkből
Budapesten mindig táncoltak. Het

ven évvel ezelőtt, mikor a magyar 
főváros fejlődése kezdődött és a kis 
város nagy várossá alakult át. ami
kor a nagykereskedő cégek már ke
let és nyugat kereskedelmét bonyolí
tották le s a bankok belekapcsolód
lak a nemzetközi forgalomba. Buda
pesten víg volt az élet. vígabb. mint 
másutt. Budapest volt a lánchelyisé
gek hazája. V I )iana-szalon, Berger 
Marci-láncterem. a Zöld vadász, az 
Arany-szalon parkettjein táncoltak a 
mull század 60 70-es éveiben az
előkelő demimondok. a grófok sze
relmei, az új gazdagok arany if júsága 
és ezekből lettek később a nagy 
brettlidivák, a Marietta.

Viliikor a tánchelyiségeket megunta 
a j)«*sti közönség, akkor keletkeztek a 
varieték. V chanson vált itt uralko
dóvá és a színpadjuk vetélkedett mű
vészi alakításban és szépségben a vi
lág minden operettszínpadával. V né
met Sángerei -ok helyét átvette a 
varieté, jött a kánkán. jöttek a ber
lini dizőzök és az egyfelvonásos ope
rettek. V Prugmay er-orfeum a II a - 

)S-utcában. az Imperial-mulaló a 
áci-úton. de főképpen a Blaue 

Katze árasztották a széles jókedvet és 
hírük szárnyra kell. nemcsak a ha
zában. hanem mindenütt, ahol az él- 
vözeteket hajszolták.

Fkkor a varieték még nem palo
taki ián voltak, gázvilágítás mellett 
mulattak az emberek, a pezsgő még 
igen ritka volt és budai vörös bor 
és hazai pálinka élvezetére csalogat
ták a vendégeket. V Blaue Kal/.e- 
ban. a mull század hetvenes-nyolcva
nas évek szellemének hódolva. a 
könnyebb műfajt kulti váltak.

V Blaue Katze Király-utcai ki> 
füstös helyisége világhírű lelt. Fd- 
vvard walesi herceg, a későbbi VII. 
Fdvvard angol király, aki trónörökös 
korában víg életet élt és akinek vi 
(lám életét nemzetének nagv meg

1928 december 15

rökönyödésérc egy angol lap leplezte 
le. gyakran kereste fel Budapestet, 
Károly i István gróf, Zichy Jenő gróf 
és az akkori idők mágnásainak tár
saságában együtt hódollak Janetle 
Waldau szépségének, aki bizony nyers 
és őszinte tréfával, szellemes meg
jegyzéseivel az angol trón váromá
nyosával szemben nem tartotta be az 
udvari etikett szabályait.

Karácsonyi lakmározások
Mindenféle földi boldogságok kö

ziül az evésbeli élvezetek, örömök 
azok. amelyeket a közönséges halandó 
a legkönnyebben és a legolcsóbban 
megszerezhet magának. Minden egyéb 
élvezet megszerzése pl. egy j<> könyv, 
egy szép festmény vagy nivós zene 
hallgatása: ami szép és magasztos, 
mind aránytalanul nagyobb anyagi 
áldozatot követel, mint egy kiadós 
lakoma. Fzzel magyarázható az. h >gy 
mikor valami ünnepet akarunk ülni, 
elsősorban bőséges mennyiségű éte
lek röl-i la lók ró I gondosk od un k első
sorban,

Fzenkivül ennek a körülménynek 
az a legfőbb oka még. hogy a leg
több ember éleiének köznapjain nincs 
óbban a helyzetben, hogy azt ellessék 
és ihassék, amire éppen kedve kere
kedik. Sokkal szebb és ideálisabl) 
lenne az. élet. ha a táplálék minősége 
nem okozna gondot senkinek. <‘gé- 
sz.en eltekintve annak mennyiségétől.
11a egy minimális munkateljesítés 
mellett az ember annyit tudna sze
rezni. amennyiért tetszőleges élelmi
szereket szerezhetne be s munkájának 
többi részét arra fordíthatná, hogy 
szebbé legye volo az életét. Fájdalom, 
ebben a helyzetben igen kevesen van
nak. \ nagy tömeg igen messze van 
ettől az. álla] oltói s íiimej számba megy 
számára az a nap, amikor ha nem is 
tetszőleges étkekben válogathat. de 
legalább jobbakat, izlelesebbekel s 
drágábbakat élvezhet, mint közönsé
ges napokon.

Karácsony ünnepén mely első
sorban a szeretetnek van szentelve 
vagy egyéb alkalmakkor is az embe
riség fööröinét a kulináris élvezetek 
képezik. IN ez. így helyes is. hiszen 
idümultán minden iránt elfásul az 
ember, ele az evés-ivás örömei végig
kísérik az. egész életidőn, feltév e, hogy 
a gyomra egészséges.

\ dicsőség iránt közömbösek sok
szor olvanok. akiknek túl nagy részük 
volt benne. \ hatalom gyakorlása 
unalommal tölti el azokat, akik so
káig és korlátlanul élvezték, a fény és 
pompa se okoz. állami«) gyönyörűsé
gei. \. Károly, a világnak legnagyobb 
hatalmú ura. öreg napjaira kolos-



lóiba vonul, udvartartása kétszázötven 
főnyi személyzetéből csak néhányat 
tart meg maga körül, a hatalom gya
korlását Fiára bízza, de az élet örö
meiről akkor se tud lemondani, kosz
ién vés bániaknak gyötrik, de azért 
egv gombával töltött bizolt karpánt, 
a kövér halakat volt birodalmának 
minden részéből küldeti maga után, 
kedvenc söréneik s a. liliom rajnai bo
roknak sohasem szabad asztaláról hiá
nyoznia. És ezekkel az italokkal, or
vsainak kétségbeesése dacára is. bő
ségesen él.

