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Bevalljuk,
nem tudtunk valami nagyon lelkesedni a 
lelkescdőkkel, amikor óriás tőkékkel, adó
zók filléreiből összekuporgatott állami pén
zeken indult meg a nagy akció a magyar 
borok külföldi elhelyezésére, Mi mindig 
a belső fogyasztás gyászos statisztikáját 
nézve úgy találtuk, hogy a magyar boro
kat nem az fenyegeti a legközvetlenebb 
katasztrófával, hogy a külföld alig, vagy 
csak igen nehezen hajlandó tudomást 
venni róluk, hanem az, hogy maga a 
magyar nép, a magyar fogyasztó tartja 
távol magát a magyar boroktól.

Mi nem esünk abba a tévedésbe, amibe 
a szőlőtermelőink általában és az ő érdek
képviseletük. Mi nagyon jól tudjuk, hogy 
a termelés a fogyasztó érdekében történik, 
nem pedig a termelő érdekében és hogy 
mindig a fogyasztás irányítja. De a statisz
tika beszél itt az érvek helyett. A magyar 
fogyasztó fejenkinti borkvótája rohamosan 
csökken, ez pedig nem lehet egészséges 
állapot magának a fogyasztónak a szem
pontjából sem.

Az egészséges, erőt, kedvet és felfris
sülést adó magyar bort nem egészséges 
gondolat mesterségesen is kiszivattyúzni 
a külföld felé. — A fölösleget igen.
A legfinomabb, legdrágább — nekünk 
megfizethetetlent — igen. De miért jutná
nak ki belülről az úgynevezett kommersz- 
bornink, amelyeket mi is cl tudnánk fogyasz
tani cs nekünk is kellene elfogyasztanunk?

A vendéglős, korcsmáros, kimérő, kávé
házi és éttermi szakmáinknak véletlenül szin
tén nem lehet közömbös az, hogy idebent 
fogyasztja el a magyar közönség a magyar 
borokat, vagy a forszírozott export kihordja 
és ott tukmálja szét? Nekünk egyáltalán 
nem érdekünk, hogy az export révén olyan

kevés borunk maradjon meg, hogy ezek 
ára megfizethetetlenné váljék. Még nagyon 
messze vagyunk ugyan az ilyen veszedel
mektől, de se a túl olcsó, se a túl drága 
boráralakulás nem lehet a mi esetünk.

Egészségesebb borfogyasztási utak és 
ideálok felé kell térnünk, nem várhat min
dent az exportreményektől a bortermelő 
közönség hétszázezres lélekszáma sem. 
Csak a belföldi fogyasztás lehet az egész
séges, állandó és megbízható jellegű le
vezető csatornája bortermelésünknek, min
den erővel azon kell hát lennünk, hogy 
ezt erősítsük, ezen segítsünk!

A bor belső értékesítési lehetőségének 
azonban a borfogyasztási adó magas volta 
áll útjában. Az adó teljes eltörlése, de leg
alább is nagymérvű csökkentése volna a 
legsürgősebb. A szőlősgazdák tavalyi köz
gyűlésén a pénzügyi államtitkár megígérte 
ennek keresztülvitelét, azóta egy év telt el 
és nem történt semmi. Az illetékes körök 
arra hivatkoznak, hogy a községek ház
tartásában hiányozna az a 15 millió pengő, 
amire a borfogyasztási adó ad fedezetet. 
Erre valamilyen úfon-módon megoldást 
kell találni, de ez a borárakhoz mért 
100%-os adó tarthatatlan. Számos ország- 
gyűlési képviselő — pártkülönbség nél
kül a borfogyasztási adó eltörlése mel
lett foglalt állást, de nem tudnak keresztül
vinni semmit. Vegyen itt példát a kormány 
Olaszországról, ahol 1924-ben, amikor ott 
volt ilyen válságban a szőlőgazdálkodás, 
királyi dekrétum teljesen eltörölte a bor- 
fogyasztási adót. Ha Magyarországon tör
vény köti meg a kormány kezét, terjesszen 
be a legrövidebb időn belül törvényjavas
latot a borfogyasztási adó eltörlésére; ha 
rendeleti úton szabályozható, semmisem 
áll az útjában, hogy segítséget nyújtson, 
ha akar.

