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MIBŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Október 20-ig befizetendő az átalányozott és 
zenés kávéházak vigalmi adója.

Október 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti, külön- és rokkantellátási-adó.

November 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi 
iizletbér első részlete.

November (i-ig megfizetendő a nem átalányozott 
és nem zenés kávéházak vigalmi adója.

November 10-ig tartoznak az adókózösség tagjai 
megfizetni november havi forgalmi és fényűzési adó- 
átalányukat.

November 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

GOMBOS GYULA

A magyar nemzet jobb sorsának rajongó hitű, 
soha nem pihenő harcosa, Gömbös Gyula visszaadta 
lelkét a Teremtőnek és megtért az örök nyugalom 
és béke honába.

Munkájának, küzdelmének kerete egy gazdasági
lag és politikailag egyként feldúlt Európa, egy világ- 
gazdasági összeomlása volt, pihenést, fáradságot és 
akadályt nem ismerő küzdelmének célja: a gazdasá
gilag konszolidált, boldog és szép Nagy-Magyaror- 
szág újjáteremtése.

ötven esztendőt élt, de ebben az ötven esztendő
ben századok problémái zsúfolódtak, országokat, világ
részeket rázott meg és tett tönkre a világégés. Politi

kája! elleni elei támadták, hívei dicsérték, de mint 
embert mindenki, ellenfelei is nagyrabecsiilték.

Programuljának alapköve: a becsületesség volt. 
A becsületességet és az adott szó szentségét a régi 
keresztesháboruk lovagjainak mentalitásával értel
mezte. Mint politikus és mint katona mindent elért, 
de nagy gazdasági programmját már nem tudta 
megvalósítani.

Gazdag, eredményes, ragyogó pályát tört ketté 
a halál.

Minden érző embert megrendít a tragikus sors 
egy ország, egy nemzet gyászolja miniszterelnö

két.

A társadalombiztosítás
Alig van ipari és gazdasági életünknek olyan 

intézménye, amely annyi kritikának és támadásnak 
volna kitéve, mint a betegségi-balesetbiztosítás- és 
ezenfelül az aggkori biztosítást lebonyolító szerve
zetek.

A legnagyobb tárgyilagossággal elismerjük azt. 
hogy ezek a kritikák nem egyszer túllőnek a célon, 
de kétségtelen, hogy igen sok esetben nagyon nyo
mós alapjuk van.

Amennyire szociális szempontból a társadalombiz
tosítás szükségét teljes mértékben helyesnek ismer
jük. azt kell látnunk, hogy e gondolat gyakorlati 
megvalósítása igen sok szempontból rengeteg panasz
ra ad okot. A rendelkezésünkre álló statisztikai 
adatok szerint az Országos Társadalombiztosító Inté
zet kötelékébe az 1934 évben 308.805 tag tartozott, 
a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetébe 00.093, 
az. önálló intézetek kötelékébe 142.000, úgyhogy a 
vállalati pénztárak taglétszámát is beleszámítva 
541.273 tag tartozott a társadalombiztosítás kötelé
kébe. Tehát a fővárosi lakosság körülbelül fele ré
szének egészségügyi szükségletét ezek az intézmé-
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nyék vannak hivatva ellátni. Természetesen ben
nünket elsősorban az OTJ. majd a MABI érdekel, 
amelyek kötelékébe a vendéglátó iparok és így a 
kávésipar személyzete is beletartozik.

Számtalan panasz hangzott el a társadalombiz
tosítás terhei ellen. Megállapításunk szerint, e címen 
munkaadó és munkás járulék fejében évente több 
mint másfél milliót szolgáltat be, ami bevételeinknek 
már tekintélyes részét, körülbelül 1—5%-át teszi ki. 
Ha a járulékoknak csak egyik része, a felénél vala
mivel több terheli magát az iparüzőt, kétségtelen, 
hogy olyan tehertétel, amelyet teljes joggal kell 
kifogásolni. Sajnos a személyzet létszámának csök
kentése a mi iparunkban a forgalom csökkentésének 
arányában nem viőhető keresztül, így tehát állandó 
tehertétellel kell számolnunk. He a szociális szem
pontokat tekintve, ezt a súlyos terhet is elviselnök, 
ha a társadalombiztosító egészségi szolgálata való
ban megfelelne a jogos igényeknek. Sajnos cziránv- 
ban számtalan panasz hallatszik, ezek a szolgáltatá
sok az évek folyamán állandóan csökkennek és ma 
már ott tartunk, hogy a betegek jelentkezése is költ
ségeket okoz, hiszen ma már a beteglapokat is meg 
kell fizetni, nem szólva arról, hogy a biztosított a 
gyógyszerekért is megtérítést fizet és a rendelhető 
gyógyszereknek minősége, a kezelési idő tartama, 
mindig kisebbre és kisebbre lesz szabva.

Óriási monstre adminisztráció működik ha
tósági jogkörrel, külön jogosítványokkal, valóságos 
államot képezve az államban. Ez az adminisztráció 
a pénztárak bevételeinek tekintélvés részét emészti 
fel, bármennyire is igyekeztek az intézmény vezetői 
a személyzeti kiadásokat csökkenteni. Sajnos ez a 
csökkentés másik oldalon megbosszulta magát, mert 
az adminisztráció még nehézkesebbé vált.

Az intézmény vezetősége pedig a legelemibb ad
minisztrációs könnyítések elől is mereven elzárkó
zik. Az érdekeltségek már évek óta követelik az ad
minisztráció egyszerűsítését, eredménv nélkül. Fel
vettetett a járulékoknak bélyegrendszerrel való lero
vása, amely nyomban feleslegessé tenné a kereszt- 
rejtvényszerü és senki által meg nem érthető kiveté

sek szerkesztését és megküldését. Ennek nemcsak az 
adminisztráció egyszerűsítése volna a következménye, 
de nyomban megszűnnének az óriási járulékhátra
lékok lehetősége.

A mai kivetési rendszer teljesen tarthatatlan, 
mindenki ki van szolgáltatva a tömegmunkát végző 
tisztviselők lelkiismeretességének. Sohasem tudjuk, 
hogy melyik alkalmazottért mennyit és mikor fizet - 
tünk, és íia egy ilyen adatra van szükségünk, való
ságos nyomozást kell megindítanunk. Emellett elő
fordul az is gyakran, ha tévedés folytán egy bejelen
tés hibásan történt, amennyiben ebből az intézetnek 
bárminő kára származott, nemcsak az elmaradt já
rulékokat, hanem az eset összes konzekvenciáit 
megfizettetik, viszont a magasabb járulékot nem té
rítik vissza, de az illető munkás csak az őt megillető 
szolgáltatásokat kapja.

Többé-kevésbé mindenkinek emlékezetében van
nak az üzemutódlás fogalma ellen vívott harcok, 
amely minden magánjogi elv ellenére az 0T1 a kö
veteléseket érvényben tart ja, még akkor is. amikor 
az államnak egvéb követelései és a magántartozások 
teljesen megszűntek. Ha történt is e részben némi 
enyhítés, az elv még mindig fennmaradt.

A társadalombiztosító követeléseinek behajtá
sát és fenntartását vaskapcsokkal őrzi, mert a fize
tési kötelezettséget nemcsak az iparűző. de sokszor 
hozzátartozóik ellen is megkísérli érvényesíteni.

Arról nem is beszélünk, hogy jogi személyeknél 
az úgynevezett igazgatósági vagy vezetőségi tagok 
ellen, akik sokszor csak társadalmi kötelességképen 
szerepelnek az illető vállalatoknál — hogvan járnak 
el.

Hosszú hasábokon lehetne a társadalombiztosító 
elleni panaszokat felölelni és ismételni. Mi azonban 
csak azt az egvet kívánjuk megállapítani, hogv el
érkezettnek látjuk az időt. hogy ezek a kérdések 
alaposan megvizsgáltassanak és rendeztessenek.

Kisebb terhet a munkaadóknak, egvszerűhb ad
minisztrációt és az érdekelteknek jobb kiszolgáltatá
sát szeretnők látni.

Mészáros Győző.

Elöljáróság! ülés
1930. október 9.

Ipartestületünk elöljárósága a szokottnál koráb
ban tartotta meg október havi előljárósági ülését. 
Ennek oka az volt. hogy a kereskedelmi és ipar
kamara arra hívta fel ipartest ideiünket, hogy a mes
tervizsgálóbizottság tagjait sürgősen — előljárósági 
ülésén — válassza meg. Ennélfogva az előljárósági 
ülés összehívása esedékessé vált és a testület elnök
sége a múlt ülésről elmaradt és időközben aktuálissá 
vált tárgyakat is napirendre tűzte.