Van az élet étrend jében egy erősen 
demokratikus és amellett megnyug
tató vonás. Még pedig az. hogy aki 
nem tekinti a minőséget, kevés mun
kái al is megszerezheti azt a minimu
mot. amely az élet puszta fentartá- 
sára elegendő. És ezt a lényt hiába 
próbálják kétségbevonni a különféle 
szociális Iheoriák. Akinek egyáltalá
ban van munkaalkalma, az ma. a mi 
napjainkban, nincs kitéve az éhen- 
batásnak. \bogy ki volt téve még 
nem is olyan nagyon régen. \ tömeg 
főtáplálékát képező élelmicikkekel oly 
olcsó áron lehet már beszerezni, hogy 
azoknak ellenértékét meg lehel ke
resni az egyes ember munkaképessé
gének teljes kifejtése nélkül is. V 
krumpli, kukorica, sőt a búzának ára 
ma már oly arányban áll a bérkere
settel. hogy a legrosszabbul díjazott 
munka melleit is be tm Iják az embe
rek a legszükségesebb napi szükségle
teket szerezni. És ez az eset fenéit 
olt is. ahol a legszegényebb néposztá
lyok igényei sokkal magasabbak, mint 
nálunk. Mert olt meg a kereseti mini
mumok kedvezőbbek. Vz amerikai nép 
p. o. rendes napokon is oly koszton 
él, aminöl a mi munkásunk csak ün
nepnapokon engedhet meg magának. 
De ahhoz mért a keresete is. Kz/.el 
szemben pedig odaát sem tud annyit 
keresni a közönséges munkás, ameny- 
nyiiel meg tudná fizetni az oltani jó
módúak táplálékát.

Vitaiéban periig meg lehel állapí
tani. hogy az ember ha a legszük
ségesebbekre szorítkozik igen egy
szerű és olcsó koszion meg tud élni. 
Lklatáns például szolgálnak erre 1 0 - 
nalkozóan a magyar napszám sok.

\z Alföld egy nagy részének nap
számosa január elsejétől december 
harmincegy erükéig csaknem kizárólag 
tarhonyán, lebbencsen és köleskásán 
él. meg kenyéren igen mérsékelt sza
lonna mellett. Kzekben a tápszerekben 
koránlse foglaltatnak azok a szüksé- 
ges mennyiségű alkatrészek, melyeket 
a tudomány megkövetel, És ennek da
cára ezek az emberek egészségesek, 
munkabírók és erősebbek, mini az 
okszerűen táplálkozók.
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Ks ezek a táplálékok olcsók, arány

lag kevés munka fejében megszerez
hetők. S olcsók azok a vitamintar
talmú tápszerek is. melyeknek nagy
szerű hatását újabb időben talán túl 
nagy mértékben is magasztalják.

Karácsonykor azonban mindenki 
valami jobbat, izlclesebbel akar enni, 
mint amit máskor szokott. És ez már 
több pénzbe kerül. Annyiba, aineny- 
nyil szerényebb jövedelmű ember 
csak kivételes alkalmakkor engedhet 
meg magának.

C)
Adóügyben elkövetett 

bűncselekmények
a következőképen osztályozhatók:

1. Adócsalás mindaz a cselekmény, 
illetőleg mulasztás, amelyet valamely 
adótörvény kifejezetten ennek minő
sít. mint pl. az adó szándékos és tu
datos megrövidítése, üzleti könyvek 
hamis vezetése, a hatóság tudatos és 
szándékos megtévesztése. V büntető 
eljárást a kir. törvényszék folytatja 
le. A vádat a pénzügyi hatóság fel
jelentésére a kir. ügyészség képviseli. 
Büntetése vétség esetében egy évig 
terjedhető fogház, bűntett esetében 
bárom évig terjedhető börtön. Mellék- 
büntetése a megrövidített (veszélyez
tetett) adó egy nyolcszorosáig ter
jedhető pénzbüntetés.

2. Súlyos jövedéki kihágás mindaz, 
a szándékos s némely adónemnél gon
datlan cselekmény mellyel valamely 
közadót megrövidítettek, vagy veszé
lyeztetlek. vagy amely et valamely adó
ügyi jogszabály súlyos jövedéki kihá
gásnak minősít. \ büntető eljárást 
a kir. törvényszék, mint jövedéki 
biróság folytatja le. a vádat a pénz
ügyi hatóság kiküldöttje képviseli. 
Büntetési' két évig terjedhető fogház. 
Mellékbüntetése a veszélyeztetett adó 
egy nyolcszorosa, elkobzás és kiuta
sítás.

B. kisebb jövedéki kihágás az adó
szabályuk olyan szándékos, vagy gon
datlan megsértése, melyet az érvényes 
rendelkezések sem adócsalásnak .sem 
súlyos jövedéki kihágásnak, vagy sza
bály lalanságnak nem minősítenek. 
Büntetése 100 pengőig terjedhető 
pénzbüntetés, melyet az. eljárás lefoly
tatása után a pénzügyi hatóság maga 
szab ki.

4. Szabálytalanság a közadók sza
bályainak minden olyan megsértése, 
meivel az érvényes szabályok pénz- 
birsággal büntetnek. V pénzbírságot 
jellemzi, hogy behajthatatlanság ese
tében sem lehet szabadságvesztésre át
változtatni. Összege az egyes adóne-
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ineknél változó. Legnagyobb pénzbír
ságot a forgalmi adó eílen elkövetett 
szabálytalanságok eseteiben alkalmaz
nak.

