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A vállalkozási kedvet,
;t forgalmat. n gazdasági élei fürdő
éről valé>sággal ngyonnvomta a min
dent megölő túladéizlalás. \ askos lő- 
\edé'sbeu leledzik a kulluszminiszler- 
nok az a min i|>i kijelentése. Iiogv 
kormán v műnkéi v al an v a n i lehetőségek 
nem lermelhelok. Igenis lermelhelok : 
l< >sők csak mérs 'kelni az adózás! és 
lessek lény lettes kedvez,mén vekben ré
szesíteni a vállalkozási ke;l\el. lm. 
egy példa a sok közül amely 
élesen rá világit a mai adózási ked
vezmények luilnsih/ns É/7'7.,m\ Kgvik 
\ endéglös kartusunk ellialározla. 
hogy kiaknázza a Ml) éves épilési ailét- 
kedvezméu v l és régi lelkén felépített 
eg\ csinos házal illő üzlelliely iséggel 
é> minden egvéh larlozékaix a I. \

költekezik. nincs nyugta sehol mint 
az üldözöll vadnak, meri oll van a 
nvoniában mindenütt a lesi puskás va
dász. az adóhivatal és minden szer
zeményéi elveszi. Ma minden vona
lon az a helyzol. hogy az állam az 
adózó jövedelmének K) tő száza
lékát sál néha többel vesz el 
alléiban a polgártol. Ilyen viszonyok 
közöli sikerüli az ország magán- 
gazdaságál a hal loklásig juttatni : az 
ipaios mellől eltűnt a fogyasztó, de 
oll maradi az a léi. :i fogvas/hi ki- 
kopoll minden jéiszágábéd nincs kő- | 
jicssége a kőiIokozásro, \ gazdasági 
virágzásnak még az emléke is levi- 
lézlell és beívelte az adópalánlák mi
nek lömónlolenül. Minden adó ha- 
lalmas növekedési innlal, csupán 
egyetlen adéi nem mulat csökkenő 
iránvzalol és ez. a vigalmi adó.

\ vendéglösipar hely zebre ez jel
lemző l.inel.

XJj étkezési rendet!
Ill-oll a napisajtóban. söl utóbb 

még a parlamentben a folyosóin | 
is felvelödöll öllel a mai magvar j 
étkezési rend megváltoztatása, mint ; 
olvané. anielvik károsan bel olvas >1 ja i 
a munkaképességei.

K lebels!;e; g gróf multkorjálian a 
képv iselöház. föl v osé> jan elmondolla. 
Iiogv akciói szerelne kezdeni a ma

esle legyen. Délben pedig csak villás- 
roggelil egyenek nálunk is. Kzl ]>ro- 
ponálla K lelxdsberg Ivmio gréd’ és 
vele egy időben ugyanilyen mozgalom 
iudiill egv másik városban is.

Parisban is el akarják törölni az 
(«bédet.

\z ebéd eltörlése új munkáidéi- 
beosztási is hozhatna létre. \ mun
kások és tisztviselők a munkából ve
ken fogyaszthatnák el a teájukat és 
sonká jukat. \z ebédidőt redukálni le
helne. Ivs esle sokkal hamarabb jö 
hetnének e! a nmnkábé)l az emberek.

Most nézzük meg milyen is az a 
híres angol étrend.

\z. angol étkezési rend három fő
étkezés* ismer. \ reggelit, a villás- 
reggelit és ;iz, ebédel.

\ reggeli áll teáinál. janiból, me
leg husinál, tojásból.

\ villásreggeli hideg süli.
V/ ebed levesből, előételből, Ims- 

héd. tésztából.



Nagyon meg keli fonlnlni. a dolgot. 
\('m is olyan komplikált! Csak jól 
meg kell fogni!

Némelyek szerint nem egészséges 
az esti túlélkezés. Kz igaz. De este 
hót óra móg nőm oslo. De este hét 
óra utói még lehel sétálni és a gyo
mor már elvégezte az emésztés leg
nagyobb részét, amikor az ember 
lefekszik.

Mindenképen tetszetős ez az új ét
rend. de szerintem mint min
den újításnak a bevezetésére. erre is 
egy nagy átmeneti időt kell számí
tani; egy nemzedéket. Mert a mai 
emberek, akik megszokták a könnyű 
reggelit, a tí/.éirai pörköltet, a bőséges 
ebédet, a ny ugalmas délutáni uzsonna
időéi és a kiadós vacsorát: azokat 
ettől a rendtől semmiféle kor
szellem el nem téríti! No meg nem 
utolsó ér\ az angol rend ellen, hogy ! 
ugyan miért fizessek a déli villás- ! 
reggeli 1<> dkg. sonkáért 1 P) és 
teáért összesen 1.(50 P. mikor ezért ! 
a másfél pengőért egy becsületes | 
adagokból állé) ebéd-menüt is kapok 
eiry polgári étteremben!? Már pe
dig a magyar és ez kétségtelen 
ha választania kell egv ebéd és egv 
tea -m uikáv al közölt, akkor nem fog 
habozni, az. előbbi mellett dönteni.

(A\

2. olda!

A veiuléglösipar 
és a kézműves kamara
V kín étkező é*rdekes tartalmú le- 

\ elet kaptuk :
I is/.telt Szerkesztő úr! Halasztha

tatlan ügyben távol vidéken jártam 
a mostani közgvülés idején. ígv csak 
közvetve értesültem arról, hogv a 
\ eu< légi ős I pai testület a Kereskedelmi I 
Kamara mellett. tehát a Kézműves ! 
Kamara ellen döntött. Kz a döntés [ 
azt hiszem sokak számára meglepetés 
számba megy. hiszen köztudomású, 
hogy idáig minden vendéglösiparl 
érintő kérdésben. ha az ügy a 
Kereskedelmi Kamara elé kerüli 
véleményezésre vagv döntésre min
den alkalommal ellenünk véleménve- 
/'■II. illetve ítélkezett és mi most 
mégis kitartunk mellette?! \e- ( 
künk még idáig soha semmi előnyünk 
vagy hasznunk nem volt abbé»l. hogv 
•hhez Keii'skedelmi Kamarához, 
tartoztunk. < >ak kárunkra volt és 
iiudienk nem állt a legfontosabb!) 
s/akk<'rdé' veknél sem. tehát micsoda 
' illek láncol ho/zája'??

I dali kezel csókoljunk a Keres- 
kedebni Kamarának, amiért a véle
ményezés' folvtán a fíisz.erkereske- 
dök. szalé>i >ok bort ■mérhetnek, vagv 
a kávéházak i- fö/helnek. vagv sok

cvTOjnro
| más ilyen életbevágó kérdésben a vrn- 

déglösipai I elgáncsolták?
V vendéglősöknek igazán nincs 

okuk arra. hogy kegyelettel nézzenek 
j a Kereskedídmi Kamarákra és ha kü

lön terhel jelent is a Kézműves Ka
mara fennállása, mi szívesen viseljük, 
ha végre egy hivatalos szerv lesz. am - 
Ívik átérzi a mi bajainkat és iparunk 

i érdekében cselekszik.
Kz a teher úgyis csak átmeneti 

lehet, mert elöbb-ulóbb bekövetkezik 
a Kereskedelmi és Iparkamarák szét
válása. amikor az önálló) Iparkamará
ban helyet foglal minden ipar. Mi
dig is érdekünk, hogy a mai hely
zettől még tehervállalás útján is me
neküljünk.