Ha a borfogyasztási adót eltörlik, óriási 
mértékben megszaporodna a belföldi 
fogyasztás, ami alapját kell, hogy képezze 
a bortermésünk értékesítésének. Ma egy 
magyar ember feleannyi bort sem fogyaszt, 
mint egy svájci és negyedannyit sem, mint 
egy olasz, francia vagy spanyol. És a magyar 
köztudomásúlag borivó nemzet. A bor
exportnak a mai borárak mellett már 
semmi nem áll útjában, de viszont még az 
importállamokban is nehéz elhelyezni a 
bort, így elsősorban a belföldi fogyasztást 
kell minden erővel emelni!

Az italmérési jog gyakorlása csőd esetén. Konkrét 
ügyben felmerült az a kérdés, hogy ha az italmérő 
csődbe jut, a csődtömeghez tartozó szeszes italokból 
álló árukészlet kimérhető-e ? A hitelezőknek érdekei 
ez esetben ahhoz fűződnek, hogy a meglévő ári! 
kimérhető legyen, ehhez azonban megfelelő enge
délyre van szükség A kérdés tisztázatlansága folytán 
hitelezők részéről érkezett megkeresés alapján az 
Országos Hitelvédő Egylet a m. kir. pénzügyminisz
tériumhoz kérelmet terjesztett e tárgyban elő, 
amelyre most a Székesfővárosi M. Kir. Pénzügy
igazgatóság 109.884—1930. sz. a. alább következő 
végzést hozta az OHE tudomására, amely e kérdés 
eldöntése szempontjából elvi jelentőséggel b ír: 
,,Az italmérő csődbejutása esetén a csődtömeghez 
tartozó szeszes italokból álló árukészlet kimérése 
(darusításra) az italmérő tulajdonában volt enge
délynek megfelelő s az árúkészlet tartamára szóló 
ideiglenes engedély kiadásának törvényes akadálya 
nincsen. Az engedély iránt a hitelezők nevében a 
csődválasztmánynak kell folyamodnia az üzlet
vezetőként a csődbíróság részéről az 1881. évi 
XVII. t.-c.-be foglalt csődtörvény 98. szakaszára 
figyelemmel a kimérés (darusítás) céljából kinevezett 
külön vagyonkezelő jelentendő be. Az ekként 
bejelentett vagyonkezelő üzletvezetőnek a fel
tételeknek meg kell felelnie."

Ha a kihágás! ítélet az elítélt vagyoni romlását 
okozza. Egy elvi jelentőségű belügyminiszteri hatá
rozat szerint kihágási ügyben a végrehajtást mel
lőzni és a pénzbüntetés helyett az elzárást kell 
foganatosítani, ha a végrehajtás foganatosítása az 
elítélt vagyoni romlását vonná maga után.

Popper Mór és Lipdt r.-t„ bornagykereskedés
Telefon■ J ó z s e f  3 S9 -7 8  B uda p e st-K őb á nya , Előd ucca 8 . s zá m . A la p ltta to tt 1869. évben.

Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve.
V á loga to tt u rad a lm i tá jb orok . K é r j e n  s a j á t  é r d e k é b e n  á r a j á n l a t o t .
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A magyar idegenforgalom fejlesztése.
A „Vendéglősök Lapja« számára írta: dr. Sehweng Ede m. kir. rendőrtanácsos.

Néhány év óta országos kérdésként foglalkoztatja 
a hivatalos köröket, magánosokat és különböző 
érdekeltségeket az a probléma, hogy milyen módon 
és eszközökkel lehet az ország idegenforgalmát 
növelni. Miként lehetséges a külföldi utazó kon
tingens érdeklődését hazánk megismerésére meg
szerezni és idegen pénzbeözönlést teremteni a magyar 
természeti kincsek és szépségek révén.

Tagadhatatlan, hogy az ország megcsonkítása 
után sokat veszített szépségéből, műkincseiből, 
azonban a mostoha viszonyok mellett is maradt 
annyi és olyan, hogy általa joggal számíthatunk 
idegen vendégseregek érdeklődésére.