5. Kisebb szabálytalanság az a be
vallási vagy fizetési késedelem, me
lyet az érvényes szabályok felemelt 
adóval, adópótlékkal, vagy késedelmi 
kamat szedésével büntetnek.

Mekkora a: adó behajlási illeték? 
\z adókezelési szabályok világosan 
megmondják, hogy adóbehajtás fe
jében a zálogolásért 4 százalék, az 
árverés megtartásáért vagy megkísér
léséért további 0 százalék illetéket 
lehet felszámítani, nem mondják 
meg azonban a szabály ok, hogy mind
ezt csupán az adótartozás, vagy pedig 
az időközben igen sokszor a tar
tozás nagyságára felszaporodott 
kamatok és adótartozások után is fi
zetni kell-e. \ legtöbb városban és 
községben a felszaporodott összeg 
után rójják ki ezeket a százalékokat 
s ezt annál szívesebben teszi a város 
vagy a község, mert ezek a százalékok 
az ö bevételeiket szaporítják. Kívána
tos volna, ha az illetékesek belenézné
nek ebbe a kérdésbe és az illetékkiro
vás méltányos szabályozását kérnék a 
pénzügyi kormánytói.

Külföldiek iparűzése Magyarorszá
gon. Közigazgatási hatóságoknál gyak
ran merül fel az a kérdés, hogy a 
külföldiek mely esetekben kaphatnak 
iparigazolványt Magyarországon. 1 
kérdés elbírálásának alapjául szolgál, 
hogy a magyar állam kölötl-e viszo
nossági megállapodást azzal az idegen 
állammal, amelynek kötelékébe az 
iparigazol vány I kérő idegen állampol
gárságú egyén tartozik. Ilyen viszo
nossági megállapodásunk ez idő sze
rint Ausztriával, Bulgáriával, (’.sehor- 
szággal. Franciaországgal, Lengyelor
szággal, Németországgal. Olaszország
g á  Bomániával, Svájccal. Szerbiával 
és Törökországgal van. Fzeknek az 
államoknak a polgárai tehát az ipar
űzési jogosítványt Magyarországon is 
megkaphatják, feltéve, ha rendelkez
nek máskülönben azokkal a törvényes 
kellékekkel, amelyeket az önálló ipar
űzés feltételéül a magyar törvények 
előírnak. A külföldön töltött szak- 
bavágó gyakorlat igazolására felmu
tatott bizonyítványok, illetve munka- 
könyvek elbírálása a képesítés szem
pontjából a kereskedelemügyi minisz
ter hatáskörébe tartozik. Az ipariga
zolvány kiállítása előtt tehát azokat a 
kérvényeket, amelyekhez ilyen termé
szetű okmányok vannak csatolva, a 
kereskedelemügyi miniszterhez kell 
felterjeszteni.
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Az újévi üdvözlések hagyományos 
rovatát, a regi jó szokáshoz híven a 
Vendég«- 1029 január 1-jei számá

ban isméi megjelentetjük. A beikta
tás kartársak részére 5 pengő, na
gyobb 10 pengő és cégeknek 20 
pengő. A torlódás elkerülése végeit 
kérjük a kívánt szövegel díjazással 
együtt legkésőbb december 20-ig a 
kiadóhivatal címére beküldeni: VII.. 
Almássy-tér 16,

Készül az új jövedéki törvény. Egy
hónapja lesz. hogy a pénzügyminisz
ter ankétra hívta össze az érdekeltsé
geket a jövedéki rendelet dolgában. 
Az ankét folytatását bizonytalan időre 
elhalasztották, de nagyon valószínű, 
hogy a második ankétre már nem is 
fog sorkerülni. Minden jel arra mutat, 
hogy a pénzügyminiszter az ankéten 
elhangzott tárgyi és alkotmányjogi ki
fogásokat teljes mértékben honorálja 
és hatályon kívül helyezi ezt a ren
deletét. amelyet a felhatalmazási tör
vény alapján bocsátottak ki. Egyelőre 
a pénzügyi hatóságok nem érvényesí
tik a rendeletnek azokat az intézke
déseit. amelyek az előző állapottal 
szemben változást jelentenek. A ren
delet hivatalos visszavonására csak 
akkor fog kerülni, amikor a pénzügy
minisztérium elkészül a jövedéki tör
vény tervezetével.

Az iparosnyugd'j ügyének állása. A
napokban Vass József népjóléti mi
niszter nyilatkozott arról, hogy a kéz
művesiparosok kötelező nyugdíjbizto
sításáról a törvényjavaslatot jövő évi 
február havában terjeszti a parlament 
elé. Ezzel a készülő törvényjavaslat
nak beterjesztésében némi eltolódás 
állott hí', mert a népjóléti miniszter 
eredetileg úgy tervezte, hogy az ipa
rosok kötelező n y u gd í j I > i z t o s í I á sá ró I 
szóló törvényjavaslatot még az ősz 
folyamán beterjeszti a törvényhozás 
elé és az 1929. év január elsején lé
pett volna életbe az eltolódás követ
keztében azonban a törvény legjobb 
esetben jövő év július hó 1-én lép
het életbe. Ibinek az eltolódásnak oka 
az a körülmény, hogy az iparleslüle- 
tek kissé megkésve szolgáltatták be az 
iparosnyugdíj előkészítéséhez szüksé
ges statisztikát és a matematikus 
nem volt képes kellő időre a szá
mításokul elvégezni. Eonlos azon
ban az. hogy a számítások eszközlé
séhez szükséges százezer statisztikai 
iirlep beérkezeti s így a számítások 
elvégezhetők voltak Az iparosnyug-
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díj statisztikája a várakozásnak meg
felelően sikerült s így az iparosok 
nyugdíjbiztosítása ha kissé meg
késve is ... de mégis megvalósul.