Szerencsére a Kézműves Kamara 
ügye nem a vendéglős ipartestedet 
döntésén midik és jelenleg olvan jé>l 
áll. hogy nem koli félteni. De a ven- 
<légiós iparosokat méltán bosszant
hatja az a tájékozatlanság, amellyel 
ezt a kérdési a közgyűlésen kezel
ték és hangulatot teremtettek egy 
olyan szerv mellett, amelvnek ailét- 
fizetöi vagyunk anélkül, hogv abbéli 
a legcsekélyebb hasznunk is lenne: 
süt idáig egyenesen csak kárunk volt.

\ Kereskedelmi Kamarák ellen az 
iparosság részéről általános a felzú
dulás és ezen a réven remélhetjük a 
tőle való) megszabadulást.

Soraim közléséél t köszönetét mond
va. Szerkesztő úrnak maradok tisz
telő híve

n s. vendéglős.

Itt említjük meg. hogy az. ország 
.*!().*> iparlestülete közül idáig 211 
ipartestület kíván ja a Kézműves Ka
mara felállítását. Tehát a levélíré) 
szavait ismételve, ténvleg nem a ven
déglős iparleslület döntésén múlik 
ez az ügv.

Állami hitel 
a vendéglősöknek

Bizony ilyen hírt csak kérdőjele
sen merülik leírni. Idáig a vendeg- 
losipar az államnak csak a teherre- t 
terhet ráké) kezét ismerte és nem 
is álmodott arról, hogv van egv ada
kozó) keze is. No. ne legyünk egv- 
szerre túlzottan optimisták. mert 
mint az alábbiakból kitűnik ez az 
egész hilelügy a tervezgelés stádiumá
ban van és most sem ariól van szé>. 
hogy hosszas sanyargatás után valami 
ingyen adományhoz, jutnának a ven- i 
d égi ősök. távolról sem. Meg k'dl 
majd fizetni ezt a hitelt is kama
tostul esik fizetési kedvezni nvc 
két, künny (léseket kap az igénvlő.

\z uj «‘»tlet a földművelésügyi mi

Hisztériám tájékán született és ter
mészetesen nem a vendéglősök 
kétségbeejtő helyzetén esett meg uz 
urak szíve.

A kormány a szőlősgazdákon akar 
segíteni, hathatósan növelni igyekszik 

i a borfogy asztást s minthogy a bor - 
italadót nem tudja eltörölni, mert 

| ezzel a városok pénzügyi helyzetét in- 
| gatná meg. közvetett segítséggel 
| igyekszik a borfogyasztás emelését 
j előmozdítani.

Vz nj ötlet hír szerint az. 
hogy a sörgyárak példáját követve, 
megfelelő hitelhez juttatja az állam 
a korcsmákat és a vendéglőket olv 
célból, hogy a hitel felhasználásával 
i vendéglők könnyebben és olcséibban 
vásárolhassanak borokat és kedvel 
erezzenek a belső borfogyasztás fo 
kozására.

\ terv állítólag már túl vau 
a kezdeményezés stádiumain és csak 
még az nincs eldöntve, hogy miiven 
formában juttassák ezt a segítséget 
a v endéglösiparnak.

Szó) vau arról, hogy pénzt adnak 
a vendéglősöknek kölcsön és ebben az 
esetben egy vagy több bank. amelv
nek már szervezeti bon'izlele van. bo
nyolítaná le. természetesen állami ga
rancia mellett, ezt a l>orhilelíizletel. 
De szó van arról is, hogy az állam 
valamely szerve, vagy egy altruista 
intézmény átveszi és kifizeti a szőlős
gazdáktól a bort. eljuttatja a vendég
lősökhöz és korcsmarosokhoz és ez a 
szerv fog hosszabb hitelt engedélyezni 
a v endéglösöknek.

Mondanunk sem kell. hogy valami 
monop dimnszerü gondolat is elő

térben vau. igen számottevő ténye
zők dolgoznak, mint ük mondják, a 

lebonyolítás egvségesílésén . azon 
bau. értesüléseink szerint, a kormánv 
nem akarja mellőzni sem az érdekelt 
pénzintézeteket, sem a legális hor- 
nagy kereskedelmet. Minthogy azon
ban sokan hangoztatják a közvetítő 
kereskedelem kikapcsolását, nem tel
jesen lehetetlen, hogy a sok aspiráns 
közül az fog győzedelmeskedni, aki 
a közvetítés kikapcsolása melleit tud 
érveket felhozni.

I gy halljuk, hogy a kormány a 
belső bo r I’ogy a s /1 á s fi 11 a 11 s zi n >zá sá 11 a k 
gondolatát megvalósítja és a tárgya
lások most már csak a forma és a 
jelöli vagy a jelöllek szeméi vére nézv e 
folvnak tovább.

1929 március 16



A régi jó időkből.
(Folytatás.)

Mikor még nőm prüszkölő v < is pa
ri pák düböröglek kérésziül az alföldi 
por- és sárten^ereii. hanem az utas- 
ember napokid vad) hetokid volt 
kénytelen rázatni madát a delizsán- 
con. akkor még- az emberek és az er
kölcsök is sokkal szilárdabbak voltak. 
Vz a mézes-mázos. simulékony mo
dor. amit a nyugati kultúra plántált 
be hazánkba s amely méd ma is szo
katlan a tözsdyökeres madyar vidé- 
ken a mull század derekán méd tel
jesen ismeretlen species volt. \ ina- 
dyar karakter nyílt öszintesédével 
sohasem tért össze a hízeldés. a meg
alázkodás: a madyar mindig vendég- 
szerelö \oll. udvarias. lovagias és ed) 
jó szóért mindent meglelt vadidege- 
neknek is. I) parancsszói a kövele- 
lözésl. \ as_ry holmi felsöbbséges uta
sításokat nem szívelt sohasem: min
den el'féle csiik ellenállásra, elleni- ' 
mondásra ösztönözte, .lókai örökszép 
redényeihen több helyen is megörökí- 
letl edy-edy ilyen ré*di \ádású alföldi 
fogadóst. akik avult ebeikkel, nemes 
liri szokásaikkal, kemény kötésű ka
rakterükkel ma már csak romantikus 
álomképeknek tűnnek fel elöltünk. 
Lássunk hát álmot és élvezzük a 
nagy mesemondó Jókait, amint elénk 
varázsolja az \Holdi kocsma ros -l.

\/ alföldi ko: smáros pipába 
ti 1 a ház elölt, s fumigálja a világot.

bgys/er pompás úri hintó gördül 
he az udvarára, s óriásán öltözött, 
nyúzottképü ha jusitalan ember száll 
ki belőle.