Az előljárósági ülésen megjelentek: Mészáros 
Győző elnök. Dr. Hernádi] Jenő iparhatósági biztos,

Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat I
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-585 59
Ai ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

_______berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.
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Gál Arnold, Szabó Sámuel, Dr. Strausz Vilmos alel- 
nökök, vitéz Berlint Gyula, Freiunrth Jenő, Kluuber 
Józsei, Lissuuer Gyula, Üllő Dezső, Singer Kálmán, 
Színűek Károly, VV eingruber Ignác elöljárósági tagok, 
W eingruber László számvizsgáló, Dr. Havas Nándor 
lo jegyző.

Mészáros Győző elnök, nyitotta meg az ülést és 
előadta az összehívás okát. A kamarai felhívásnak 
záros határidőben kell megfelelnünk és ennélfogva 
a mestervizsgáid bizottság tagjainak megválasztását 
az ülés napirendjére tűzte. Az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére vitéz Berlini Gyula és Szluvek Károly 
elöljárósági tagokat kérte lel.

Napirend elolt
Elnök fájdalmas kötelességet teljesít, amikor 

bejelenti a nemzet nagy gyászát: az ország minisz
terelnökének vitéz jákfai Gömbös Gyulának várat
lan elhunyták Érdekeltségünk, mint a haza polgá
rainak kis csoportja, mélységes fájdalommal vesz 
részt a nemzet gyászában. Átérezzék a nagy veszte
ség súlyát teljes mértékben. Nem érzi magát hivatva 
arra, hogy Gömbös Gyula működéséi méltassa, teljes 
mértékben gyászolunk mi is. Indítványozza, hogy az 
elöljáróság kegyeletének és fájdalmának az ülés 
jegyzőkönyv ében adjon kifejezést.

Az elöljáróság tagjai elnök szavait felállva hall
gatták végig és elnök indítványát kegyeletes megille- 
tődéssel egyhangúlag magukévá tették.

Az 1930. szeptember 24-én tartott elöljárósági 
ülés jegyzőkönyve bemutattatotl és megjegyzés nél
kül jóváhagyatott.

Elnök bejelenti, hogy a legutóbbi elöljárósági 
ülés határozatának megfelelve, vitéz Bertlia Gyulát 
az elöljárósági tagok sorába behívta. Az új elöljá
rósági tagot melegen üdvözli és kéri, hogy a testület 
munkájában teljes erővel vegyen részt.

Dr. Liber Endre alpolgármester elhunytál ugyan
csak elnök jelenti be. Hálás elismeréssel emlékezik 
Dr. Liber Endre működéséről, iparunk iránt tanú
sított megértő jóakaratáról. Javasolja, hogy az elöl
járóság részvétét és kegyeletét az ülés jegyzőkönyvé
ben örökítse meg.

Az elöljáróság — mely a bejelentést felállva 
hallgatta — elnök indítványa értelmében Dr. Liber 
Endre emlékét az ülés jegyzőkönyvébe iktatja.

Főjegyző ismerteti a kereskedelmi és iparka
mara átiratát, melyben a mestervizsgáló bizottság 
(5 tagjának sürgős megválasztását kéri. ismerteti az 
elnökség javaslatát, mely szerint a következők meg
választását ajánlja:

Gál Arnold aleinök (Seeinann kávéház, V. Vilmos 
császár út 70.)

Buáó Adolf (Godó kv. József körút 52-5(5.j 
Freiivirlli Jenő, (Keleti, V1L, Baross tér 14.j, 
Kluuber József (Terminus kv. VI., Teréz körút 52.i 
Kruszner Menyhért (Japán VI., Andráss-út 45.;, 
Singer Kálmán (Valéria, Vili., Józsel'-körút 37.;

Az elöljáróság elnök javaslatát egyhangú
lag elfogadta, mire elnök a felsoroltakat megválasz
tottaknak jelenti ki. Erről a kereskedelmi és ipar
kamarát sürgős átiratban értesíteni fogja.

Bemutallatoll az 193U. 1—IX. hónapjára vonat
kozó pénztári jelenlés. A testület bevételei ez idő 
alatt 55.(543 P 24 fillért, kiadásai 52.793 P 13 fillért 
tesznek ki, az ipartestületi mérleg egyenlege 41.373 
pengő és 51 fillér.

Az elöljáróság a jelentést tudomásul veszi és a 
történt pénztári kezelést teljes egészében jóváhagyja.

Főjegyző felolvassa a székesfővárosi m. kir. 
pénzügyigazgatóság folyó évi július 20-án 127.039— 
193(5. V. sz. végzését, mely a dohányárusításnál fel
számítható felár számítását szabályozza.

Elnök ismerteti a végzés végrehajtását a gyakor
latban, amely sok esetben igen hátrányos helyzetet 
teremt. Ez ügyben újból a pénzügyigazgatósághoz 
kíván személyesen fordulni.

Dr. Strausz Vilmos, Weingruber Ignác és 
Lisszuuer Gyula hozzászólásai után az elöljáróság 
elnök közléseit tudomásul veszi.

A Budapesti Gyógyszerész Testület átiratát és a 
kávéházakban történő gyógyszerkiszolgáltatási sza
bályozó megállapodást az elöljáróság tudomásulvette.

Az áruházi rendelet kiadása tárgyában történte
kéi Mészáros Győző elnök ismertette. Tudjuk, hogy 
az áruházak intézményének bizonyos irányú fejlődé
se az érdekelt ipari és kereskedelmi érdekeltségek 
körében nagy visszahatást szült. Ezek sürgetésére 
rendelettervezet adatott ki, melyet az érdekeltségek 
— közöttük iparestületünk is — elbíráltak, ipartes
tületünk természetesen az áruházak kávéházi és ven
déglői üzemeit kifogásolta. Lapunkban erre vonatko
zólag polémiát is folytattunk. A legutóbbi kamarai 
teljes ülés napirendjén szerepelt ez a kérdés. A ka
mara veszélyes precedensnek látja a szerzett jogok 
elkobzását. A kamara elnökének állásfoglalása foly
tán az ügy kompromisszumban végződött, melynek 
eredményekép új üzemek alapítását korlátozzák és 
az uccán át való élelmiszerkiszolgáltatást megszünte
tik.

Minden kávéból mindig valódi 
:Franck: kávépótlékot adjon 1 
Jelentős jö v ed e lm e t  biztosít 

magának 1
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Kérjen árajánlatot
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Budapest, Vili., József-körut 38.
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Szluvek Károly, Singer Kálmán hozzászólása
l l l á ü  . . . M l

Freiwirtli Jenő egyik áruház sérelmes üzletvitelét 
teszi szóvá, mire elnök felkéri, hogy az esetei írás
ban közölje.

Dr. Strausz Vilmos megjegyzései után az elöl
járóság elnök jelentéséhez helyesléssel járul hozzá.

A családtagok betegbiztosítási kötelezettsége tár
gyában kiadott MA131 rendelet íelolvaslatván, irat
tárba tétetett.

Elnök jelenti, hogy a nyári időszak folyamán 
a vendéglátó érdekeltségek részéről jégyyúr ala
pításának eszméje vettetett fel, melynek előfeltételei 
biztosítva lennének. Ez ügyben kérdőíveket bocsátot
tunk ki tájékozódás céljából, amire mindössze 22 
válasz érkezett. Sajnálattal látja, hogy minden ilyen 
kezdeményezés kartársaink lekötöttségén dől meg.

Szluvek Károly és Klauber József felszólalásai 
után az elöljáróság a jelentést tudomásul veszi.

Az ipartestületi tanonciskola 11. félévi működé
séről szóló jelentős bemulallalott és írattároztatott.

Az ipartestületi munkaközvetítő 1936. évi VI., 
Vll., Vili. és IX. havi működési jelentése felett az 
elöljáróság napirendre tért.

Elnök felhívja a testület tagjainak figyelmét az 
ipartestületi munkabérszabályzat, valamint a szabad
napok betartásának fontosságára. Panaszok érkez
nek, amelyek ily adatokat tartalmaznak. A konzek
venciák elkerülése végett nyomatékosan kéri a kar
társakat, hogy az előírásokat szigorúan tartsák be.

Weingruber László és a főjegyző megjegyzései
után

Elnök bejelenti, hogy e kérdést állandóan napi
renden kívánja tartani.

Főjegyző bemutatja a kártyakészletek revíziója 
és nyilvántartása tárgyában a m. kir. pénzügyminisz
tériumhoz intézett előterjesztést.