Az országos vcndéglösbál rende
zője. mint azt mull számunkban hí
rül adtuk, minden egyes szállodás, 
vendéglős, korcsmáim, tehát kivétel 
nélkül mindenki, aki az országos szö
vetség tagja. Ez a dicséretes tény 
kötelességévé teszi mindenkinek, hogy 
a mi bálunk sikere érdekében min
den rendelkezésre álló eszközzel agi
táljon. Kemélhelő, hogy a hatalmas 
rendezőiábor közreműködése egy 
minden eddigit felülmúló báli éjszaka 
varázsával teszi fel a koronát az idei 
Carnevál fejére. 1929 január hó 17 
esti' 10 órakor a Vigadó fényes ter
meiben adjunk találkozót egymásnak, 
hiszen ezzel nemcsak a jókedv, ha
nem a jótékonyság oltárán is áldo
zunk!

Az idegenforgalom nagyobb di
csőségére jelenthetjük, hogy ismét 
megszűnt néhány budapesti szálloda. 
Az elviselhetetlen terhek, a nyo
masztó gazdasági helyzet eredmé
nyezte. hogy a hajdan forgalmas Ha 
ross-téri József főherceg-szálloda és 
az Aggteleki-utcai Deák Eercne-szál- 
loda becsukták kapuikat Jellemző, 
hogy míg az ország kisebb lelt. az 
ipar pusztul, addig az állami hivata
lok terjeszkednek. Mindkét szállodát 
az Országos Társadalombiztosító In
tézet vette meg az öregségi és rok- 
kanlbizlosílás életbeléptelésével kap
csolatban szükségessé vált. új hiva
talok és rendelők elhelyezése céljá
ból.

Milyen lesz az uj forgalmiadé?
Hír szerint a pénzügyminiszter a for
galmi adót úgy módosítja, hogy az 
adózókra kivétel nélkül forgalmi adó- 
vállságot vet ki. még pedig három 
évre szóló rögzítéssel. Ezzel a for
galmiadó átalakulna kereseti adóvá, 
amit továbbra is a községek kapná
nak. míg a régi kereseti állót az 
állam szedné ezután is A forgalmi
adónak váltság alakjában való kive
tése feleslegessé lenné a forgalmi- 
adóellenőröket is

Gyász. Kbrnhanlt (iábor \endég- 
lös kartársunk I hó 11-én szeren
csétlenség következtében i»7 éves ko
rában váratlanul elhunyt. A József 

.városban volt bosszú ideig vendég
lője. de mert az utolsó két évben már 
a megérdemelt pihenést élvezte Szú 
kos helyzetben hátrahagyott özvegye 
számára a Jóbarátok utaltak ki rend
kívüli segélyt Temetése I. hó 16-án 
délután félnégykor a kerepesi sír- 
kertben lesz. Béke poraira!
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Kellős jubileum. A közelmúltban 
ünnepelte vendéglősségének negyven
éves évfordulóját Keresztes Ede ven
déglős kartársunk, a Pilscni sörcsar
nok közszeretetben álló tulajdonosa. 
Ezt a gyönyörű évfordulót benső
ségessé telte egv másik nevezetes dá
tum: ugyanis boldog h ázasságának 
huszonötéves fordulója is ugyanezen 
időre esett. A derék házaspárt a ket
tős örömünnep alkalmából minden 
oldalról elhalmozlák a szeretet és 
megtiszlclés jeleivel. Csatlakozva az 
ünneplőkhöz, mi is kívánjuk. Isten 
tartsa meg kedves személyüket mind
nyájunk igaz örömére és a vendéglős
ipar hasznára!

A kenyér és a gyomor. A kenyé
ri'!. amely nélkülözhetetlen a rendes 
táplálkozásnál, nehezebben emészti 
meg a gyomor, mint például a húst. 
Noha a kenyér kevesebb ideig ma
rad a gyomorban, mint más étel, a 
kiválasztott nedvek mennyisége csak
nem egyenlő. Kétszáz gramm kenyér 
körülbelül hét-nyolc deciliter emésztő
nedvet vesz igénybe. Kinom kenyér- 
nemek tovább maradnak a gyomor
ban. mint a durvák; az utóbbiak 
tehát inkább a gyomrot kímélik, az 
előbbiek inkább a beleket. A bél - 
hazam működésének elősegítésére 
leglöbbnyire a goromba kenyeret 
használják. A burgonya inkább a vé
konybelet veszi igénybe, anélkül azon
ban. hogy a gyomrot kímélné, /s ír 
ral kisülve, tovább marad a gyo
morban. több Hetivel is választ el. de 
már a gyomorban hamar folyékony
ává válik. A zsírban sütött burgonya 
tehát erősebben veszi igénybe a 
gyomrot és vékonybelet, de a szer
vezel jobban ki is használja A ke 
nyér erősebben idézi elő az epe- 
kiválasztást. mint a liszt vagy bur
gonya Tárnék oka a kenyérsütésnél 
végbemenő vegyi folyamaiban rejlik, 
melyek az epét nagyobb mennyiség 
ben oda ömleszlik: hogy ez. ígv van. 
bizonyítja az hogy sületlen kenyér- 
tészta csak kevés epét választ el 
Míg a hús és liszlpép már a gyomor
ban teljesen megemésztődik, úgy. hogy 
alig jut belőle valami a bélbuzamba. 
addig a középgoromba kenyér már 
félóra múlva elhagyja a gyomrot s 
a bélhuzamban folytatja tovább 
emésztési munkáját: goromba korpa
kenyér pedig még ennél is rovidebb 
ideig marad a gyomorban s majd
nem változatlanul megy ál a bélbe 
Ellenben a vajjal megkeni kenyér 
tovább időzik a gyomorban s hama
rabb péppé válik

(í * - e t t e r j e s z t i !