A Balaton sejtelmes hullámzása és ezüstös tükre, 
a Bükk, Mátra, Mecsek, Bakony regényes smaragd
zöldje, a Pilisi és Vértes-hegység titokzatos kék
sége, a Hortobágy délibábja, a Duna tükrében 
visszaverődő ezernyi csillag fénye, a kacskaringós 
Tisza hömpölygése méltán kelthetnek az idegenben 
csodálatot és örömet. Nem szólva fővárosunk 
fiatalos és üde szépségéről, számtalan szórakozást 
kínáló gyönyöreiről, műkincseiről, fürdőiről, mű
emlékeiről stb., mert igen sok és hasonló lehetőséget 
nyújt a vidéki magyar városok fejlődése a kíváncsi 
szemnek, a kulturembernek és a világot járó ide
gennek. Szeged, Esztergom, Debrecen, Eger, Pécs, 
Sopron, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár, 
Vác történelmi levegője, műkincseinek és mű
emlékeinek gazdagsága, borvidékeink tüze, fürdőink 
és tájaink vadregényes fekvése nagy jövőt ígérnek.

Országunk megismerésének és idegenforgalmunk 
fejlesztésének szolgálatában az utóbbi időben igen 
jelentékeny lépést tettek azok a hivatalos részről 
megszervezett kongresszusok, amelyek a világ tudó
sait időnkint egy-egy nemzetközi értekezletre székes- 
fővárosunkban összegyűjtik. E kongresszusok részt
vevőinek mindenesetre bő alkalmuk nyílik arra, 
hogy Budapestet megtekintsék, azonban egy-két 
esettől eltekintve, nincs mód arra, hogy az ország 
vidékeit, etnográfiai sajátságait, a magyar nép 
lelkét, kincseit, népszokásait és életét közelebbről 
megismerjék. Bár ezekre a nemzetközi látogatásokra 
fölötte szükségünk van, hisz hivatalos helyről is 
elő kell mozdítani a külföld érdeklődését hazánk

irán t; azonban az ilyen látogatások szerény büd
zsénk szempontjából és a nemzetgazda szemüvegén 
nézve, nem járnak a várt eredménnyel.

Nekünk az a fontos, hogy az országban lebonyolodó 
idegenforgalom a megfelelő haszonnal járjon.

Igaz, hogy hatóságaink minden lehetőséget, alkal
mat és módot megragadnak arra, hogy az idegen- 
forgalom fejlődése akadályokba ne ütközzék, ini- 
ciativ lépésük és támogatásuk nélkülözhetetlen; 
mégis a nehézkesebben gördülő apparátus munkája 
akkor lesz gyorsabb és lüktetőbb, ha az egyes érde
keltségek is, amelyeknek közvetlen érdeke a nagyobb 
idegenforgalom, belekapcsolódnak a hivatalos intéz
kedésekbe. S ő t! A kezdeményezésnek az érde
keltségek részéről kell kiindulni és csak a már 
kezdeményezett munka támogatásához és segí
téséhez kell a hatósági közreműködés. Csak ily 
módon lehetséges az apparátus eredményessége, 
nagyvonalú a szervezet kiépítése, amely gazdasági 
szempontból fárad az idegenforgalom fejlesztéséért.

Idegenforgalmi irodák is létesültek, amelyek 
kisebb-nagyobb szerencsével eredményt is fel tudnak 
már m utatni; azonban lázasabb munka ezideig 
csak a székesfővárosi idegenforgalmi iroda részéről 
tapasztalható.

Ez nem elég. A vidék idegenforgalmának kiépítése 
és megszervezése is fontos és életbevágó kérdés. A szer
vezés munkáját k i kell terjeszteni a vidékre is, ahol 
már egynéhány városban létesült idegenforgalmi 
iroda.

Erre a járatlan útra gondoltam akkor, amidőn 
cikkem megírását célul tűztem. A közfigyelmet 
kívánom ráterelni erre az elhanyagolt kérdésre, 
hosszú évtizedek mulasztásaira akarok kitérni akkor, 
amidőn éppen a vendéglő-, szálló- és kávésipari szakma 
érdeklődését hívom fel az idegenforgalom fejlesz
tésére.

A felvilágosító propaganda, amelynek a kilenc
venes évek elején kezdetét kellett volna vennie, 
sajnos, elmaradt. De amit elmulasztottunk a múltban 
s amit elmulasztunk a jövőért, csakis bennünket 
terhel felelősség. Hasznos, kezdeményező lépést tehet 
a vendéglő-, szálló- és kávésipari érdekeltség a vidéken is 
és kiépítheti a maga erős szerveit oly módon, hogy

A  M I  É R T É

SZABÓ KÁROLY vendéglős, Kalocsa.