Szlavek Károly e kérdéssel kapcsolatosan a 
kártyák drágaságát, minőségét kifogásolja és azt, 
hogy a gyár a hibás lapokat nem cseréli.

Weingruber László a használt kártyák beszolgál
tatását kifogásolja.

Dr. Strausz Vilmos arra utal, hogy a használt 
kártyáknak értéke nincs.

Freiivirth Jenő az ellenőrzés újabb módjait is
merteti.

A vita bcrekesztetvén,
Elnök kijelenti, hogy ez ügyben a minisztérium

bán személyesen is eljár, a kártyák minősége elleni 
panaszokat az előállító gyárral levélben közli.

A vasárnapi szesztilalom felfüggesztése, illetőleg 
módosítása tárgyában elnökség újabb előterjesztéssel 
fordult a kereskedelemügyi minisztériumhoz.

Főjegyző ismerteti a kérdés előzményeit, minek 
megtörténte után az intézkedést az elöljáróság jóvá
hagyja.

Bomutaltatott egy fővárosi cégnek levele, amely
ben az elektromos áramszámlák felülvizsgálatát, 
mint a megkötendő szerződések ügyében való ta
nácsadást ajánl.

Dr. Strausz Vilmos hozzászólása után
Elnök kijelenti, hogy ajánlattevőtől további fel

világosítást fog kérni.
Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság ülé

sét berekesztette.

Ilalmérések
céghasználata

tárgyában a kereskedelemügyi minisztérium 5230— 
1936. szám alatt rendeletet adott ki. E szerint:

Mindazok, akik az állami italmérési jövedék 
alá eső italoknak kimérésével, kismértékben való 
árusításával, vagy nagyban való eladásával foglalkoz
nak 101.010—1921. P. M. számú rendelet 12. §-ának 
11. pontja értelmében üzlethelyiségüket kívülről tel
jes nevüknek, illetőleg cégüknek kitétele és kiszol
gáltatható összes ilalnemeknek megnevezése mellett 
a kimérést, illetőleg a kismértékben való elárusítást 
vagy a nagyban való eladást kitüntető felírással kö
telesek ellátni. Aki ezeket a rendelkezéseket nem tart
ja meg, az 1921:1 V. te. 36. §-a értelmében pénzbün
tetéssel büntetendő.

Abban az esetben, ha a jogosulatlan, illetőleg 
megtévesztő üzleti megjelölések használata verseny
zési célzattal történik, a sérelmet szenvedő a tisztes
ségtelen versenyről alkotott 1923:V. te. 1. §-ának 
második bekezdése, 2. §-a, illetőleg 7. §-a alapján a 
jogosulatlan üzleti megjelölés használatától való el
tiltását s amennyiben ebből kára származott, ennek 
megtérítését is peres úton követelheti.

Ugyanezen törvénycikk 17. §-ában foglalt ren
delkezés szerint vétséget követ el az, aki jobb tudása 
ellenére oly nevet, céget stb. használ, amely őt meg 
nem illeti. A versenyzési célzattal történt jogosulat
lan üzleti megjelölés használat miatt tehát bármely 
érdekelt versenytárs az üzlet megjelölését jogosulat
lanul használó borkimérő ellen a magánjogi igény 
érvényesítésén felül bűnvádi úton is felléphet.

Ezekkel a törvényes rendelkezésekkel megfelelő 
gondoskodás történt aziránt, hogy a cégvalódiság 
elve a fogyasztóközönség érdekeinek, valamint az 
üzleti élet tisztességének megóvása érdekében kellő 
módon érvényesüljön.

Minthogy ennélfogva a panaszolt állítólagos visz- 
szaélések ellen hathatós jogvédelmet nyújtó jogsza
bályaink vannak, a jogosulatlan üzleti megjelölések 
használata elleni oltalmat a megjelölt törvényes úta- 
kon kell keresni.
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H i v a t a l o s  r é s z
IJJÉVI AJÁNDÉKOK MEGVÁLTÁSA.

Tisztelt Kar tár sald
Ipartestületiink elöljáróságának határozata foly

tán. úgy mint az előző években, ez évben is, felhív
juk az ipartestület tisztelt Tagjait, hogy tekintettel a 
válságos gazdasági viszonyokra vendégeik között új
évi ajándékot ne osztogassanak és ne engedjék 
meg azt, hogy helyettük, vagy nevükben alkalma
zottaik ilyeneket osztogassanak.

E helyett felkérjük, hogy az ajándékok beszer
zésére fordított összegeket ajánlják fel iparunk mun- 
kanélkül nyomorgó alkalmazottai részére.

Az ipartestület elnöksége a befizetett Összegek
ről kifüggeszthető elismervény-plakátokat szolgáltat 
ki.

Hogy ezek a plakátok mielőbb kézbesíthetők és 
kifiiggeszthetök legyenek, felkérjük szíveskedjék a 
felajánlott megváltás összegét közölni, és azt a nyom
tatvány ellenében ipartestületünk pénztárába befi
zetni.

Budapest, 193(>. október 15.
fír. Havas s. k. Mészáros s. k.

főjegyző. elnök .

Megjelent
az új bortörvény 
végrehajtási utasítása

A földmívelésügyi miniszter most tette közzé az 
új bortörvény végrehajtáis utasítását. A rendelet a 
Budapesti Közlöny szeptember 20-iki számában je
lent meg; száma 70.000—1930. F. M. 1—A.

Kell-e új bortörvénykivoiiat?
Arra. hogy az italárusítással foglalkozó ipar - 

űzőknek, valamint a kereskedőknek üzlethelyi
ségükben a bortörvény kivonatát tartalmazó pla
kátot ki kelljen függeszteni, - - a törvény nem 
tartalmaz semmiféle rendelkezést. De hiányzik ez a 
végrehajtási utasításból is. Ezért figyelmeztetjük ol
vasóinkat, hogy nem kötelesek semmiféle bortörvény 
plakátot kifüggeszteni: se a régi törvény kivonatát, 
se az újét. Amennyiben bármely oldalról — az ipar
hatóság, a pénzügyőrség vagy bármely más hatóság 
részéről — azt a felszólítást kapnák, hogy a bortör
vény kivonatát mégis függesszék ki, úgy kérdezzék 
meg az illető hatóságot, vagy hatósági közeget, bog- 
mely törvénves jogszabályra alapítja ezt a kifogását 
és előírását. Ha azt a választ kapják, hogy a rendel
kezés alapja a földmívelésügyi miniszter 1929. évi 
2.000—II. számú rendeletének 23. §-a, úgv hívják fel 
az illető hatósági közeg figyelmét arra, hogy az új

bortörvény fenlidézett számú végrehajtási utasításá
nak 74. § a a 2.000—-1929. F. M. szánni rendeletet 
hatályon kívül helyezte és így megszűnt az italáru
sítóknak az a kötelezettségük, hogy a bortörvény ki
vonatát üzlethelyiségeikben kifüggesszék.

*

A bortörvény végrehajtási utasításával kapcso
latban még a következőkre hívjuk fel a figyelmet.

A közlogvasztás céljára forgalombahozott borok
nak szesztartalma 9 térfogat %-nál kisebb nem lehet.

Tilos olyan beteg, romlott, nemkülönben ecete
sedéinek indaló bort közfogyasztás céljára forgaloin- 
bahozni, amelynek illósavtartalma ecetsavban kife
jezve fehér bornál 1.2 grammot, vörös és sillerbor
nál 1.4 grammot, aszúbornál pedig 2.0 grammot 
meghalad.

Bort (mástól) csak arra a borvidékre, helység
re. bortermelőhelyre, csak oly szőlőfajtára és minő
ségre és csak annak a termelőnek nevére vagy pin
céjére utaló elnevezéssel szabad forgalombahozni. 
ami a bor (must) valóságos származásának, jellegé
nek és előállítási módjának megfelel. A származást 
hivatalos felszólításra számlával vagy fuvarlevéllel 
kell igazolni.

Azokat az italokat, amelyek nem szőlőnek, ha
nem más friss gyümölcsnek a lettéből származnak. 
bor vagy bármilyen elnevezésű gyümölcsbor (pl. 
almabor. ribizlibor stb.) néven forgalombahozni ti
los. Ez vonatkozik pl. a mézborra is.

Kereskedők, iparűzők, akik borárusítással is fog
lalkozna!:. kötelesek a helyiségükben lévő italoknak 
minőségét, vngv fajtáját feli öntető megjelöléssel ellát 
ni (hordón, vagv a kimérésre szolgáló edényen).