Házasság. Holnclomicr József sí11<»- 
mcsler és cukrász, december hó b én 
esle hal órakor vezel le oltárhoz a 
Krisztinavárosi templomban Slowas- 
ser Frida kisasszonvl. 'I'arlós boldog
ságul kívánunk az új házaspárnak!

A hűséges liázieselétlck jutalma
zása, A belügyminiszter a hosszabb 
idő óta cg\ helyen szolgáló házicse- 
lédek jutalmazásáról rendelelel adoll 
ki. mely szeriül minden olyan házi- 
cselédnek. aki példás és hűséges 
szolgálatban legalább huszonöt ével 
löl löl I egy munkaadónál, clismcrö- 
oklevélre és pénzbeli jutalomra le 
bel igénye Az elismerö-oklevélérl és 
pénzbeli jutalomért a munkaadónak 
kell folyamodni a lakóhely szeriül 
illetékes törvény ha lóság főispánjánál 
Budapesten a főpolgármesternél A 

folyamodványok beny ujlásánn k ha
tárideje minden év március elseje.

Az i:isü »agyar Uészvéiiy-Serfo- 
zöfle november .‘10-án tartotta meg 
rendes «'*\ i közgyűlését Wolfner .ló 
zsef elnöklete alatt Flnök kegyeleles 
szavakkal emlékezed meg a vállalat 
néhai elnökének: Schmidt József dr. 
v. b. I. t-nak elhalálozásáról és in
dítványára a vállalat élén eltöltött, ér
demekben gazdag munkásságának a 
közgyűlés jegyzőkönyvében való meg
örökítését határozták el Az elfogadott 
zárszámadások alapján a közgyűlés a 
kifizetendő osztalékot részvényenként 
I 80 pengőben állapította meg és a 

szelvények folyó évi december 8-tól 
kezdve a MOKTAH-ilál és a Keres
kedelmi Banknál válthatók be.

A csomagolt élelmiszerek eltergese- 
ilése. Sokszor megtörténik, hogy a 
gondosan eltelt, jól csomagoltunk lát
szó. úgynevezett tartós élelmiszer 
kibontásakor romlottan, kukaeosan ke
rül a vendéglős kezébe. A legkülön
bözőbb élelmiszereket, mint pl. cso
koládéi. kakaói, pralinéi, leveskor 
kát. kekszei, kélszersüllel. fűszereket, 
sütőport, lészlnnemüokel slb. fenve 
geli ez a veszély. Igen gyakran való 
ságos kifejlet! hernyók találhatók az 
árúban, bárha a csomagolás oly szó 
ros és gondosan lezárt volt is. hogy 
az ilyen kifejlet! féreg semmiképpen 
sem hatolhatott ál rajta Ur. Fried
rich /acher berlini professzor ezzel 
a kérdéssel kimerítően foglalkozván, 
azt minden oldalról megvilágította I)r 
Zűrkor kutatásai, melyeket most toll 
közzé, kimutatták, hogy sem a szó 
kásos csomagolóanyagok megvédasz 
lása. sem pedig a csomagolás kivite 
lének nagyobb vagy kisebb gondos 
húggal történő elvégzése erre a kér 
désre befolyással nincsen, ellenben
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H i r d e s s e n a „ V Y

(VT>fDECb
bebizonyosodott, hogy minél löbb ré
tegből áll a csomagolás, annál kielé
gítőbb eredmények érhetők el Még a 
szakember is kétkedéssel fogadja azt 
a panaszt, hogy a szorosan elzártunk 
látszó csomagolásba férgek hatolhat
nak be és hihetetlennek tartja, hogy 
a csomagok belsejében talált nag\ 
hernyók kívülről kerüllek be oda és 
pedig akkor, amikor még egész ki 
csínyek voltak és anélkül, hogy kí
vülről a csomagoló anyagnak bármi
nemű megsérülése látható lenne. Ila 
tekintetbe vesszük, hogy ezek az ál
latok fejlődésük első szakában mily 
kicsinyek, úgy röglön érthetővé válik 
a dolog. Az élelmiszerekben leginkább 
a lisztkukac F.phesia Kühniella Xrll . 
a kakaómoly F.phesia elulella F. és 
a kenyérbogár Silodrepa paničen F. 
fordul (dö. A snjlkukac tojásai kb. 
félmilliméler hosszúak és egyharmad 
milliméter szélesek: a belőlük kikelő 
pondró kb. I milliméter hosszú és 
egy- \agy kéttized milliméter széles. 
A kenyérbogár tojása kb. négytized 
milliméter bosszú és háromtized mil
liméter széles. A frissen kikelt ke 
nyérbogárlárva csak négytized milli 
méler hosszú. Már ezekből a mére
tekből is látható, hogy ezek a pa
rányi lárvák mily könnyen átcsúsz
hatnak a csomagolás szűk résein. így 
pl. a liszlkukne és a kakó-moly her
nyói a csokoládécsomagolások réte
gein vagy pedig a bádogcsomagolá
soknál a doboz és a fedő közti nyí
láson könnyen keresztül juthatnak s 
olt kifejlődhetnek.