\ kocsmáros a fülét sem billenti.
Ilol itt a kocsmáros! kiált 

parancsoló hangon az utazó úri em
ber.

Vz udvaron fűrészelő emberek mu
latják neki. hogy olt ül az ajtóban.
<> pedig úgy lesz. mintha nem b 
hallaná, hogy felőle tudakozódnak, 
szép csendesen lömögeli a pipája lü- 
zét a kisiij jáv aI. s egyik lábát a má
sikra t e > / i.

\ íiii-o il! külön szobád V lo
vaknak istálló, billiónak félszer, be
csületes enni és inni való. és jó ágy'd 
Hej! kiáll a vendég egy'húzómban.

\ kocsmáros meg sem fordítja a 
lejét, s csak ennyit felelt rá nagy ha 
Iározollan :

V an a ménkű . . .
V vendég elformcd. Indja e

kend. hogy én ki vagy ok 'd II *gy ki 
vei beszéld

Tudja a ménkű . . .
lén gróf Seif ellátóin vagyok! 

kiált hevesen a vendég.
V kocsmáros vállal vont. s pipáját 1 

'/a iában félrevágja :
Bánja a ménkű . . .

Vilid HIVŐ.
.1 Hudapesti Kávésok I partos Ki

lété 11)29. évi március 22-én (pén
teken) délután (> 1/2 órakor tartja a 
Carlton-szálló különtermében IV.. 
Mária Valéria ucca 2.) alatt

re n d e s  é v i k ö z g y ű lé s é t, 
melyre az ipartestület tagjait és a 
kávésipar barátait tisztelettel meg
hívja.

Budapest, 1929. március 1-én. 
Dr. Havas \undor Mészáros (ivözn 

s. k. főtitkár. s. k. elnök.

\apirend: 1. Klnüki megnyitó. 2. 
Vz 1928. évről szóló jelentés. 3. Vz. 
1928. évi zárószámadások előterjesz
tése és jóváhagyása. L Vz 1929. évi 
költségvetés előterjesztése és jóváha
gyású. 5. I anone-. segéd- és mesler- 
v izsgáló-bizotlsági tagok megválasz
tása. (). bselleges indítván vök.

kivonat az alapszabályukból: 10.
ij. V közgy űlés határozatképes, ha leg
alább ölven tag van jelen. Ma a köz
gyűlés a tagok meg nem jelenése 
miatt nem határozatképes, a 14 na
pon belül újabban összehívott köz
gyűlés az eredeti közgyűlésre kitű
zött tárgyakban, a megjelent tagok 
számára való tekintet nélkül, határo
zatképes.

V napirendre fel nem volt indít
ván \ ok csak abban az esetben tár
gyalhatok. ha azok legalább 10 tag 
aláírásával, három nappal a közgyű
lés előtt. írásban az elnöknél beadat
tak.

V közgyűlés után est«* 8 órakor 
ugyanott társasvacsora. V társas- 
vacsorán vendégeket is szívesen lá
tunk.

I gy . i n a k k or  ta r t ja  re ndes  évi köz
gyűléséi a Carllon-szálloban a I/ t- 
i/var Kávésok Országos Szövetsége é.s 
a Hudapesti Kávésok Iparlársulata is.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

l.kkor a gróf titkára lép oda az 
emberhez. .> megszorítva a kezét, nvá- 
j a sáli felszólítja :

l gy an édes Inldim. «• I vagyunk 
fáradva, nem h*nne olyan jó. hogy 
szobát nyitna, s adna valami harapni 
valót, az Isten áldja meg.

llogMie adnék. kiált fel a 
kocsmáros egyszerre felszökve he
lyéről. Tessék besétálni, minden 
h'sz. ami van.

S azzal öleli, vágatja tyúkjait, puly
káit. előhozni ja. legjobb borát, s úgy 
mcgtraktálta a vendégeit két bankó 
forintért, hogy a füleik is kétfelé 
állnak belé.

3. oldal

\ legtöbb ember nem tudná ha
marosan megmondani: mikor volt az 
eljegyzése. De hogy milyen volt a 
lakodalmi menü az esküvője után, 
azt sohase felejti el.

Kérdezed például utazás előtt leg
jobb barátodtól, vájjon mit kell Mi
lánéiban megnézni. Szinte biztos, hogy 
így felel:

Fbédelni járj a Biffi-be, estére 
pedig a (iamhriims-sörcsarnokot aján
lom. olt kapod a legjobb halakat és 
a legpompásabb makkaronil.

\ szerelem se utolsó dolog a vilá- 
gon. Az üzlet is jelentős valami. Szín
ház. művészet, irodalom az élet fű
szere. Hanem a világ mégis csak a 
gyomor körül forog. V gyomorból 
táplálkozik a szereiéin, a gyomor kor
mányozza az üzletet, a gyomron ke
resztül születik és a gyomron át hat 
ránk: színház, művészet, irodalom. 
Jól megmondotta azt a bölcs római. 
Menenius \grippa : \ gyomor ha
talina ellen nincs lázadás .

Bizony nem ártana új alapokra 
fektetni a történetírást. Mert nem az 
államférfiak és hadvezérek csinálják 
valójában a világtörténetei. hanem 
az étlapok: Mondd meg- nekem,
mit esznek az emberek és én meg
mondom neked, hogy mit cseleksze
nek mondhatná egy ujmódi his 
lorikus. Mert bizony a gyomor a 
legfőbb kormányzati hatalom. \ 
korgéi gyomor elégedetlenséget jelent 
és lázadást, a túlterhelt gyomor lu- 
nyaságot és elernyedést, a gondozott 
és fegyelmezett gyomor munkál, fej 
lődést. haladást, tökéletesedést. . .

\ modern történetíró bizonyára 
okosan teszi, ha étlapokat gyűjt és 
oknyomozó fejtegetéseit menülapok - 
kai támogatja. V/ étlapokon rajta vau 
a kor képe.

Különlegessége a régi étlapoknak



4 oldal

rendelni előétel gyanúul. hogy töltöli 
ká| os/tara a Makk-hetesbe kell el
menni.

Ha egy vendéglőnek nem volt va
lami külön híressége, akkor csinált 
magának, Midig próbálgatott, addig 
huzgólkodott. addig válogatta a s/.a- 
kácsot vagy szakácsnői, amíg meg- 
született eg\ njfajta. vagy olyan kü
lönösen jól kész ítélt étel. amelyből 
a vendéglő sjK'cialitása. híressége fej
lődött ki.

Kzek az ételek kerüllek aztán nagy 
hetükkel, díszes rajzokkal az étlapra.

V régi Hányai-léle vendéglői i ez 
a !\erepesi-ulon volt. ma már a neve 
is más hetenként egyszer kossnth-

légy hasábos hirdetés mm-kénl 2 1 fitt.