.4 palackborok címkéjén nem szabad megtévesz
tésre alkalmasnak rajznak, vagy szövegnek lennie. 
A palackok címkéjén fel kell tűntetni a termelő, 
vagy a palackpozó pincészet nevét és telephelyét.

Aszúborok címkéjén az aszú megjelöléssel azo
nos nagyságú betűkkel fel kell tüntetni az aszú szár
mazási helyét is.

Ha a tokaji borokat nem a származási helyü
kön palackozták, úgy címkéiken fel kell tűntetni a 
palackozás helyét. A tokaji borok palackozására 
csak a rendeletben körülírt palackok használhatók.

Csemegeborokat csak kifejezetten ,.esemegebor“ 
és íirmösbort pedig csak kifejezetten ,,iirmösbor“ 
(.,ürmös“) néven szabad forgalombahozni. Ezeknek 
címkéjén és minden reájuk vonatkozó üzleti iraton 
a készítő vagv a forgalombahozó cégét és telepe he
lyét fel kell tűntetni.

Külföldi külőnlegesséaek (pl. Sherrv. Malaga. 
Madeira. Marsala, Xcres. Ciprusi stb.) csak ugv hoz
hatók forgalomba, ha a származási helyük jogszabá
lyainak mindenben megfelelnek és alkoholtartalmuk

H an tos testvérek  r. t.
fe s tő , máxofd és  
topéláxó ipa t ilx e m
Budapest, VI., Horn Ede-u. 5. — Tel.: 1-104-61, 1-185-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fal- 

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.
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22.5 térfogat 0/o-ot meg nem halad. A/ ilyen borok
nak külföldi származását, fajtáját és minőségét meg 
kell jelölni.

.4 törvény betartását ellenőrző hat óságok és 
közegek jogosultak helyszíni szemlét tartani, az ita
lokból és anyagokból mintát venni, az üzleti köny
veket stb. megtekinteni és azokról másolatokat venni.

Állami márkázás
A rendelet legfontosabb intézkedése a bor már

kázása. Ez annyit jelent, hogy ellenőrzési jegy alkal
mazásával hitelesen tanúsítják azt. hogy a bor ható
sági vizsgálat megállapítása szerint mind származás, 
mind minőség és jellegzetes tulajdonságok tekinteté
ben megfelel annak az elnevezésnek, melyet a pa
lackokon levő címke feltüntet. A márkázás nem kö
telező. Aki azonban a márkázás kedvezményét biz
tosítani akarja magának, annak a földművelésügyi 
minisztertől engedélyt kell kérnie arra, hogy az ál
lami ellenőrzőjegyet használhassa. Az engedélyezés 
iránti kérvényt az illetékes szőlészeti és borászati 
kerületi felügyelőnél kell benyújtani. Az ellenőrző
jegyekről az engedélyesnek pontos kimutatást kell 
vezetnie. Az állami ellenőrző jegyeket csak azoknak 
a boroknak a palackjaira szabad felragasztani, ame
lyeknek a márkázására, a bemutatott minta alapján 
az engedélyt a kérvényező megkapta. Az egész eljá
rás költségei természetesen az engedélyest terhelik.

Az állami ellenőrzőjegyet a palack nyakán, hor
dán pedig a lezárásra használt dugón akként kell 
felerősíteni, hogy az ellenőrzőjegy egv része a palack 
dugóját lezáró kupakra, illetőleg a hordó dugójára, 
a másik része pedig közvetlenül az üveg nyakára, 
azaz a hordó fájára simuljon. Az állami ellenőrző- 
jegy árát a földművelésügyi miniszter állapítja meg.

A fokozott védelemben részesülő nemesebb bor
fajtákat csak meghatározott formájú üvegekben 
szabad forgalomba hozni, ha palackozzák. Tgv a fe
hér bort csak rajnai alakú palackban, a vörös bor
fajtákat pedig kizárólag burgundi alakú palackban.

A palackra ragasztott címkén a bor minőségi és 
származási jelzésén kívül fel kell tűntetni a termelő, 
vagy a palackozó pincészet nevét és telephelyét is. 
A bor évjáratának a címkén való feltüntetése nem 
kötelező. Ha azonban valaki évjáratot is jelez, van 
ennek a valóságos évjárattal feltétlenül egyeznie 
kell. A címkén olvan rajzot.-vagv szöveget használni, 
mely a fogvasztóközönség megtévesztésére alkalmas. 
— tilos. Fehérszinű. úgynevezett tokaji típusú palac
kokban kizárólag csak tokajhegvaliái szamorodni, 
máslás. fordítás, aszú és essencia borok hozhatók 
forgalomba.

Részletesen intézkedik a rendelet a toknihegv- 
aljai borok forgalombahozatalának szabályairól. Szi
gorúan megállanítia a minőségi kellékeket Intézke
dik végül a borellenőrző bizottságok, a borvizsgáló 
szakértő bizottság, valamint az országos szőlő- és 
borgazdasági tanács felállításáról is.

Schillinger Hnna Budapest, VI.,
Vörösmarthy-ufca 47b.—Telefon : 1—213—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodájn.

H Í R E K

Az elöljáróság új tagja. A testület elöljáróságá
nak határozata folytán az ipartestület elnöke a Horti 
Károly lemondásával megüresedett helyre vitéz 
fíertha Gyula kartársunkat, a budai Pozsony kávé
ház tulajdonosát hívta be.

Dr. Lippay István halála. Dr. Lippay István, az 
1POK érdemes, nagytudású titkára, f. hó 10-én éle
tének ötvenedik évében váratlanul elhunyt. A meg
boldogult az IPOSz-nak, majd az ÍPOK-nak kilenc 
éven keresztül volt vezető tisztviselője és mindig 
nagy lelkesedéssel, szeretettel és tudása minden ere
jével védte a magyar iparosság érdekeit. A magyar 
kávésipar lelkes támogatóját gyászolja elhunytéval. 
Temetése Szegeden ment végbe f. hó 13-án a magyar 
iparosság nagv részvéte mellett.

Thidapestcn lesz a tisztességtelen verseny elleni 
nemzetközi kongresszus. A tisztességtelen verseny 
elleni nemzetközi kongresszust október 19—20. kö
zött tartják meg Budapesten. A Budapesti Kereske
delmi és iparkamara támogatásával dr. Bányász 
Jenő kamarai titkár irányítása mellett serényen (oly 
nak az előkészületek s a minden várakozást messze 
felülmúló érdeklődésre és nagyszámú külföldi jelent
kezőre való tekintettel a kongresszusi üléseket nem 
a szűknek bizonyuló kamarai díszteremben, hanem 
előreláthatólag a Tudományos Akadémia nagyterűié 
ben fogják megtartani. A kongresszus főcélja, az ille
tékes kormánykörök figyelmét gyakorlati szakembe
reknek a gazdasági versennyel összefüggő kérdé
sekben az igazságszolgáltatás terére való bevonásá
nak fontosságára felhívni. Ezzel nemcsak hazánk
ban kívánjuk a kamarai zsűri, választott bíróságok 
és fegyelmi bíróságok intézményét megerősíteni, ha
nem ezeket az intézményeket, melvek eddig a gya
korlatban olvan pompásan beváltak, az élénk érdek
lődést tanúsító külfölddel is megismertetni, velük be 
vezettetni s ezen az alapon a fenti intézményeket 
nemzetközi fontosságúnkká tenni, a kereskedelmi 
verseny erkölcseit egységesen elismertetni s ahol ez 
szükséges, szobáivoztatni.

Mennyit takarékoskodtunk? Érdekes számok 
jelzik a Postatakarékpénztár és a tizenkét legna
gyobb budapesti pénzintézet betétállományát. A ta
karékbetétek összege1 1935-ben 027 millió pengő volt. 
szemben az 1934 évi 588 millióval. A folvószámlnbe- 
tét 1935-ben 087 millió, az 1934. évi pedig 002 millió 
pengő. Az indexszám a takarékbetétnél 58.7-ről 02 2- 
re. a folvószámlabetétnél 77.4-ről 80 2-re javult az 
1931-ről 1935. évre.

Fj postai propaganda bélyegző. A Budapesti 
Központi Gvógv-Üdiilőhelvi Bizottság a in. kir. posta 
részére a magvar főváros gyógyfürdő külföldi pro
pagandáját szolgáló „Visifez Budanesl Vilié d'Eaux 
la Metmpole des Bains Thermaux“ feliratú reklám- 
bélvégzőkét készíttetett. A posta a iövőben minden 
Budapestről külföldre irányuló küldeményt a rek- 
lámbélvegzővel fog ellátni.