A Buzogányuk uuszlollársoságu f
hó 18-án kedden délután öt órakor 
gyermek felruházás'! ünnepélyt rendez 
Beér I.ászló Vlil., l olmrceg Sándor 
utca I 1 sz alall lévő vendéglőjében. 
Az idei felruházáson tizennégy pin- 
cérárvál fognak felöltöztetni.

Bulidéi .1. és id. Koiimier F. 
asztaltársaság

pénteken déli 1 '2 órakor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

I )ec. 2fS-án Konnner Ferenc ven
déglőjében l\.. Turr István u. f>.

Bexásárlás után a pénteki vendég
lős-réggé 1 i 11 tatáik oz nnk.

.lóliarálok asztaltársasága
uzsonnájukat a következő) helyeken 
tartják meg. minden szerdám <1 u. 

ő órakor
Dec lil én Killrich Kde veje Ouai- 

ser Fndre vendéglőjében VI . Fodma- 
niczky-u. öl. Izabella-u. sarok, villa
mos megálló.

A »Jóbarátok uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj knrtársakat.
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N A G Y  I G N Á C
pincefelszerelési cikkek raktára 
Budapest, VII, Károly-körut 9

Ajánl ja dú sa n  felszerelt  raktárát ,  u. m 
borszivattyuk,  s z ü r ö g é p e k  p a la cko k ,  
par afa dug ók,  c ím k ék stb Tel .;  3 H5-1S

Zenészt keresők figyelm ébe!
Az O rszágos M agyar Zenész Szövet
ség f. év i decem ber hó 3-dn ö ssze s  
szakosztá lya inak hely isége it a Buda
pest, Vili, Német-utca kO. sz . a latti 
N yugdíjin tézett székhazába helyezte át. 
Ezzel kapcsolatosan az eddig Rákóczi- 
ut 30. sz. alaíf volt szövetségi helyi
ségek és az Erzsébef-köruf 53. (Király 
kávéház) alaff volt kávéházi szakosz- 
fályi helyiségeit megszünteti. Miufán 
a vonatkozó belügyminiszteri rendelet 
értelmében működési engedéllyel biró 
szakképzett megbízható zenész csak 
a szövetség utján alkalmazható, a ve
zetőség fe lh ív ja  m indazon munkaadók, 
különösen kdvélu íz . vendéglő és étterm i 
tu lajdonosok figyelm ét, akiknek akar 
alkalm i, akar á llandó m űködés céljából 
zongoram esterekre, sza lon  r. kávéházi 
zenekarokra, jazz-bandra , sc/irammc/- 
zenére. tambura- vagy nci-zenekarra  
van szükségük , hogy ezek közvetítése  
célja bét a Zenész Szövetség  u j h e ly i
ségeibe  N ém et-utca 4 0 . fo rdu ln i sz i-  
veskedfenek, nehogy ennek hiányábau 
üzemükben zavarok vagy hiányok 

legyenek.

v a g . vont  s /  e r e z l



Vendéglősük vacsorái
pénteken ('sir 8 órakor a következő 

helyeken lösznek:
Dór. 21-ón (Hűek L. János ven

déglőjében. Vili.. Rákóczi-ul a.
A vacsorára no. feledkezzünk el

menni.
A Magvar Buzogány Asztaltársaság

minden hói Ion rsle 8 órakor lagossze- 
jövelell larI Vili.. Fhg Sándor-u II. 
sz. alatt lévő Heer László) veiuléglo- 
jében.

Karlársak! Ne mérjelek Z w a c k  
l ’nienmja gyanánt más i tal L1 Ne lölt- 
setek bele Zwack l ’nicumos üvegébe 
más cégi öl való keserűi. Ha vendéglek 
I nicumol kér. ne poharazzalok neki 
mást. csakis valódi Zwack-léle l'ni- 
cuin gyomorerüsilö likőrt.

\ . kcr. kőbányai választmány ülése 
l ‘.)2!> január ló-én kedden d. n. I 
órakor Spali Ferenc vendéglőjében. 
\.. Kerepesi ül 7. sz. lesz megtartva. 
Az. ülésen való szives megjelenési 
kéri l.eimeller Ferenc kerületi elnök.

Akiknek zenére van szükségük, azok
kal ezúton is hidalja az. Országos Ze
nész-szövetség. hogy összes szakosztá
lyai ezentúl csakis a Vili. Német idea 
KI. szám aluli vannak. Mindenféle 

rendelés ide irányítandó
Gyomorégés a savlúllengésböl ered. 

következménye a gyomorfekély. Or
vosi megállapítás, hogy fenti bajokat 
semmi oly nagyszerűen nem gyógyítja, 
mint a ('.igelkán Sáros in fakadó 
István feltűnően sóskarbonal amos 

jóxlos forrásvíz. Vezérképviselet. V.. 
Sas u 2t>. T. 120 20

rruD M vvio io
Szigorúan megbüntetik az ilalmé

rési engedélyek bérbeadóit. A tör
vény tiltó) rendelkezései ellenére ma 
is gyakran előfordul, hogy az ital 
mérési engedéllyel bírók visszaóvlé- 
sekel követnek el azzal, hogy a ne
vükre szóló engedélyt természete
sen busás haszonért bérbead jóik
Miután az engedély személyhez kö
tött jog. amelyet a pénzügyi kormány 
csak az arra érdemesnek szolgáltat 
ki az engedélyekkel valói üzérkedés 
súlyosan sérti a közérdeket, aminek 
megakadályoz;! sói bán a pénzügy mi
nisztérium számit az ilalmérési jo
got gyakorlók gazdasági érdekeltsé
gének támogatására Amellett, hogy 
az arra hivatott állami közegek igye
keznek az ilyen visszaélésekéi kiderí
teni es azoknak elejéi venni, értesü
lésünk szerint a pénzügyminisztérium 
illetékes főosztálya ismételten figyel
meztette legutóbb is a vendó*glösok. 
kávésok, kávémérok cukrászok és fű-