A szállodásuk és vendéglősük a vi
zum ellen. A Budapesti Szállodások és 
Vendéglősök íparleslülele Kcsz.ey 
Vince elnöklete alatt elöljárósági ülést 
tartott amelyen a magyar idegenlör- | 
galom hajairól (ős arról lanácskozlak. I 
miképen lehetne elhárítani azokat az j 
akadályokat, amelyek az. idegenforga
lom fejlesztéséi hátráltatják és meg
akadályozzák. Számos felszólalás 
hangzott cd és végül elhatározták, 
hogy az. idegenlörrgalom körül tapasz
talható súlyos bajokat részletes me
morandumban foglalják es azt a kor
mány illetékes faktorainak átnyújtják.
\ memorandum szokatlan erős kriti
kával az idegenforgalom legfőbb gátló 
körülményének a v izumdijal állít ja 
oda. amelyet szerinte csak a velünk 
ellenséges viszonyban lévő államokkal 
lohol fen tartani, de nem indokolt a 
világjáró és Magyarországot is meg
látogatni szándékozó angol, amerikai, 
svájci, hollandi vagy más barátságos 
nemzetiségíiokkcl szemben és legke- 
vésbbé méltányos. Iiogy az elszakítod 
lödvidék. Délvidék vagy lérdély ma
gyarjai csak a súlyos vizumdij és a 
körülményesen megszerezhető v izum 
ellenében juthatnak be az anyaor
szágba Példákat sorol fel a memoran
dum. mily gazdasági károkat okoz az. 
országnak a magas vizumdij fciilar- 
tása és kimutatja, hogy Pumpa min
dem kulturáltaméban megkezdték már 
a vízumkényszer leépítését \ memo
randum végén azt kérik, hogy a kor 
mánv lüggctlenül a viszonosságlőd. a 
vízumkényszert Magyarországra vo- 
natkoződag sürgősem haladéktalanul 
szűntess« meg es rendkívüli szabá
lyokkal őrködjék azon. hogy halárain
kon a legelöz.ékenyebb bánásmódban 
részesüljenek az. ideutazók bzl a me
morandumot. anudyhez a Magyar Ide
genforgalmi Szövetség is csatlakozol!. 
küldött segileg adták ál a vendéglő 
sok az. illetékes minisztereknek, akik 
a vizűm kény szer eltörléséi hajlandók 
megfontolás tárgyává lenni

\ koh;m\ai borcsempészcl tovább 
virágzik. ug\látszik a lialóságok nem 
tartják érdemesnek a körmükre kop
pintani Legalább is ezt kell gondolni 
mindenkinek, olvasva a Kohóinai 
Hét híradását amely így hangzik 
\ kőbányai vendéglősök részéről ál 
lalállos a panasz. hogy az \lso es 
belső pálya udvaron napról-napra
alkalmi árusok rengeteg bort esem 
pés/nek a városba Tejes kannákat

szinüllig töltenek meg hitvány lő)révet 
és egész u villan, szemérmetlenül árű- 
sílják líü 7‘ ) fillérjével a falusi vin- 
kót. Nem lehelne-e rajtaütéssel ezt 
megakadályozni? Kőbánya vendéglő
sei a súlyos adóterhek alatt nyögnek 
s ezek a tejes kofák az. egész kerü
letet (dárasztják bicskanyilogaló. áza- 
lagokkal li'líletl puncsaikkal. Hol van
nak a hatósági közegek? Öntsünk egy
szer már tiszta bort a pohárba! Le
het-e borral házalni, vagy nem? Ki 
fizeti az. adókat az a borral házaló 
kofa vagy a vendéglős? Ks ha az 
utóbbi fizeti mert ö fizeti föl
tétlenül tönkre kell-e mennie, mert 
az illetékes hatósági közegek nem ál
lanak őrt a Vasgyár-utcai és az. Alsó 
belső pályaudvari állomásoknál? A 
kőbányai vendéglősök erélyes és sür
gős hatósági beavatkozási kérnek. KI 
végre* a tejes kannákban adódliatik 
vizes lej is. miért kell pont Kőbá
nyára vizes bort szállítani?

Olcsóbb leli ;i sör l’ omá/.on
ugyanis a helyi Yemléglösesoport tag 
jai a tóvárosi Sörfőzde lernkutával 
úgy egyeztek meg. hogy ezután a 12 
cukorlöklarlalmű sőert 1*2 ő's ti I pengő 
helyett öl pengőiért, a I I cukorlök- 
larlalmű sört 70 és 72 pengő helyett 
öl pengőéi!, a 12 eukorloklarlalmú 
palaeksöi't 12 fillér helyett db fil
lérért és a 1 I rnkorfokl írlalmű pa
lacksört pedig öu fillér helyett t I 
fillérért fogja szállítani I la jlandó egy
úttal a sőirgyár mindenkor a sor szál 
lilásáuál a vev őthoz megfelelő mennyi
ségű jegel is ingyen szállítani.

Izsoravélség és borhamisítás
eiméii elitéit vagy ilyen címeken el
járás alatt álló kartársainkal ismétel
ten felhívjuk, hogy jelentkezzenek 
ipartestületi elnökségünknél, hogy ré
szükre amnesztiát kérhessenek. Az 
igazságügyi miniszter űr nem zárkózik 
el méltányos esetekben a kegyelem 
adás elöl: a bortörvény tárgyalása so
riin maga a földművelésügyi minisz 
ter m' is beismerte, hogy a régi tör- 
vény lúls/igorúsága miatt sokan ár
tatlanul bűnhődtek Minthogy kegyel
met csak konkrét esetben és csak 
egyes személyekre lellet kérni, miit 
hatatlanul szükséges, hogy az érdé 
keltek akár személyesen, a kiír írásban 
mielőbb jelentkezzenek az iparleslü 
leiben

Itorkhillilás és borkóstolás is les/ 
az idei Országos Mezőigazdasági kiálli 
liisou. amelyen több mint száz-féle 
h rmeloi bor kerül bemutatásra A ki 
álljtás március 21-én nyílik meg s a 
tenyészállatokon hív ül élelmiszer, ki 
ittli(ássál is kapcsolatos többek közt
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KiiiiHcleschli lesz az adóbehajtás.
A/. adóbehajtások és egyél) közudóz- 
látási kérdéseknek egységes ktv.elési* 
céljából ;i közelmúltban az ország 
pénzügy igazgat óinak részvételével ér
tekezlet volt A megbeszélések során 
főleg az adóbehajtások s az ezzel 
kapcsolatos végrehajtási eljárások ke
rültek szóba, amennyiben az a terve 
a pénzügyi közigazgatásnak. hogy 
bizonyos egyszerűsítést és könnyítést 
létesítsen. Amint halljuk, a pénzügy- 
igazgatóságok vezetői ez alkalommal 
megfelelő utasításokat kaptak a fize
tési halasztások engedélyezése és 
adóvégrehajtások elrendelése tekinte
tében. Megfelelő intézkedések történ
lek ez alkalommal, hogy oly esetek, 
amidőn az adókövetelés biztosítási 
\ égre hajtásának felfüggesztése méltá
nyos s az adózó létérdeke, azt indo
kolt esetekben engedélyezzék.