A szokott mindennapi munkán és a megélhetés 
fárasztó küzdelmein kívül a mi szakmáinknak 
egyéb kötelezettségei is vannak, ezek kellemeseb
bek és könnyebbek, mint az előbbiek, mégis köny- 
nyen elkerülik szakmáink embereinek a figyelmét. 
Ilyen fontos kötelezettség a nyilvánosság előtti sze
replésnek bizonyos foka. Hiszen egyetlen szakembe
rünk se képes a nyilvánosság nélkül megállanl.

K E I N K B Ő L .

FARAGÓ JÁNOS vendéglős, Kislarcsa.

Mozogni kell előtte, beszéltetni magáról, ismer
tetnie a nevét és jó tulajdonságait. Pár tollvonással 
és egyetlen arcképpel tizenkétezer intelligens szak
ember előtt lesz ismeretes, ha beküldi az Album 
számára ingyen leközlendő arcképét rövid élet- 
leírásával együtt bármely vendéglős, kávés, korcs- 
máros, vagy szállodás. A cím : Budapest, IX., 
Viola ucca 3.

Most este igyák még kávét ?
Hogyne ihatna, hát nem ismori a Haji kávét, 
az ártalmatlan babkAvótV Mi nagyon sok 
kávét fogyasztunk, gyakran még kósfi oste 
is, de mindig csak Híg kávét. Ezt a kiváló 
és ártalmatlan valódi babkávét az orvosunk 
aján otta és o^y kísérlet moggyözött minket. 
A Hág kávét Önnek is bo kullono vezetnie 
a háztartásába.
Még ma kérjen egy csomaggal a fűszeresénél.

II u ;  KAVI> R . -T . mida 
pest Rano ldtr j  21. Ilon 
Kölilionrk nekem a mellé
kelt 70 f levélliélyeR elle- 
nét>co e«y próliacsomajt 

Ilag kávét
Név _____________________
Útra ___________________
Helység ...................

MAO KAlrfi Mieai/u

M f lszm
egy-egy alakulat irányító keze és tevékenysége 
kihat egy vagy két vármegyére.

Hogy miért gondolok a vendéglő- és rokonipari 
érdekeltségre ? Hát azért, mert őket érdekli az 
életstandard szempontjából az, hogy a vendéglők, 
szállodák, fürdők és nyaralóhelyek megtelnek-e 
fogyasztókkal, vagy sem ? Már pedig a vendéglős- 
és rokon szakmák gazdasági helyzete nem rózsás, 
ezért az élet nehézségeinek útjából magának a 
szakmának kell az akadályokat elsősorban elhárítani, 
illetve azok eltávolításán munkálni.

Erre a propagandára alkalmas eszköz a külföldi 
szaktársak figyelmének felkeltése, az érdeklődésnek 
elősegítése színes reklámképeknek külföldi szállókban, 
vendéglőkben és egyéb nyilvános helyeken s az 
illető állam nyelvén kifüggesztésével. Prospektu
soknak elküldése rövid ismertetésekkel minden 
modern nyelven, évről-évre megismételve azok 
szétküldését. Állandó kitartó és fáradságos munka 
kell ahhoz, hogy az idegenforgalmi mérleg hatalmas 
javulást mutasson ki.

A külföldön utazó magyar lépten, nyomon lát
hatta azt, hogy a vasúti váró- és étkezőtermek, 
sőt a vasúti kocsik is televannak fényképekkel, 
térképekkel és egyéb ügyes és csalogató hirdetések
kel, amelyek az utazó, külföldet látogató emberek 
érdeklődését felhívják és figyelmeztetik egyes vidé
kek szépségeire, nevezetességeire és más látni
valóira. Vigyük mi is alkalmas és szembeötlő 
helyekre a magyar vidékek fényképeit és egyéb 
tájékoztató, felvilágosító, tetszetős formában el
készült hirdetéseit, ahol megtekintésre érdemes 
látnivaló van.