6. oldal ________________ (vr:Nrnrch
szerkercskedök érdekképviseleteit, 
hogy óva intsék tagjaikat az italmé
rési engedélyek bérbeadásától vagy 
bármiféle üzérkedés löl. Mindazokat. 
akiket ilyen visszaélésen érnek, a 
törvény imperativ rendelkezése foly
tán megfosztják az. engedélytől és 
öl évig nem kaphatnak új enge
délyt. Most már az érdekeltségeknek 
is éppen tagjaik érdekében arra kell 
törekedniük. hogy megszűnjék a 
slrolmiaim-rendszer. amely az ilal
mérési iparban abból áll. hogy az 
engedélyes joga és neve alatt más 
gyakorolja az ipart és még azt sem 
szabad megengedni, hogy az illető 
üzlet jövedelméből más. mint az en
gedéllyel bíró. részesedjék. A ható
sági közegek ellenőrzése mellett most 
elsösorhaan azon múlik ezeknek a 
súlyos visszaéléseknek a kiküszolx!- 
lése. hogy az italmérök különböző 
gazdasági érdekképviseletei milyen 
befolyást tudnak gyakorolni tagjaikra 
abban az irányban, hogy hagyjanak 
lel a törvénybe ütköző strohmann- 
rendszerrel.

A vendéglők alkalmi fióküzletének 
engedélyezése. Ha valamely vendég
lős. valamely kirándulóhelyen, vagy 
sporttelepen bizonyos alkalmakkor 
vendéglős! part szándékozik gyako
rolni. az ügy az 11)22. Xll. l.-c. ö(). 
i? a alapján bírálandó fióküzlet be
ivel) állandóan üzletberendezést tart. 
ha tehát az ottani üzlet gyakorlásához 
szükséges eszközeit állandóan az il 
Ivén állandóan üzletberendezést tart. 
lék üzlethely fióiküzlclhelyiségnek le 
kiütendő és ahhoz új iparengedélyt 
kell kérni Hogyha azonban olt ód 
laiuió üzletberendezést nem tart. ha 
nem csak egyes alkalmakra szállítja 
oda a szükséges eszközöket, akkor a 
pénzügyi hatóságok ilalmérési enge
délyén kívül külön iparengedélyt tőle 
megkövetelni nem szükséges Bp, 
Kér és Ipark. 2Ü.988 1927.

Hány fillér illeték alá esik a la*
noiieszerzödésV A Kőidül) 192d PM, 
számú rendeld 215.  ̂ óinak 8. bekez
dése akként rendelkezik, hogy az ipa
rostanulókkal az iparlörvény értelmé
ben kötött lanszerzödések. tekintet 
nélkül arra. hogy a tanuló) csak ellá
tási és oktatást kap-e. vagy egyúttal 
béri is kap Ki fillér illeték alá
esnek l'gyancsak Ki fillér a bé- 
lyegillelék akkor is. ha a szerződés
ben a tanuló szülője, vagy gyámja 
tandíjfizetésre kötelezi magát

A munkaadó analfahéla munká
sáért is felelős. Adócsalásért vontak 
felelősségre egy kuiiszenlmiklóisi ven- 
déglösl. aki azzal védekezett, hogy az. 
egész vendéglőt egv analfahéla ab 
kalmazollja kezelte, aki egyben az

adóügyid is intézte. A bíróság a ven
déglőst bűnösnek mondotta ki az adó
csalás vétségében .meri a munkaadó 
minden munkásáért felelősséggel tar
tozik és pénzbüntetésre ítélte.

1928. december 15

Köszönetnyilvánítás.
Megboldogult férjem elhunyíá- 

val ért súlyos megpróbáltatás 
idején számtalan kedves isme
rőseink részéről megnyilvánult 
részvétet külön-kiilön megkö
szönni lehetetlen, miért is ezúton 
fogadják értük hálás höszöne- 
temeí.

özv. Kodra Károlyné

cVendéglősök részére

j reklámlevelezőlapokat
ÁBRAHÁM E. fényképész készít 

IX, Ferencz-körút 13 
L lt!'(frban! Nyári műterem Zug liget

Kávéházi és vendéglői 
berendezések.

üveg és porcellánáruk I

Alpakka evőeszhözöksfb I

Billiárd •asztalok és teljes fel-B  
szerelések, kerti bútorok

Tekepálya -bábuk és golyók g

FRIEDÍ
Király u. 391
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(XZLCJVIlA oq
Szües József vendéglős kartársunk 

mull hó végén megkapta a Népligeti 
nagyvendéglő bérletét. Halai, ambi 
ciózus kartársunk, aki nagyobb étter
mekben szerezte meg szakmai képe 
silésél. arra törekszik, hogy kiérde 
melje vendégei megelégedését. amit 
ízletes konyhája, nemes fajborai ré 
vén el is fog érni.