A kávésok a tisztességtelen verseny 
ellen. A budapesti Kávésiparlcslülel 
legutóbbi elöljárósági ülésén több fel
szólaló rámutatott arra. hogy újabban 
a lisztes kávésiparban is Felütötte fe
jét a tisztességtelen verseny. ol\ üz
leti módszerek alkalmazásával, ame
lyeket a kereskedő- és iparoslársada 
lom élesen elitéi. Meghélyegzcndünek 
tartják az ilyen eljárási és erélyesen 
állási kívánnak foglalni a szabadver- 
seny határait túllépő ilyen elfajulások 
ellen. Mészáros (iyözö elnök sajná
lattal állapítja meg Felszólalásában, 
hogv hozzá is jutottak ilyen hírek, 
noha a kávésiparban azelőtt teljesen 
ismeretlenek voltak a szabadverseny
nek ezek a már szabadosságot jelentő 
kinövései I eszögezni kívánja, hogy

amennyiben konkrét adatok állnak 
rendelkezésére úgy az ipartestedet 
teljes mértékben támogatja azon véle
ményt. amely büntetendő cselekmény
nek minősíti az ilyen természetű in 
korrekt eljárási

(iyász. Senlényi János jászapáti fo
gadós kartácsunk derék fia Sándor, 
hosszas szenvedés után 22 éves korá
ban elhunyt \ gyászoló szülőknek 
eziilon fejezzük ki részvétünket béke 
legyen az ifjú hamvai felelt!

\ buraiak általában változatlanok 
legutóbbi híradásunk óla l'.gves ma
gyar vidékeken borvevö alig akad

\ I! I híradása szerint Ilyen he
lyek közé tartozik a Toka jhegyalja 
is ahol ug\ a kereslet, mint a kínálat 
erősen megcsappant Szekszárdim is 
csak kisebb tételekben történlek el 
adások és N Hl fokos kommersz 
borokért fokonként 2 ö 2 X fillért fi 
/ebiek, i.yoitgyosön 12 fokos vörös
borok 12 I t ó fokos leb.érborok 3$. 
t I fokos \x)rósborok 32. I 1 tokos ve
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gyes fehérborok 3 1 filléres árak mel
lett kellek el a legutóbbi napokban 
Villányban jó minőségű, nehéz, 1 I 
tokos borért 1 pengni, 11.0 fokosért 
3<S.Ö filléres árat fizetlek. Csengődön 
1 t fokos I I fillérjével kellek el. amíg 
a 12 fokosért öö. 13 fokosért (>() fil
léres árakat adtak a vendéglősök és 
nagv kereskedők, bévfülöpön szünetel 
a borforgalom, egyrészt azért, mert 
az utak még mindig járhatatlanok.
A termelők jobb időkre és jobb 
árakra várnak, amit várhatnak.

A tavaszi szőlőm un kábítok pénzt 
kívánunk és a bortermelő, amint jön 
a langyosabb idő. majd adja még ol
csóbban a bort

i zlclálvélell hirdetni kell a szak 
lapban is. I'.zt nem mi. hanem a bu
dapesti törvényszék ítélete mondotta 
ki egy perben, mikor az alperes arra 
hivatkozott, hogy az üzlelálv ételt a 
hivatalos közlönyben és egy napilap
ban is hirdetli' A bíróság Ítélete sze
rint az alperes kereskedő nem járt el 
kellő gonddal, amikor elmulasztotta 
az üzletül vételt a szaklapban is hir
detni.

A szódavíz feltalálója. A szódavizet, 
ezt a népszerű üdítőitalt Joseph Pri- 
eslley találta föl. ez az angol Ideoló
gus. aki híres filozófus, fizikus és ve
gyész volt és aki az owgénl is föl
fedezte. Angliái elhagyta .mert olt 
nem szerették túlságosan szabad gon
dolkodása miatt és Angliából Pennsyl- 
vámiába vándorolt ki. ez. az amerikai 
állam lelt új hazájává és a sokoldalú 
ember itt új vallásfelekezetet is ala
pított az unitáriusok amerikai szék tál
ját \ szódavíz volt vegyi téren az 
első találmánya \ városban, ahol 
prédikált, a templom közelében sör
gyár volt. ott figyelte meg. hogy a 
hordókból gáiz szabadul fel. ezt a 
gázt szilárd levegőinek nevezte cl. 
tudományos értekezést írt rád a és eb
ben az értekezésben kifejtette, hogy 
ezt a sziláin! levegőt bele kell pré
selni a vízbe és a vizel ekként olyan 
tulajdonságokkal tudjuk felruházni, 
mintha savanyúvíz ásványvíz 
volna. \ kis tudományos írás 1772 
ben keletkezett, útmutatásai alapjául 
társult egv Philip Sv ng Physik nevű 
filadelfiai orvos Speakman gyógysze
résszel és ok készítették és hozták 
elosz<ír forgalomba pácienseik részére 
a szénsav tartalmú vizel. Speakman 
mán sokára gyümölcsnedvet vegyít«'II 
a szénsavas vízhez, a málnaszörpnek 
és cilromszörpnek ez volt az első for
málja és I.XTO-Immi indultak el ezek a 
szénsavas vizek az útjukra és meg
hódították s/inte-s/mte az egész vilá
got Lgv amerikai orvos, dr Edvin 1

e z  n i !  ú %  ty li i r  d e s s  e  n

Slosson. most vétellé föl amerikai la
pokban az eszmél, hogy Pristley em
lékét meg kell örökíteni. Nem indít
ványoz bronzból való emléket, sem 
pedig márványszobrot, hanem kis ku
tak felállítását indítványozza vala 
mennyi amerikai iskola részére, ku
takél. amelyekből a tanulóifjúság 
üdülésére ez a víz permetezzen. Az 
indítvány eredeti formája a megem
lékezésnek. az amerikai ifjúság,
ha megvalósul dr. Slosson indítványa, 
szeretettel és bálával veszi majd aj
kára az iskolai szódavíz-forrásokban 
naponként feltámad«) Prieslley mes- 
ler halhatatlan nevét.

A szállodai, éllermi és vendéglői 
alkalmazónak bálja a siker jegyében 
zajlott le folyó hó ö-én az l lazők 
dísztermében A hált niegehízö mű
soros estély minden száma tapsvihart, 
kapott, különösem a (iaslronomia dal
kar A rendezőség igazán megérdemli 
a dicséretei a hibátlan rendezésért. 
A kitűnő ételek és italok Fischer Jenő 
vendéglős kartácsunkul dicsérik, míg 
az ügyes Felszolgálás Kiszel Jőzst'f 
üzlet vezető rendezésének érdeme.