Igen sokat tesz e téren maga az utazgató közönség 
is. A vonatban eltöltött idő unalmát felváltja az 
utazók ismerkedése, felvilágosítása és egymás érdek
lődésének felkeltése. Ez az ismerkedés sok kétséget 
oszlathat el s az utazó szívesen és örömmel fogadja 
az útbaigazításokat, mert mindenki arra törekszik, 
hogy szabadságát kellemesen, az időt jól és gyakor
latiasan kihasználva tölthesse el olyan helyen, ahol 
előzőleg még nem, vagy régen járt. Ezen az úton 
azonban mi még igen hátra vagyunk, mert orszá
gunkat látogató idegenek száma még elenyésző 
csekély ahhoz, hogy mások figyelmét felhívhassuk 
és rávegyük egy-egy város, fürdőhely vagy vidék
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felkeresésére. A mi közönségünk erre a munkára 
még nem eléggé alkalmas és figyelmes, inkább 
ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy lebecsülő ki
jelentésekkel, vagy pláne egyszerű taglejtéssel 
intézzünk el olyan kérdést, amely különben életbe
vágó nemzeti feladat. Még ma is számtalanszor 
halljuk a z t: oda ne menj, igen unalmas hely, az 
ellátás rossz, igen sajnálom, hogy ottvoltam s más 
hasonló eléggé el nem Ítélhető kijelentéseket. Ha 
pedig tényleg baj volt a felkeresett helyen, azoknak 
megszüntetésére semmit sem tettünk. Ilyen be
harangozással idegenforgalmat teremteni és fej
leszteni igazán nem lehet.

Nekünk ma barátokra és ismerősökre van szük
ségünk ; ezekre pedig csak úgy tehetünk szert, ha 
törődünk is azokkal a kívánalmakkal és számolunk 
azokkal a feltételekkel, amelyeket a látogató idegen 
pénzéért jogosan elvárhat tőlünk. Alijuk becsületlel 
szavunkat és váltsuk be száz százalékig ígéreteinket, 
mert hitelünk elvész s a félrevezetett vagy rászedett 
idegen ellenségünkké válik, messziről elkerüli hazán
kat, soha többé nem teszi be lábát az ország határán 
és másokat, ismerőseit is lebeszéli egynéhány szóval, 
vagy elintézi egy sajnálkozó és lekicsinylő kéz- 
legyintéssel.

Mi tehát a feladat ? Adjuk a lehetőségig azt, 
amit más külföldi államok adnak az idegeneknek. 
Utazási kedvezményeket ! Szabjunk mindennek 
olyan árat, hogy az idegen itt is megtalálja a maga 
szórakozását éppúgy mint külföldön. Fürdőink 
ne legyenek drágábbak a világfürdők árainál. Sőt I 
Az ellátás, lakás és egyéb szükségletek ne számol-

fiz  ön vendégei
■imijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinmuiiiiiiiini

ételre, italra, cigarettára 

egyaránt kényesek. A leg

fontosabb azonban itt is a jó 

mocca, amelytől az egész est 

h a n gu la ta  és sikere függ.

janak többet, mint külföldön. Ne riasszuk el az 
idegent lehetetlen árainkkal és olyan kijelentésekkel, 
amelyet például alkalmam volt hallani, hogy: 
nálam csak az a jó vendég, aki naponta hatpengős 
bort és legkevesebb három litert fogyaszt. Az ilyen 
tapintatlan kiszólások nemcsak megbotránkozást és 
elégiiletlenséget váltanak ki, hanem a vendég joggal 
és méltán szedi össze sátorfáját és hazautazik.

Szervezzünk társaskirándulásokat, de nem búsás 
nyereségre, elégedjünk meg kisebb haszonnal és 
legyen szívünk vendégeinknek valamit és mindazt 
nyújtani s  megadni, amit beígértünk I

A magyar konyha íze, kitűnősége s változatossága, 
boraink zamatja az idegen kedvét, jó hangulatát 
fokozza. Ha mindezt magyaros vendégszeretettel, 
udvariassággal, figyelemmel, kedvességgel adjuk, 
nem lesz a szitkozódás-özön, méreg, düh egy-egy 
kisebb hanyagságból. Pedig különben a tapintatlan, 
figyelmetlen bánásmódnak, a hihetetlen magas 
áraknak mindig ilyen következménye szokott lenni 
a múltban és sajnos sokszor az még a jelenben is.