Halni* Hezső vendéglős kartácsunk 
megvette' a Dohány idea öl szám 
alatt volt Kraut féle vendéglőt és 
azt I hó ö én megnyitotta, .ló pol 
gári konyhája, menü rendszer és jó 
borai vannak Ksténkt»til zene szóra 
koztalja a vendégeket

Ituriay István vendéglős kartársunk 
megvette az. fgyiiök-ulcn 22. b. sz. 
alatt lévő vendéglőt. A szolid pol
gári helyiségben egyszerű, magya
ros konyha, jó falusi borok kaphatók.

klinovszky István vc'iuléglős kar- 
társunk ujjonnan átalakíttatta a Kál
vária-tér 12. szám alatt lévő üzlet H. 
A csinos, modernül bc'rench'zell In* 
lyiség a fiatalság találkozó helye. Jó 
konyhája és jó borai vannak.

hj. kranim rr Artúr vendéglős kar- 
társunk a l'eraiokörut 1 7. se. alatl 
lévő üzletel megvette, azt teljesen 
újjá alakítva, mint modern borházal 
megnyitotta. Nemes faj urasági borai, 
kitűnő falusi, kisüslön fölt pálinkái 
vannak, meleg s hideg ételek kaphat ;k.

kun/ Kicliárd vendéglős kariár 
šunk I.. Maros-utca I I. szám alatt 
lévő vendéglőt megvette és átalakít
tatta borházzá. Kitűnő magyar bo
rai vannak és hideg ételei.

Csengey dános vendéglős kar- 
társunk újra megnyitotta Vlil. kér. 
Wesselényi utca U3. Erzsébet körnt 
sereknél lévő vendéglőjét. Régi üz
leti szokásához híven ezután is 
ízletes magyar konyha és jó ma
gyar borok várják a vendégek 
pártfogását. Szolid árak, figyel
mes kiszolgálás.

A Koval Orfeum müv ész-szobájá-

•  MEGNYÍLT •

Babits Rezső 
vendéglője  
Dohány-u. 54

(volt KRAUT-féle)

Polgári konyha. 3ó borok. Menü- 
rendszer. Esténként zene !

HU TTL TIVADAR
porcellápgyáros, Budapest, V, 
Dorotfya-u. 14. Telefon 231 53
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismert legjobbangol Cauldon  
V itr if ie d  tá n y é ro k  ismét kaphatók

B ru ts y  Já n o s  E s z te rg o m i lik ő r  
é s  ru m g y á r  k ü lö n le g e s s é g e i

7 fájdalom  
gyógylikőr

P a p a g á ly  c r é m  minden j o b b  üzletben 
ka pható  !

•  G in d ert István •

Bebizonyítva, üzletet csak HEGEDŰS »■*'“
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gaSHIPDETESO
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

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

Kónya Sándor VI1, A lm dssy-tér 16. Hl. 23

Zongorák, pianinók. bérlete vétel
eladás, javítás, hangolás részletre is 
olcsóbbah, mint bárhol. VI., Liszt Fe- 
rencz-tér 7. Zeneakadémiával szem
ben Gaál.

Beszálló vendéglő olcsón eladó
mely áll : étterem, kimérő szoba. 3 szo
bás lakás, nagy udvarherí, 23 lóra 
istálló. Budapest mellett. Megtudható 
a kiadóhivatalban VII. Almássi-tér 16.

A megyeri csárdában 
pompás halászlé
(87. villamos végállomástól 
2 percnyire)
K i h i n t h á z i  v á g á s ú  d i s z n é s á g e k  é s  
e g y é b  m a g y a r  e le ie k .  X e m e s  fa ib e r e k

Dvorszky Géza és István
v e n d é g /é s e k

Windischgraetz Lajos
b o rp f n c é s s o t e 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  i roda és m i n ta té r :  Budapest ,  IV 

V á c i u 27 (P ia r is tá k p a lo tá i« )

HA ÖN jól flkar rágni,akkor fogait

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

1928 december 13

Gaiantá lt  teljes zsir lar talm u S A 3 T 3 A I N K  
mindenütt  b e s z e r e z h e t ő k  

P á l p u s z t a  sa jt ,  D e r b y  s a jt ,  R o m a d o u r ,  
I m p e r i á l ,  Ó v á r i .  T r a p p i t a ,  C a » i n o ,  

K o q u e f o r f ,  P o q u e f o r t  d o b o z o s

DERBV SAJT És VAÜ TÉR MELÓ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

K ö z p o n t i á r u s i t ó  t e l e p :  B U D A P E S T ,  Vil i,  
T Ö M Ő  U T C A  3  ̂ a. T e l e f o n  ü ó z s e f  361-1

Akar örömet szerezni 
gyermekeinek?

Fizesse n elő  a

TÜNDÉRVÁSÁR ,8
J E B B e B S B B S B K

N eg y e d é v re  1 p e n g ő  50 fil lér 
Kiadó hivata l  Budapest ,  V, Hon vé d  utca 10

Stauffer
D O B O Z O S  EMMENTHALI 

VILÁGM ÁRKA!
KÖZPONT RÉPCELAK

W agner Testvérek
ezelőtt Lőwenstein M. utóda 

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

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

Összes külföldi likőr, cognac, pezsgő 
állandóan raktáron.

Uj t e le f o n s z á m  ; 8 4 3  0 4

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

BUDAPEST- KŐBÁNyA
Központi irodák, borpincék és gyártelep . X, Korponai ucca 16-)8. Telefon : üózsef 59-03.

P A L U G Y A Y > IR O D A : BUD
V I , A N D RÁ SSY-U  5 

P I N C E :  B U D Á T O K

Liollóaoy János könyvnyomtató műhelye, öudapcst,VII, Jóslka-utca 2U. Telefon József 4J3 —02
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