A \. kér. választmány kulliirbizolt-
sága 1929 évi ápril hó 1-én csü
törtökön d u. 3 órakor Sípos Ká
roly v endő'glüjélxm \. Ht'lsö Jászbe
rényi-ól 13. sz. a. ülést tart. amelyre 
a kartácsukul és karlársnöket ez utón 
is meghívja l.ejmelter Ferenc elnök

A kőbányai kulturbízollság jólsike
rült kuliurdélutánl rendezett folyó hó 
7-én d. u. Fdvardy Lajos vendéglő
jében Belső Jászberényi-ól 25. . ame
lyen ismét ott láttuk a kőbányai ven- 
iléglős asszonyok színe-javát Program 
szerint Slurza Károly a londoni élel- 
rőd beszélt. Varjú lrmuska zongora
művésznő) Liszt rapszódiát adott elő 
brilliáns technikával. Balogh Manci 
a Városi Színház tagja énekszámokkal 
aratott nagy sikert. Fdvardy Tibik«' 
magyar dalokkal ragadtatta el a kő 
zonség«'!. szép volt Fdvardy Klárika 
zongora kísérete is Az élvezetes elő
adások után a szakmai helyzet volt 
beszélg«'U's tárgya

\ ilroel Tivadar álvelle a Szent Ist
ván cukorka- és csokoládégyár buda
pesti képviseletét és ebből az alka
lomból arra kéri régi I vevőit és jó 
barátait, hogy az eddigi jóindulatukat 
es ragaszkodásukat a jövőben is 
tartsák fenn vale szemben. A cég 
pompás gyártmányainak szmnélyes be
mutatásáig is türelmet kér ő's «*s(*tle 
ges sürgős megrendelési J *11)1 29
telefonszámon közvetlen a gyárba kell 
inteni.

_____________ 5. oldal________
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» Juharaink« u.xzlallár.sasaga

uzsonnájukat ;i következő helyeken 
tartják meg, minden szerdán d. u. 

.") órakor:
Március 20-án Szabó Lajos ven 

déglőjeben I\. Mester-u. 27.
Március 27-én özv. (ksengoy Sán 

donié vendéglőjében IV. Keirnc Jó- 
zsef-rakparl 5).

Április 2-án Sághy Lajos vendég
lőjében Vlil. Kisfaludy-ulca 20. Nap
úién sarok

Április l()-én Ncdcczky .lenö ven
déglőjében III Kórház-ulra 1. Fölér 
sarok.

A »Jóba rá lóit* uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj kartársakat.

Vendéglősök vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek
Március 22-én Kurz .lános Máv. ven

déglőjében VII Thököly-úl I.
\pril ű-én Hokor Ferenc vendéglő

jében VII. Maross-tér 12.
April l'.>-én Falai Lajos Nemzeli 

(.asinó vendéglőjében IV Szép-idea 2.
Május 2-án Noiger Jakab vendéglő) 

jé ben VI. Teréz-körul 2.
Május 17-én Wagner Béla vendéglő

jében VI Andrássy-úl II
A vacsorára ne feledkezzünk el 

menni.

\. kér. kőbányai választmány ülése
1020 március 21-én. csülörlökön d 
u I órakor Schrancz Mátyás ven
déglőjében. X . B.-Jászberényi-ál ló 
Maláta-u. sarok lesz meglarlva. Az 

ülésen való szíves megjelenést kéri 
l.eimcller Ferenc kerületi elnök

A Magyar l{uzogány Aszlallársaság
minden kedden este 8 órakor lagössze- 
jövelell tart Vili. l'lig Sándor-u. II 
sz alatt lévő Beer László vendéglő
jében

karlársak! Ne mérjelek X vv a c k 
Lnicumja gyanánt más italt 1 Ne tölt
sétek bele Zwack Fnieumos üvegébe 
más cégtől való keserűi. 11a vendéglők 
Fnicumot kér. ne poharazzalok neki 
másl. csakis valódi Zwack-féle t’ni- 
i'iiin gyomorerösílö likőrt.

A kereseti jövedelmi- és vagyonadó 
vallomások határidejét meghossza- 
hílotlák a pénzügyminiszterek I512D 
22.218. sz. rendeielével f. hó 20-áig 
bezárólag.

A játékok után tizeiéit vigalmíadó 
kulcsának leszállítása. A székesfőváros 
tanácsa a nyilvános helyeken folyta
tóit játékok vigalmi adóját a követ
kezőkép szállílolla le Kiirtva után 2ő 
százalék, billiárd. sakk. dominó slb. 
után 5 százalék. Lz a gyakorlat
ban annyit jeleni, hogy vigalmiadó 
fejében a kárlyabevélel egyötöd. a 
billiárd. sakk. dominó bevétel egy- 
huszonegyed része fizetendő be. A 
megállapított átalányok nem szállít
tatnak le azonban azok az iparüzök. 
akiknek a fenti kulcs szerrinl kiszá
mított adója a megállapított átalány
nál kisebb a székesfőváros pénzügyi 
osztályánál, az átalány megállapodás 
felbontását kérhetik és az adót be
mutatót) nyilvántartásaik alapján a 
tényleges bevételek után fizetik.

Március 21-ig lehel a valorizációs 
pereket megindítani. Az. 15)28. XII 
t e  2. ij-a értelmében átértéke
lés iránt az. e törvény életbelépése 
előtt lejárt pénztartozás tekintetében 
csak a törvény életbelépésétől számí
tolt I éven belül, ha pedig a pénz
tartozás e törvény éleibe lépte után 
jár le. a lejárattól számítolt egy éven 
belül lehel a bíróság elölt kérelmet 
előterjeszteni hacsak a törvény a 
kereset megindítására rövidebb határ
időt nem szab. A törvény 15)28. áp
rilis 1 napján lépett éleibe. A rö
videbb határidők már lejártak, az. 
általános perindító határidő pedig 
15)25) március 21-én jár le.

V/ ajándékozás a tisztességtelen 
verseny fogalma alá tartozik. A Bu
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
zsűrije Saxlehner Kálmán elnöklete 
alatt dr Bányász Jenő kamarai tit 
kár előterjesztésére ama felfogásának 
adott kifejezést, hogy az ajándékozás 
a t isztess égte len  verseny fog.dma ala 

' tartozik és megtévesztő célzatú min
den olyan vagyoni előny juttatása 
ajándékozás amely a figyelmessé

gek keretei t meghaladja illetve nem 
ólt arányban a forgalomba hozott 
árucikk líraival

l.rdcuies ipari munkások kilőnie 
lése. A kereskedelemügyi miniszter a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara 
útján közzéteszi, hogy a budapesti 
kamara területén olyan ipari munká
sok közt. akik legalább 2ö éve szol
gálnak megszakítás nélkül egy mun
káltatónál. ŐO-ik életévüket betöltötték 
és eddig még miniszteri elismerésben 
vagy jutalomban nem részesüllek, 
harminc darab 100 pengős jutalmat 
oszt szél. A kitüntetettek elismerő ok
levelet is kapnak. A pályázás határ
ideje április 1-e