A kávéniac rendezését célzó tárgyalások folvnak 
a brazíliai nemzeti kávéhivatal és a középamerikai 
kávétermelő államok között Newvorkban. E tárgya-
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líisok colja ii kavepiac slabilizalása és a kávétermelő 
államok éles versenyének enyhítése. Kolumbia állam 
is, amely eddig minden ily irányú egyezményt ellen
zőit. résztvesz tárgyalásokon.

Kávéval pecsételik meg az arabs népek barátsá
gát. Arábia belsejében a kávé mint nemzeti ital nagy 
becsben áll, és eredeti — szemes bab — formájában, 
ha annak minősége egészen kiváló arra szolgál, hogy 
a barátságot ősi szokás szerint megszilárdítsák, lgv 
gondolkozott a Yehia — benszülött állam — irnámja. 
amikor a fiatal egyiptomi királynak, Faruknak egy 
tonna Matari-kávet ajándékozott, amelyről azt mond
ják, hogy a legfinomabb és legillatosabb kávéfajta 
az egész világon. Ezt a kávét Arábiában csak a legki
válóbb előkelőségek fogyaszthatják. A mi fogalmunk 
szerint különös, de az arai) gondolkodást jellemző, 
ajándék arra szolgál, hogy a két ország között ba
ráti köteléket mohamedán szokás szerint megpecsé
telje. A kávéküldeményt, nemsokára az imám követ
sége fogja Kairóba követni.

Érdekesebb adatok Szeged múlt évi idegenfor
galmáról. A szegedi államrendörsé nyilvántartásá
ban 1930-ben 30.117 belföldi és külföldi vendég sze
repelt. Az általuk elköltött összeg 236.000 pengőre te
hető. ami az előző évhez képest 125.000 pengős emel
kedést jelent. A Szegedre hirdetett filléres gyorsvo
natok kivétel nélkül az előírt utaslétszámnál több ide
gent hoztak a városba. Összesen 29 filléres gyors 
érkezett 21.712 utassal. Érkezett továbbá 4 kultur 
vonal, 1 1 tanulmányi vonat, 5 sportvonat, összesen 
29.382 személlyel. A szabadtéri játékok ideje alatt az 
elszállásolási bizottság 1201 magánlakást vett igény
be. A fizelővendég akció is örvendetesen fejlődött. 
1935-ben 66 fizelővendég nyaralt Szegeden 149 heti 
időtartammal. A szabadtéri játékok eredménye jóval 
felülmúlta az előző évi eredményeket. Az idegenfor
galmi hivatal autóbusza 135 járatban 3612 személyt 
vitt körsétára.

A rádió elterjedtsége a vidéki városokban. Sta
tisztikai kimutatás szerint legjobban kedvelik a rá
diót Budapesten. Utána következik Győr, Miskolc, 
Székesfehérvár, Pécs, Sopron, Szeged és Debrecen. A 
kimutatás azon az alapon készült, hogy 10.000 la
kosra hány rádióelőfizető esik.

Uj szálloda kellene Sopronban. A lendületesen 
fejlődő soproni idegenforgalom férőhely problémája 
a második kövér szállóval sem nyert megoldást. Az 
elmúlt nyáron férőhely hiányában tömegesen kellett 
elutasítani a nyaralókat. Az idei idegenforgalmi 
programúi legfontosabb pontja tehát egy modern 
belvárosi szálló építése. A város mindent elkövet, 
hogy megfelelő tőkeérdekeltséget mozdítson meg eb
ben az irányban.

Nagykörös kölcsönt kér szállodaépítésre. Nagy
körös város idegenforgalmi bizottságának legutóbbi 
ülésén az Arany-napok megrendezésével kapcsolat
ban 'Pilléi Károly műszaki tanácsos ismertette azo
kat a lépéseket, amelyeket a város egy modern szál
loda létesítése ügyében lelt. A város maga nem épít
het szállodát, fedezete sincs ilyen kiadásra, de min 
dón kedvezménnyel és teljes erkölcsi súlyával kíván
ja megsegíteni a magánvállalkozást. A bizottság el
határozta, hogy felterjesztéssel lordul az országos 
idegenforgalmi hivatalhoz, kérve tőle kcdvezinenves

Friss termésű teáink 
és tea keverékeink

megérkeztek.
Különösen ajánljuk igen tisztelt vevőink fi
gyelmébe a hosszú évek alatt kipróbált speciá
lis teakeverékeinket, úgy mint

Imperial tea keverékünket 
R o y a 1 tea keverékünket 
A n g o l  rendszerű eredeti tea 

keverékeinket,
amelyeket nemcsak eredeti ládában, hanem 
kimérve is megfelelő impregnált papírcsomago
lásban hozunk forgalomba.
Ugyancsak beérkeztek legfinomabb minőségű 
eredeti indiai és kínai lea fajtáink, úgymint a 
következő fajok:

Ceemum, Darjeeling, C e y l o n ,  
Jáva, Pecco. Souchong, Ássam,

tea minőségek.
Kérjen ajánlatot és m intát

Budapesti Kávésok 
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, VIII., József-krt. 38.

Telefon: 1-392-77.

kölcsön kieszközlését olyan vállalkozó számára, aki 
hajlandó lenne Nagykőrösön modern szállodát épí
teni.

Budapest lakóinak száma t.060.720. Az ország- 
gyűlési képviselőválasztások összeírásával kapcsolat
ban a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal elvégezte a 
népszámlálás hatalmas munkáját is. Alig pár nap 
alatt készítette el az összeírással meghízott 1600 tiszt
viselő ezl a munkál dr. Illi/cl'alin 1 Lajos a népszám
lálási munkálatok vezetőjének irányítása mellett. A 
népesség összeírásának eredményét mindenki kíván
csian várta, hiszen most kellett eldőlnie, vájjon Bu
dapest meg ludott-c birkózni a reászakadt megpró
báltatásokkal teljes válságos évek nehézségeivel és 
megmaradt-e a milliós városok előkeli) sorában? \ 
népszámlálás tanúbizonyságot lett a főváros életre- 
\alósága, fejlödőképessége melleit. \z adatok azt 
mutatják, hogy 1935. január 1 -én kerekszám 56.000 
lélekkel voll több Budapest népessége mint. 5 eszten
dővel ezelőtt, az utolsó népszámlálás alkalmával, 
amennviben az új év első* napján fővárosunk lako
sainak száma 1,060.720 lélek volt. szemben az 1930- 
as állapottal, amikor is 1,004.772 ember élt Budapes-
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lm. Körülbelül 5A\%-kai gyarapodott teliül a lélek- 
szám. szemben az utolsó két lustn.im 4 ö. illetve ÍU 
százalékos gyarapodásával. 11a tekintetbe vesszük, 
hogy 1931 január 1 -étöl 1935 november hó végéig 
csak 410-zel haladta meg a születések száma a halá
lozások számát és mégis azt látjuk, hogy a lakosság 
5(1.000 fővel szaporodott, be Kell ismernünk, hogy a 
gyarapodás 99 százalékát bevándorló népesség teszi 
ki. A népszámlálási adatokból kitűnik, hogy Buda
pestnek kerekszámban 571000 no és 400 000 térti 
lakosa van, ami azt jelenti, hogy minden ezer férfira 
1 107 nő jut. Az öt év előtti adatok szerint azonban 
akkor még kilátástalanabb volt a nők fér.jhezmenési 
esélye, amennyiben akkor 1000 férfire 1189 nő jutott. 
Érdekes megemlíteni azt is. hogy az utolsó öt é\ alatt 
24.673-mal. az utolsó 15 év alatt pedig 7.4 000-rel 
gyarapodott a főváros női lakossága. A népszámlálási 
adatokból kiviláglik az is. hogy a budai rész sokkal 
erősebb iramban gyarapodik, mint a pesti Ha az 
utolsó 15 esztendő adatait vizsgáljuk, azt tapasztal
juk, hogy a budai oldalon 8.9“'-kal gyarapodott a 
népesség, a pesti oldalon pedig csak 4.0%-kal. A 
mostani számlálás adatai szerint pedig Buda öt ke
rületére 20.000 lélek esik. mint gyarapodás, szemben 
a pesti 9 kerületére eső 30.000-es számmal, úgy, 
hogy végeredményben a főváros jobbparii részein 
248.000, balparti részein pedig 812.720 főnyi lakó, él 
ezidőszerint. Elismeréssel kell megemlékeznünk a 
Statisztikai Hivatalnak rekordidő alatt végzett bra
vúros teljesítményéről, ami a Hivatal igazgatójának, 
dr. Illyefalvi Lajosnak kiváló szervezőmunkáját di
cséri.