A jó magyar bort ne vegyítsük és keverjük vízzel 
és más oda nem tartozó anyagokkal. Tegyük ven-

V i l l a n y  z o n g o r á  k 
Z e n e a u t o m a t á k
Önműködő hangszerek. Rádió erősítők
L E G N A U Y O B B V Í L A N Z T f t K B A ! l

K E D V E Z Ő  R É S Z L E T F E L T É T E L E K
P A n i b e d o b á e i s l  f i z e t h e t i  a  r é s z l e t e t  

B é r l e l .  S z u k á i é r a  J a v í t á s  év  h a n g o l ó *

S te rn b e rg
K irá ly i U dvari S zá llító it H a n | i z e r | y á r i  

B u d a p e s t, V II ., R á k ó czi út 60. Saját palota

dégeink elé az asztalra fehérborainkat hamisítat
lanul és büszkeséggel, a vörösborainkat pedig azok 
izzó magyar tüzével I így lesz hangulat és lesz 
fogyasztás is. Tegyük éttermeinket, nyaralóhelye
inket és fürdőinket utakkal hozzáférhetővé, építsük 
ki azokat mindenütt. Bizony itt áldozni kell! Az 
idegen kényes portéka és sokat követel a pénzéért, de 
szívesen hagyja ott, ahol becsületes szándékkal és 
rablógazdálkodás nélkül kielégítik a jogos igényeit.

Sok a  k o rcsm a Pécsett.
A 118 vendéglőn kívül még 279 helyen van korlátolt italmérés. 

Csökkenteni fogják a korlátlan italmérések számát.
Pécsről írják: A pécsi pénzügyigazgatóság nem

régen átiratban kérdezte meg a város vezetőségét, 
nem tartaná-e indokoltnak a jelenleg százhúszra 
kontingentált korlátlan italmérések számának csök
kentését ? A kérdés közelebbi megvizsgálásánál 
kiderült, hogy az utóbbi évek folyamán aggasztó 
mértékben szaporodtak el Pécsett az italkimé
rések.

A városban jelenleg 397 engedély alapján  folytat
nak korlátlan, illetőleg korlátolt italkimérést. A pénz
ügyminiszter által még 1925-ben 120-ban megállapí
tott korlátlan ital kimérési engedély közül 118-at 
kiadtak, ezenkívül még 22 olyan helyiség van, 
amelyek szintén korlátlan italkimérési engedéllyel 
bírnak (társaskörök, kantinok stb.), de nem soroz
hatok a vendéglők kategóriájába.

A korlátlan italkimérések száma 1922 óta 20%-os 
emelkedést mutat.

Hasonlóképen emelkedik a kismértékben árúsítók 
száma is, amely 1924. óta 78-ról 74%-kal 136-ra 
és a korlátolt italkimérések száma, amely 56-ról 
(116%) 121-re emelkedett. |

A korlátolt és kismértékben való árúsítók el
szaporodása ma már oly nagymérvű, hogy exisz- 
tenciájukban fenyegeti a kizárólag szeszesitalokat 
árúsító vendéglősöket, akiknek helyzetét még súlyos
bítja a 72 saját borát árúsltó termelő.

A kérdés alapos vizsgálata után a város hatósága 
az italkimérési engedélyek természetes apasztását 
látja szükségesnek, egyrészt a vendéglősök veszé
lyeztetett exisztenciája érdekében, másrészt azért, 
mert akkora ,.kínálat" ma sehogysem egyeztethető 
össze az általában rossz anyagi viszonyok között 
élő fogyasztók részéről megnyilvánulható kereslettel.

A város hatósága ezért javaslatot tesz, hogy a 
korlátlan italkimérések számát 120-ról 110-re csök
kentsék és csökkenteni fogják az egyéb engedélyek 
kiadását is olyképen, hogy az esetleg visszaadott 
korlátolt, vagy kismértékbeni italmérési engedélyek 
helyett újakat nem adnak ki. Arról természetesen 
szó sincsen, hogy bárki engedélyét bevonják s csak 
a jogosítványok kiállításának és beadásának ter
mészetes hullámzását fogják a tervezett csekély 
megszorításra felhasználni.

Fri^iáaire i " áar u
m o s  a u t o m a t i k u s  h ű t é s  

i n a k  f r l s s e n t a r t á s á r a
A hűtött élelmiszer friss marad és v e v ő k e t  hoz.
Frigidaire hűtőszekrények, pultok és vitrinek minden 

kezelés nélkül állandó, e g y e n le te s  h id e g e t nyújtanak. 
A villanyfogyasztás költsége jóval kevesebb a jégfogyasztás 
költségénél. Tiszta, gazdaságos, kényelmes.

Frigidaire dísze az üzletnek.
F rig id a ire - t szállíthatunk minden célra és minden 

nagyságban.

K e d ve ző  f i z e t é s i  f e l t é t e l e k .

g f l n A B T H I J B  T Á B S A I ,  B u d a p e s t
IV ., K O S S U TH  LA JO S  U C C A  12. ------ » TE L E F O N *  'A U T O M A T A  8 9 8 -8 6

Meinl Gyula r.-t•
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M I  Ú J S Á G ?