A pályázatot a miniszter úr a kö
vetkező feltételekhez köti

1. A jutalmak elnyerésére csak oly 
munkások pályázhatnak, akik a je
len I egá munkám ló j u kná I 111 egszak i 1 á s 
nélkül legalább is betöltött huszonöt 
év óla vannak alkalmazva; b leg
alább is ÓO-ik életévüket betöltötték 
és e akik sem tőlem, sem hivatali 
elődömtől, sem jutalmat, sem elis- 
merölevele! még nem kaplak

2 Minden pályázó munkás köteles 
pályázatához a következő okmányo
kat csatolni

a munkakönyvét, annak igazolá
sára. hogy mennyi idő óla van je
lenlegi munkaadójánál megszakítás 
nélkül alkalmazva.

ti munkáltatója nyilatkozatát arról, 
hogy alkalmazásának egész ideje alatt 

különösen pedig a forradalmi idők 
alatt kifogástalan és nomzelhü ma
gatartást tanúsított:

c a rendőri hatóság erkölcsi bizo
nyítványát arról, hogy az államlmség 
t> egyéni megbízhatóság szempont
jából nem esik kifogás alá és 

d ha a pályázó tagja valamely ha
zat ias vagy egyéb célú erkölcsi testü
letnek erről szóló igazolást.

(iyoniorégés a sav lúllengéstől ered 
következménye a gyomorfekély Or
vosi megállapítás hogy fenti bajokat 
semmi oly nagy szerűen nem gyógyítja, 
mint a ('.igelkán Sáros m fakadó 
István feltűnően sóskarboiiálumos 

jó< I« is forrásvíz Vezérképviselet. V 
Sas-u 25) I 120 20.

inidel .1. és id. koinmcr F. 
asztaltársaság

pénteken déli 12 órakor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

Március 2!l-én Folz.mann Mátyás 
vendéglőjében Vlil. I llői-úl ti.

April 12-én Bíró Dénes vendéglőt 
jében IV Yáinház korul 1 ti

April 20-án Kurz János Máv ven
déglőjében. VII Tőkőly-út 1

Bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin találkozunk.

6. oldal

llalniérési engedély áthelyezésé
hez újból kell erkölcsi bizonyítvány! 
kérni. Livi döntés \/ italmérési 
engedély áthelyezés esetén a pénzügy 
miniszter 8G.2ÓÖ 15)22 számú hatá
rozata értelmében újkeletű erkölcsi 

| bizonyítvány kérendő
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Az iparűzési jog nem bővíthető 
özvegyi jogcímen. Az özvegyi jogon 
megkezdett iparűzés szerzőit jog, 
amelynek terjedőimét ti törvény biz
tosítja. Ma az özvegy az ipar gyakor
láséról bizonyos ideig lemond és azt 
szünetelteti, a törvény keretein belül 
újból feléled, amint azt az özvegy 
újból gyakorolni kívánja. Az ily mó
don gyakorolt iparűzés jog keretei 
azonban nem bővíthetők és csak 
ugyanazon korlátozásokkal gyakorol
ható. mint az elhalt házastársé volt. 
Ha tehát az (»limit házastárs iparát 
estik üzletvezetővel gyakorolhatta, ak
kor az özvegy is csak üzletvezető út
ján gyakorolhatja azt.

Lemondás az ilalmérési engedély
ről. Abban az esetben, ha valakinek 
az engedélye elvonás alatt áll. de az 
illető engedélyének elvonása (»lőtt le
mond. az engedélyt lemondás címén 
törölni kell ugyan, de az arról szóló 
végzésben értesíteni kell a feleket, 
hogy törölt engedélyének az elvonása 
folyamidban van. Ha már a törölt en
gedély elvonása a törvény értelmében 
indokolt, az elvonás jogi következmé
nyek biztosítása végett az engedélyt 
alakilag el kell vonni és az anya
könyvben ezt fel kell jegyezni, hogy 
az 11)21 évi IV l.-e. .1 1 li.
pontjaiban foglalt rendelkezéseknek 
érvény legyen szerezhető. Végül ab
ban az esetben, ha olyan fél folya
modik engedélyért, aki más pénzügy- 
igazgatóság területéből költözik ál je 
lenlegi lakhelyére, illetőleg más ke
ndéiből folyamodik engedélyért, min
dig megkérdezendő a fél korábbi, 
illetőleg jelenlegi lakóhelyére nézve 
illetékes pénzügyigazgalóság. hogy a 
folyamodó esetleges engedélyt* nem 
vonatott-e el. illetőleg, hogy folyamo
dóra nézve az 1921. évi IV l.-e. .T 
cj-ában felsorolt kizárási okok nem 
forognak-e fenn

A köztérbe nyúló reklámtáblák 
körüli panaszok. A napi sajtóban, 
majd ennek nyomán üzleti szakkörök
ben panasz merüli fel. hogy a székes
fővárosi hirdetési vállalat a nyílt üz
leteknek u n. kiugró tábláit túl 
magas költséggel terheli és a táblá
kat bt» nem jelentő cégeket rajta
üt ésszerűen bírságolja Tudni való. 
hog\ a reklámtáblák, lámpák, szek
rények és korongok, slb. kifüggeszté
sét a hirdetési ügytől elkülönítve, 
egy 1912 évi székesfővárosi szabály- 
utasítás 8(509 1912 XVI rendezi.
mel\ közbiztonsági szempontokból a 
mérnöki hivatalt vonja he. dijakat 
szab és a hirdetési vállalatot csak

cvrisrnros
közvetítő munkakörrel ruházza fel. 
A budapesti kereskedelmi és iparka
mara illetékes helyen eljárt és meg
állapította, hogy a lent jelzett szabály- 
utasítás végrehajtása az összered- 
ményt tekintve, nemcsak, hogy nem 
üldöző jellegű. hanem számolva az 
adott gazdasági helyzettel, az eredeti 
intenciónál enyhébb. így pl. a hir
dető vállalat a szabályzat ellen vétők 
ügyét ellentétben a szabályzattal

nem terheli kihágási útra. Mégis 
tekintettel arra, hogy a kamara véle
ménye szerint a fontjelzctl szabályzat
ban lefektetett eljárás bonyolult és 
ezáltal anélkül, hogy a székesfő
városra nézve lényeges fiskális előnyt 
jelentene a kereskedelem és ipar 
teljesítőképességéhez a rá nyitva, egyes 
cselekben költséges, olyan irányú 
előterjesztést lesz a Székesfőváros 
tanácsához, amelynek figyelembevé
tele esetén e téren anyagi könnyítés 
volna elérhető.