Országúti telefonszolgálat terve. Egy gazdasági 
érdekeltség nem mindennapi tervvel fordult » keres
kedelemügyi minisztériumhoz. Arról van szó. hogy az 
érdekeltség a forgalmasabb aulóutakon 10—10 kilo
méteres távolságban telefon állomásokat szerelne fel. 
A használati díjat a magyar gépkocsitulajdonosok 
összessége fizetné s a díj fejében minden jármű tu
lajdonosa kulcsot kapna a szekrényben elhelyezett 
telefonkészülékhez. A külföldi autósok az országba- 
lépéskor mérsékelt díj ellenében kölcsönkulesot kap
nának. A telefonszolgálatot egybekapcsolnák a már

Budapesti K r é t a , W M
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

S T Ú D I U M
dákó és 
irókréta

Gyártja :

működő Vöröskereszt segélyhelyekkel. A vállalkozás 
mindenesetre egyedülálló lenne a kontinensen, mert 
földrészünkön csupán az. angol országutak vezették 
be ezt a telefonszolgálatot. Nagy kérdés természete
sen. hogy a magyar autósok hajlandók-e vállalni az 
újabb megterhelést.

Iparosszálló nyílt Győrött. A győri ipartestület 
egy kibérelt magánházat iparosszállővá alakította át. 
A Győrött átutazó iparos és munkásifjúság egy-egy 
alkalommal három napra veheti igénybe a szállót. 
Napi 30 fillérért kapnak egészséges jól fűtött otthont. 
A győri ipartestület követésre méltó példája a város 
vezetőségénél is nagy elismeréssel találkozik, mert 
Gvőr exponált ipari központ, amelynek erős vándor- 
forgalma van.

Kecskemét meg akarja védeni barackpálinkáját.
Kecskemét város vezetősége lépéseket tett az illeté
kes hatóságoknál, hogy a „kecskeméti barackpálin
ka" megjelölést csak a valóban kecskeméti barack
ból párolt és ellenőrzés mellett készült szeszre lehes
sen alkalmazni. Kéri a város a hamisítványok üldö
zését. mert a kecskeméti barackpálinka kivitele ör
vendetesen fellendült s a lakosságnak nagy érdekei 
fűződnek a pálinka presztízsének megóvásához.

Ausztria mull évi jövedelme az idegenforgalom
ból. Az ausztriai szállodai és vendéglői ipartestület 
összeállítása szerint az elmúlt évben 950.000 idegen 
kereste fel Ausztriát, ami az előző évhez, képest 
330.000 fő. vagyis közel 30%-os emelkedést jelent.

Ausztria fizetési mérlege szempontjából ez a lá
togatottság 210 millió schilling tiszta jövedelmet 
eredményezett, amiből 150 millió schilling a szállo
dai és vendéglő iparnak jutott. Az idegenek átlag 7.3 
napig tartózkodtak Ausztria területén és átlagosan 
30 sehillinget költöttek naponta kizáróan szállodára 
és vendéglői étkezésre.

Kávéház az asztali tennisz-klubban. Bécsböl ír
ják: A kávésipar, néhány év óta nehéz küzdelmet 
folytat azon magánegyének ellen, akik lakásaikban 
bridge-kört rendeztek be, ételeket szolgálnak ki, 
amiért fizetni kell. A háztulajdonosok segítsége ered
ménytelen maradt, mert a bérleti törvény szerint erre 
a kérdésre nincs befolyásuk. Most azonban sikerült 
egy hasonló esetben elvi jelentőségű döntést provo
kálni. Egy asztali-tenhisz klubh üzeméről van szó. 
amely tagjainak, de nem tagoknak is, kávét, bort és 
más üdítő italokat szolgáltatott. A klub elnöke ezért 
pénzbírsággal sujtatott. ami ellen a szövetségi tör- 
vénvszékhez fellebbezett. A szövetségi törvényszék a 
fellebbezést elutasította és megállapította, hogy az 
adott esetben jogosulatlan nyereség elérését célzó 
iparszerű tevékenységről van szó. A kávésok most 
már fokozott erővel fognak e körök ellen küzdeni.

Megírtuk már, hogy a Jánoshegyre, a budai 
hegyvidék egyik központjára sodronykötélpályát épí
tenek. A terv most teljesebb lett azzal, hogy a Já- 
noshegy tetején a kilátó mellett hatalmas modern 
szálló és szanatórium is épül. amelyet állítólag a fő
város építene megfelelő kölcsönből. A vidék lendü
letesen fejlődnék, ha a nagyszálló, illetve a fíiggőva- 
sut megépülne. Sok fantázia van a Jánoshegv kiépí
tésében.
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Szobiul emelnek egy híres szakácsnak. A párizsi 
szakácsok közüli mozgalom indull, hogy a leghíre
sebb iranda szakács, Anloin (járómé emlékei szo
borban örökítsék meg. Autóin Caréme a nagy diplo
matának, 1 alleyrandnak volt a szakácsa, Művészé 
volt hivatásának és valósággal élelköltemények ke
rültek ki a keze alól. Az akkori udvarok versengtek 
érte. Meghívást kapott a bécsi kongresszus idejére a 
Ihirgba és nemcsak az ételeket, hanem a kongresszu
son résztvevő uralkodókat is megíőzie. Magával vitte 
az orosz cár, majd az angol királyi udvarba kerüli, 
ahol az udvari díszebédek az irányításával készültek. 
Amikor megöregedett, megfeledkeztek róla és kol- 
dússzegényen hall meg az egyik párizsi kórház kór
termében, ahonnan a montmartrei temetőben tö
megsírba temellék el. Most lesz halálának századik 
évfordulója és ezt az alkalmat használják fel a pári
zsi szakácsok arra, hogy Anloin (iarémenek emlék- 
szobrot emelnek.

Kendéiét határozza meg a tejbaktcriuin tartal
mát. Majdnem egy évig tarló előkészületek után vég
re a megvalósulás stádiumába jutott a főváros köz- 
élelmezési ügyének egyik legújabb vívmánya: a lej- 
bakterológiai laboratórium, amelyet a fővárosi Köz
egészségügyi Intézel Gyáli-úti telepén rendeztek be. 
A bakterológiai laboratórium felállítására a lejellen- 
örzések megszigorítása miatt volt szükség. A főváros 
és löldmívelésügyi minisztérium között már egy év
vel ezelőtt tárgyalások kezdődtek arról, hogyan le
hetne Budapest tejellátását jobbá tenni és a lej minő
ségét emelni.

Megállapították, hogy Amerikában és a nyugat
európai államokban ma már nemcsak tej és tejter
mékek zsírtartalmára vannak tekintettel, hanem azt 
is megvizsgálják, hogy mennyi és milyen a tej és tej
termékek baktérium-flórája. Határértékeket állapítot
tak meg, melyik baktériumból hány darab lehet egy 
köbcentiméter tejben. Természetesen a határértékek 
megállapításánál a megfelelő higiénikusan kezelt tej
gazdaságok és tejcsarnokok tejét vették a normális
nak.

A budapesti tej és baktériumtartalmának vizs
gálatára hónapokkal ezelőtt megindult a munka, de 
még nem ért véget, mert rengeteg tejet kell megvizs
gálni, amelyekben a legkülönbözőbb baktériumok 
vannak. Ezek a baktériumok lehetnek hasznosak és 
károsak. Amint a vizsgálatok befejeződnek, új ren
delet jelenik meg, amely precízen meghatározza, 
hogy a tejnek maximálisan és minimálisan milyen 
baktérium-tartalma lehet, mint ahogyan rendelet írta 
elő a tej minimális zsírtartalmát.

Brazília beszünteti az olcsó kávéinjták kivitelét.
Londonból jelentik: A brazíliai kávétanács elhatá
rozta, hogy az olcsó kávéfajták kivitelét beszünteti. 
Ez az intézkedés összhangban van Brazíliának már 
korábban leszögezett kavépolitikajával, amely aiia 
törekszik, hogy a brazíliai kávé kiviteli helyzetét a 
minőség emelésével kell javítani, miután a mennyi
ség növelésére vonatkozó kísérletek nem vezettek 
eredményre. A brazíliai kávéültetvényesek azon a vé
leményén vannak, hogy ez az intézkedés az elhelyez
kedési lehetőségeket erősen befolyásolni togja.