A fanone cgyitlühcn csak egy képe
sítéshez kötött iparra szerződtethető,
még akkor is. ha az iparos több ipart 
folytat Az 1922. XII. l.-e. 89. §-a meg
szabja a lanojieidö legrövidebb tar
tamát. amiből az kövelkezhelik. hogy 
ha a lanoneol ugyanazon időben kél 
vagy több nem rokoniparra is szer
ződtetnék. azzal kijátszatnék nemcsak 
;i törvény betűje, hanem szelleme is

tz iparlrslülclrknck nincs ipurbalő- 
sági jogköre. A budapesti központi 
járásbíróságnál érdekes ügyben hozott 
ítéletet Kováls Kálmán kir. járásbíró. 
Horváth Katalin szabóim pert indított 
loldváry Géza Sas-ulezai szabómes 
ler ellen, felmondási igényének meg
térítése iránt. Keresetében azt adta 
elő. hogy l-'öldváry őt műhelyében 
alkalmazta, de egy napon kiadta a 
munkakönyvét azzal, hogy további 
szolgálatára nem reflektál A tárgya
láson Tö!dvár\ azzal védekezett, hogy 
műhelyében munkarend van kifüg
gesztve. amelyet az iparhatóság látta 
mozolt és a munkarend szerint az 
alkalmazottak bármikor kiléphetnek, 
viszont a főnök is felmondás nélkül 
elbocsáthatja őket Pongrác/ .leim dr. 
ügyvéd a szabóim képviseletében az
zal érvelt, hogy a munkarend nem 
érvényes Igaz. hogy iparhalóságilag 
lállamo/oll munkarenddel a felmon
dás kizárható. Tünde a !• öldváry Géza 
műhelyében kifüggesztett munkaren
det az ipart ‘síidet mint elsőfokú ipar
hatóság lállamozla V/ az iparleslülel 
azonban iparhatóságnak nem tekint
hető. mert a tervéin szerint Mutla- 
peslen a kerületi elöljáróság az elsö-

fokú iparhatóság. A bíróság ennek 
a fejtegetésnek helyiadott és a szabó
mestert a kétheti felmondási időre 
járó fizetés kifizetésére kötelezte.

Hol lehel kérni a halasztást az adó 
megfizetésére? Mennyi bélyeget kell 
felragasztani a kérvényekre? A köz- 
adók kezeléséről szóló Hivatalos 
összeállítás 11. §-a értelmében a jog
erőstül megállapított adó megfizeté
sére halasztás rendszerint nem igé
nyelhető.

‘ Méltánylást érdemlő esetekben 
azonban az adóhivatal legfeljebb hal 
havi. a pénzügyigazgalóság pedig egy 
évi rrészlelfizetést. illetőleg fizetési 
halasztást engedélyezhet az adózó 
illetékköteles kérelmén*. A beadvány
ra 1.0(1 P okmánybélyegei kell ragasz
tani.

Rendkívüli esetekben a pénzügy- 
miniszter felhatalmazás alapján a 
pénzügyigazgalóság is mind a folyó 
adóra, mind a hátralékokra kedvez
ményt vagy fizetési halasztást is ad
hat ’

A közigazgatási bizottság meghall
gatása után az arra rászorult adózók
nak lobi) évre terjedő halasztást en
gedélyezhet a pénzügyminiszter, ha 
valamely község adózói az őket ért 
elemi csapások folytán felszaporodott 
adóhátralékaikat eg\ év alatt meg
fizetni nem képesek.

A pénzügyminiszter az esedékes
ségtől számítolt hal hónapnál nem 
hosszabb időszakra hal százalékos ké
sedelmi kamat mellett is engedélyez
het részletfizetést.

Ha a pénzügyi hatóságon kívül ki
vételi közszolgáltatás mértéke az 
adózó fizetőképességét veszélyezteti, 
a pénzügyminiszter (»zen jogerősen 
már megállapított köztartozások befi
zetését több évre felosztva rendezheti 
el és  a behajlásukat is megtilthatja

Tüzelési halasztás vagy részlet
fizetés engedélyezése a késedelmi ka
matok fizetési kötelezettségéi nem 
érinti és ha szükségesnek látszik, a 
hátralék zálogolással vagy telekkönyvi 
b< kebelezéssel biztosítható

7 oldal
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C U S l I I R D E T l t S O
Négy sorig 3 pengő, azután minden 

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

Kónya Sándor Vll, Ahnássy-iér Ifi. HL 23
Zongorák, pianinók. bérlete vétel

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

Üzleti tárgyak, kerti szék, asztal, 
mérleg, üvegedény, főzőedény, evő
eszköz és pince-felszerelés eladó. Hití- 
rich Ede, VI, Csengeri-u. 1. 1/10.

Vendéglői vagy egyéb üzleti 
könyvelést, adóügyeket stb. elintéz, 
szakavatott volt sörgyári tisztviselő. 
Cim a Kiadóban.

Künn.- házi vágása diszneságck ás 
egyáh m agyar etetek. A'eincs fajbcrck

Dvorszky Géza és István
vendág lesek

ENGEL ÜUL1A utóda

Andort Józsefné
V ll, E rz s é b e t-k ö ru t 5

Saját gyártmányú kesztyűk. Fűzők, 
üyógyhaskötők mérték szerint. 

Melltartók. Harisnyák

HA ÖN jól - kar rágni,akkor fogait I

S C H A T Z  J ENŐ
áll vi/.sg. fogász, niűfog- 
specialistánál csináltassa
Vll, Wesselényi-utca 60

eer László 
vendéglője
V ili. Fhg. S á n d o r ucca 44

Minden Pénteken halászl é .  Kiismert 
m a g y a r  f ra n c ia k o n y h n .S z a lo n  ze ne  
S zn k tá rsah  ta lá l k oz óh el ye
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Valódi

Heller emmenfhalif
fogadjon el) 

dobozban és blockban
K ö z p o n t i  uj t e l e p ü n k :  B U D A P E S T ,  Vll, 

K E R E P E S I  UT 62. I d e i g l e n e s  tel .  3 32 1-34

Akar örömei szerezni 
gyermekeinek?

'Vendéglősök részére

reklámlevelezőlapokat
A BR AH AM  E. fényképész készít 

, , IX, F e r e n c z -k ö r u t  13
4 legélesebb %r ■ , .

árban! Nyári műterem Auyliyet

W agner Testvérek
ezelőtt l.iiwcnstein ,\\. utóda 

B u d a p e s t , IV ., V ó m h á z  k ö r ú t  4 .
Bel- és külföldi sajt-, fűszer-, csemege- 

és italáru nagykereskedők. 
Összes külföldi likőr, cognac, pezsgő 

állandóan raktáron.
U j te le fo n s z á m  ; 8 4 3  0 4

Stauffer
DOBOZOS EMMENTHALI 

VILÁGMÁRKÁI
KÖZPONT RÉPCELAK

H Ü TTL TIVADAR
porcellángyáros, Budapest, V. 
Dorottya-u. 14. Telefon 231 33
Vendéglői és kávéházi edé
nyek dús választékban 

Az elismert Icgjobbangol C au ld o n  
V itr if ie d  tá n y é ro k  ismét kaphatók

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

B U D A P E S T-K Ö B éN Y A

V á r o a l I r o d a i  V ili, E ix U r k ia y -M . 8
Tel. 3. 4-29 ét 3. 34-41

Dozzi szalámi
d o lló s s v  J é n á t h ön yv n va m tu tó  m ű h ely e , B u d a p est ,V ll. dóalku utca 20. T elefon  J ó z s e f  433 112
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