Használt
Frie d

p a  in la  g o k ,  csil
lárok, b i l l iá rdok ,  

márványasztalok, fűzfőié lek. Kölcsönzés.
Zsigmond é» Fia kávéházi berendezők 
Király-utca 44. — Telefon : 1-291-34

Budapest hiteléletéről közöl igen érdekes adato
kat az lllyelalvi J. Lajos szerkesztésében most meg
jelent Statisztikai Zsebkönyv. Eszerint az 1034. év
ben a .Nemzeti Bank forgalma a következőképpen 
alakult: Leszámítolt váltók, közraktári zálogjegyek 
és értékpapírok 2.(510,528.000 P, kézizálogkölcsön 
46,827.000 P. Kiállított utalványok, benyújtott besze
dési értékek 9,148.000 P. Devizák, valuták vétele és 
eladása 462,898.000 P. Bankutalványok, értékpapírok 
bizományi vétele, eladása stb. 25.047,228.000 P. lé 
hát a bankműveletek összege 28.182,124.000 pengő 
volt egy év leforgása alatt. A zsíróforgalomban az 
összbevétel 8.618,401.000 P, a kiadások 8.612.518.000 
pengő.

Csökkentik az indiai teatcrmclést — számolni
kell a tea drágulásával. Kevesebb lesz az idén a tea. 
Az indiai leaiiltetvényesek 87 százaléka csatlakozott 
ahhoz a tervhez, amelynek a célja, hogy csökkentsék 
a teatermesztést. A teaültetvényesek azért szánták rá 
magukat erre az elhatározásra, mert a nagy teakész
letek igen nyomottá teszik a tea világpiaci árát. 
Most számolni kell a tea megdrágulásával.

A japán tea térhódítása. Japán a világ teaterme- 
lésében 6%-kai részesedik és így a teatermelő orszá
gok sorában a termelés nagysága szerint az ötödik 
helyen van. A japán tea legnagyobb fogyasztója eddig 
Amerika volt, de 1929 óta a szovjet is japán teát vá
sárol és újabban Előázsia és Marokkó is bekerült a 
japán tea fogyasztóinak sorába. Most a japánok teá
jukat Közép- és Délamerikában is be akarják vezet
ni. Dacára a teatermelés megszorításának, Japán ter
melése 1929 óta 89.000 tonnáról 44.000 tonnára emel
kedett. A teaár 1924 óta körülbelül a felére csökkent 
és azóta lassan emelkedik.

Német dohány behozatal magyar disznózsír elle
nében. A dohányjövedék tárgyalásokat folytat Berlin
ben nagyobb mennyiségű dohány behozatalára. A 
tengerentúli dohányt azonban Németország csak 
megfelelő árkompenzáció ellenében hajlandó áten
gedni. Felmerült az a terv, hogy Németország a do
hány ellenében magyar disznózsírt kapna, azonban 
a németek árajánlata elfogadható nem volt. A do
hányjövedék a tárgyalásokat folytatja, hogy külföldi 
szükségletét megfelelő árucikk ellenében kompenzá
ció útján szerezhesse be.

Németországban eltiltották az ingyenkóstolókat.
A német gazdasági miniszter újabban kimondotta, 
hogy a fogyasztási szövetkezetek és más hasonló üz
leti vállalkozások (magánkereskedők is) állal ren
dezett kóstolók, amennyiben ezek ingyenes megven-

N A G Y  I G N Á C  cikkek raktára
BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT ».

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. in.: borszivattyúk, 
szürögépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T: 1-415-15



10 KÁVÉSOK LAPJA

elégetéssel vannak összekötve, az ajándékozási lila
lom alá esnek és így tisztességtelen versenynek mi
nősülnek. A német birodalmi törvényszék egy ítéle
tében már megállapította, hogy ajándékozásról van 
szó akkor is. ha annak nyújtása a föleijesitménnyel 
időbelileg és lérbelileg nem esik össze. Ennek meg
felelően az úgynevezett kóstolók keretében ingyen 
nyújtott szolgáltatások is ajándékozásnak és így tisz
tességtelen versenynek minősülnek.

Alkoholtilalom az ókorban. Az alkoholtilalmak 
sokkal régebbiek, semmint azt általában hiszik. Aki 
úgy véli, hogy alkoholtilalmakat első ízben csak a 
legutóbbi évszázadok során bocsátottak ki, az ala
posan téved. Már az időszámításunk előtti 1350. év
ben II. Ramszesz egyiptomi fáraó a régi egyiplomiai- 
aknak iszákossága ellen ligát alapított. Az erről szóló 
tudást azoknak a festményeknek és feliratoknak 
köszönhetjük, amelyeket a régi egyiptomi sírokban 
találtak. Ugylátszik, hogy abban az időben az is/.á- 
kosság nagyon el volt terjedve. A régi egyiptomiak 
borlapja rendkívül gazdag volt: ismertek fekete, 
fehér és vörös borokat, de ismerték az egyes ter
melőhelyek közötti különbségeket is. A bor mellett 
három különböző sörfajta és egy pálinka is szere
pelt, amely utóbbit pálmaborból nyerték. Ma már 
nem tudjuk, bog'. 11. Ramzesz alkoholtilalmának 
volt-e eredménye, de történelmi tény, hogy Decae- 
neus római szónoknak az alkoholfogyasztás túlzásai 
elleni beszedi; igen hathatósak voltak. Decaenus el
érte, hogy egész néprétegek önként kipúsztították 
szőlőiket, nehogy újra a borívás kísértésébe jöjjenek.

Budapest idegenforgalma az előszezonban. A 
Székesfőváros Statisztikai Hivatalának adatai örven
detesen bizonyítják, hogy Budapest most már nem
csak a főidényben vonzza az idegeneket, hanem 
már az előidényben is megfelelő idegenforgalmi att
rakció. Ez a tény teszi fővárosunkat tulajdonképpen 
idegenforgalmi központtá. Január elsejétől május hó 
31-iy 93.913 idegen fordult meg Budapesten és 
30(1.980 éjszakát töltöttek itt. Ezek az adatok a múlt 
év hasonló időszakához képest 25 százalékos emel
kedést mutatnak. Adag leghosszabb ideig tartózkod
tak itt a finnek (11.23 nap), azután a svédek, norvé
gek. angolok és hollandok (5—5 nap). Legkisebb 
időt töltöttek itt átlagosan a bolgárok és az osztrá
kok (2.92 nap).

Idegenforgalmunknak egv év alatt való emel
kedése Budapest fürdőváros számára szerezte meg 
a rekordot az összes európai világfürdők között.

Franciaországban megalakult a borbarát orvo
sok szövetsége. A borbarát orvosok tavalyi lausan- 
nei nemzetközi kongresszusán merült fel a terve an
nak. hogy minden állam borbarát orvosai szövetség

iá' tömörülve szolgálják hazájuk borpropagandájál. 
Ennek az elgondolásnak alapján alakult meg a mull 
héten a francia borbarát orvosok szövetsége és már 
az alakuló ülésen 1201) orvos jelentette be csatlako
zását. Ugyancsak megalakult Prof. Polzmann sze
nátor elnöklete alatt a képviselőhöz és szenátus bor
barát orvosainak blokkja.

A világ bortermésének kilátásúi. A Nemzetközi 
Mezőgazdasági intézet legutóbbi jelentése a világ 
idei bortermelését mintegy 210 millió hektoliterre 
becsülte. Ezzel a becsléssel szemben a szakkörök 
most rámutatnak arra, hogy a bárom legnagyobb 
teremlő államban Franciaországban, Olaszország
ban és Spanyolországban —, amelyek a világ borter
mésének mintegy kétharmadát jelentik, az idei ter
més nem igen lesz több a múlt évinek a felénél. 1 la 
tehát ezt a körülményi is tekintetbe vesszük, az idei 
termést alig lehet 150-100 millió hektoliternél 
többre becsülni.

Olaszország borkivitele az év első felében. Ja
nuár—július havában Olaszország 90 ezer lil-t ex
portált. ami dacára a szankcióknak, csak 5000 lil-rel 
kevesebb, mint az elmúlt év első felében. A Német
országba irányuló kivitel 0000 lil-rel, az ausztriai 
7000 lil-rel emelkedett, ezzel szemben csökkent a 
Svájc, Anglia, Franciaország, Belgium, Hollandia és 
Lengyelország felé irányuló kivitel.

Zwack Likőrgyár elsőrangú gin-t, whisky t, ver
mutból, cocklailt és tokaji borból főzött konyakot 
hoz forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló 
itallal egyenértékűnek ajánl a kartársak szíves fi
gyelmébe. Mixeléshez páratlanok. Diópálinkája és 
barack pálinkája a legjobb a maga nemében.

A N1KOTEX dohányárúk fogyasztása évről évre hatalmas 
a lány han növekszik, ami nizonyítéka annak, hogy a közönség 
nagy hányada ina már csakis a kiváló zamatéi, de csökkentett 
nikotintartalmú „MIvOTEX" cigaretttákat és szivarokat vásá
rolja. Kávéházunk jóhírnevét növeljük tehát, ha gondoskodunk 
arról, hogy vendégeink lehetőleg az összes ,.NIKOTEX“ do
hányáréit ott találják a szivaros ládájában.

Felelős kiadó: (íyenes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííintézete, 

Budapest. VII., Vörösmarty ucca 5

S p rin g u t H e n r ik  tojás
u tó d a  O fn er  M árton  IMQykBrCSkdlÖ

Számos budapesti l;ávéház, étterem és vendéglő 
állandó szállítója.

Budapest, VI., Vasvárt Pál ucca 10. — Tel.: 1-217-54.

Salgó  g ő zm o s ó g y á r
és l e h é r n e m f i í k ö l c s ö n s ö
VI., Vörösmarty-u. 54. lel.: 1-162-86 

Olcsó árakI Pontos kiszolgálás!
IQ. Grünwald Mór

Ferenc József-rakpart 6.
Telefon: 1-858-59. — Üveg és porcellán.

Kristály ásuanyos forrásuiz csak Szent Lukács uédjeggyel eredeti.
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B E R G E R  S. szobafestő, mázoló, fényező és tapétázó

Budapest, VI., H egedűs S án d o r u c ca  27.
Telefon: 1-204-82.

Vásároljon
o s z t á f y s o r s j e é v e t

V ö t ö k n é l
Nyereményhuzás

október 17. és 20-án
TÖRÖK A. é s  TSA

BANKHÁZ RT.
Budapest, IV., Szervita-tér 3

Egy sorsjegyei elérhető 
legnagyobb nyeremény

7 0 0 .0 0 0  3
I. osztályú sorsK’g y á 'a k ;

E g ész  so rs j . Fél so rs j . 1 Négy d sors) .  1
P 28 - P 14.— íí p 7 .- 1

TELEFON: 1-820-66, 1-809-61. í

F i r iV R I  IIIX IU ’-1 piatnik Nándor rlVJ Y l LJUINIiV i és fiai Budapest
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
»  Magyar Játék kártyagyár R.-T*

^PIÁINK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rotfenbiller-u. 17, 

Telefon: 1-310-03, 1-453-71. 
véd je g v  Alapiitatott 1824.

BORPALOTA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.

Parkettái lerakását és javi- 
lásái végeztesse

Jakab Józsefnél
Bulyovszkv ucca 32 Telefon 1-146-31

Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különlegességek, főzelék és gyümölcs konzervek

1 M á r v á n y b ó l
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít
K R O N E M E R  DÁVI D márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai út 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 1-378-69.

I p n n ó n o f  irodájába, üzletébe, otthonába 
•I  U y t S | J d  legolcsóbban Édes és Decsy-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. Tel.: 1-442-24

A wels/.i herceg ittarlózkodása alatt a lipótkörúti

Glasner Ede r.t.
„PRiNCE O F WALES"

kétszersültjét fogyasztotta.
UFÓT KÖIilJT <*. TELEFON: l-lltt-20.

Rongyaiból szőnyeget, takarót!
Ne dobja el régi hasznavehetetlen rongyait, harisnyáit, 
ruhadarabjait, rossz szőnyegeit és textil hulladékát. A 
fentiek bármelyikéből divatos futót, összekötőt, vala
mint takarót készítek. Közigazgatási tisztviselőknek 
készpénzáraimból 5% engedmény. Vidékieknek 25 pen
gőn felüli vásárlásnál bérmenlvc szállítok. EHKENFELD 
GÉZÁNÉ háziszöttes szövődé, Budapest, VI., Izabeila- 

ucca 67. (Orient mozi mellett).
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A HáVísiiwr szállitóinaK (iné 6 telefonszáma:
A d l e r  I m r e

féniosiszoló, uikkelcző, chromozó
és galvanizáló üzeme
BUDAPEST, VI, SZINYK1 MEILSE U. 27.

1-195-00

Budapesti

Kávésok Áruforgalmi Rt.
Vili., Józsel-körut 38. ___

1-392-77

A l f a  P a p ir - ü a s e m  R t .
Budapest, VII, Kisdiófa utca 1.
saját kész.tményü p a p Í P ^ B p k z l  
Szilveszterre, reklámszöveggel is. 
SZERPENTIN -HÓLABDA-.IUX

1-340-51

Kolényi Kornél konzervgyára
KISPEST, t Hői-út 23. szóm.
Finom gyümölcsízek, jamek.
Csipkeiz. Áfonya közvetlen behozatal

1-800-50

Ki BAK ÁTTISZTÍTÁS, Cl VNOZÁS legolesöbban

K o m l ó s i
, takarítási- és ciánvállalat,
BUDAPEST, V, AKADÉMIA-U. 7. SZÁM.

1-237-34B e r k O V l t S  p a p ir á r u g y & r
kávéházi, vendéglői és cukrászdái kellékek 
BUDAPEST, VII, SÍP UCCA 4.

1-425-31

B í r ó  M í h d l y  (Lakovits M. utóda)
szab. villanyerőre berendezett
gesztenyepüré-Uzem
Budapest, V, Tátra ucca 27/b.

2-015-80

U N D  ENFELDNÉ
to iá s k e re s k e d ő

NAGYVÁSÁRTELEP. — IX, IMRL-UCCA 4.
Legjoiib minőség minimális napi árakon!

Nagy vas. ir- 
telep'.

1-313-12
Városi iizlel:

1-800-35

BUD APESTI K R ÉTA .
vegyészeti gyár és kereskedelmi rl. 
IX.. Közraktár-utca 12.

„S TÚ D IU M ”  védjegy ti
1-803-51

1-230-00
1-174-34

M ocxnlk L
Édes és francia m u s t á r .  —
Különféle savanyú konzervek, 
BUDAPEST, V ili, ALFÖLDI UCCA 10.

1-308-80

F r a i l ^ O i S  p e zsg ő g yá r
Vezérképviselet:
Ruda és Blochm an U tódai

V., Akadémia-utca 16.

Paschka ét T á rta
Kályha, légfűtés és 
napellenzőponyva szerkezetek
V. Mária Valéria-u. 10. - Alapítási év 1886.

1-820-41

1-801-41

ZSIGMOND és FIA 
jp É C IIb I ^  Király-utca 44.
Uj és használt kávéházi, vendéglői berendezések. 
KÖLCSÖN A RU-OSZTÁ LY.

1-201-34 Q t P i n P r  kávéházi sütemény 
V l U l l l U l  Ostya és csokoládé

Keksz: 
1-300-74

Sütemény
1-852-63

f r l a s n e r
péksütemény és kenyér 
BUDAPEST, V, LIPÓT KORÚT 0.

1-110 20 f t e i n e r  é s  f d m p e r
szobafestők, mázolok, dísz- és lemplonifeslök. 

BUDAPEST, IX, ULLÖI-UT 57.

1-300-29

H acker M ó r
Kir. udv. fémárúgyár vezérképviselöje Barát Jenő
Budapest, VI., Kmetty-u. 21.
Alpacca és alpacca-eziisl evőeszközök, 

tálalószerek, kávéházi és vendéglői berendezések

1-232-18

1-140-57

T h e ria k a  R t.
BUDAPEST, V, Holláu-u. 3.

111 n f f n l t i  svábbogár, ruszni, Í J hangya, pincebogár 
g a r a n t á l t  irtására

*1-140-90

H a r s á n y !
Konyhaüzemi gépek, szűrőpapír, vaj
V, HONVED-U. 38.

TÖRLEY PEZSGŐGYÁR
VIII, ESZTEBHÁZY UCCA 22.

1-300-51

H a ttyú  g ő zm o só
és fehérnemű kölcsönző vállalat
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme. 
VII, KLAUZÁL ÍJCCV 8.

*1-385-50
Vendéglősök 
Beszerző Csoportja Rt.

IV., Vámház-köruí 8

1-833-80
1-845-15
1-845-10

T f e n n e / e f d  ( f i t .
Jégszekrények, automatikus elektro
mos hűtőkészülékek és l'ugylnltgépck. 
BUDAPEST, VI, 0 UCCA «. SZÁM.

1-150-40

1-120-20

W ellner Alpacca Rt.
Alpacca és alpacca-eziisl evőeszközök, tálaló- 
szerek, kávéházi és vendéglői berendezések 
BUDAPEST, IV, DEÁK FERENC TÉR 3.

1-807-37
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