A somogymegyei vendéglősök új elnöke. A somogy- 
niegyei vendéglősök egyesülete a Bésán Antal 
elhunytéval megüresedett elnöki széket Lcingó 
Sándorral töltötte he. Alelnökké ismét Bilitzky 
Antalt, jegyzővé Kovács Józsefet választották.

Még nincs megegyezés az olcsóbb vízum ügyében. 
A délutáni lapok értesülése szerint a külügy
minisztérium és a gazdasági érdekeltségek között 
a vízumkényszer enyhítése tárgyában folyt meg
beszélések befejezést nyertek és a külügyminisztérium 
hozzájárult volna ahhoz, hogy a vezető érdekkép
viseletek olyan igazolványokat bocsássanak ki, 
amelyek lehetővé teszik, hogy külföldiek előzetes 
vízum nélkül lépjék át a határt. Illetékes helyen 
annak megállapítására kértek, hogy a külügyminisz
térium és az érdekeltek között megbeszélések 
folytak a vízumkényszer enyhítése céljából, ezek 
azonban végleges megállapodásra még nem vezettek 
s végleges megállapodást csak az összes illetékes 
tényezők megegyezése esetén lesz létesíthető.

Bezárták a Palermo-kávéházat. Megint lehúzták 
a redőnyöket egy régi, híres pesti kávéház ajtaja 
és ablakai föle, megint egy régi, híres pesti kávéház, 
amely elbukott a nehéz viszonyokkal való harcban: 
az Ándrássy-úti Palermo-kávéházat csütörtökön^

dobozos emmentáli vezet.

V endéglői
ós é t te rm i asztalok, székek, sörkimérőkészillékok, 
billiárdasztalok, alpakka evőeszközök, teljes felszere
lések használt és ui állapotban, legolcsóbb beszer
zési forrása BRAUN G Y U LA , B ud ap est, V II., 
S íp -u tc a  14. s z . * Alapíttatolt: 1890.

gyerm ek  bőrkabátok
speciális készítése. Készkabátok nagy választékban.
Yr.»i«rvo 1I ő i < Ía i i  Budapest, Kazinczi ucca 3.
T d l  ^ d .  I l i i t  I LU II Telefon : József 421-99

M lllA M M É M lll .- ! .
B O R O S Z T Á L Y A  
P incék a B U D A FO K , Petőfi út

KÜZIMLVri i n o n  A :
B u d a p e s t ,  V., N ádor u c ca  IG. s zá m

W e n d é g l ö i ,
k á v é h á zi, klubl>crcnd<;zések
B illiá rd o k , székek, éttermi és márvány-asztalok 
P o rc e llá n  és h i t e l e s í t e t t  U ve gá rú k

Alpakka
evőeszközök és china ezüst árűk. Alpakka-javítás és 
ezüstözós. Billiárdgolyók, sakk, dominó, dákók stb., stb 

V é tel, e lad á s és k ö lc s ö n z é s i

F R IED  ZSIG M O ND ÉS FIA
B u d a p e st, V II ., K irá ly  u c ca  39. szá m .

l i i i i i . é c v c u i i  <•  Arje iryvak d l j t n ln u  I

bezárták. A pesti ember mindig bizonyos temetési 
melankóliával nézi, amikor egy-egy kávéház ajtaját 
bezárják és az utóbbi időben bizony sokszor van 
részünk ilyen látványosságokban — Budapest hova
tovább megszűnik a kávéházak városa lenni. Mi az 
oka ? Nehéz is, könnyű is volna erre felelni. Nehéz, 
mert hiszen a rossz viszonyok még sem lehetnek 
annyira rosszak, hogy a pesti ember lemondana 
mindennapi feketéjéről, adag dohányfüstös kávé
házi levegőjéről, törzsasztaláról, de mégis könnyű 
a felelet, ha meggondoljuk, hogy a mai házbérek 
és egyéb úgynevezett rezsiköltségek idején a pesti 
ember mindennapi feketéjéből bizony nem tartható 
fenn egy kávéliáz üzeme. Most hát a Palermo, a 
jó öreg, békebeli Palermo, valamikor egész sereg 
híres író, művész és újságíró törzskávéháza került 
sorra és bizonyos, hogy lehúzott redőnyei mögött 
ismét egy darab békebeli Budapest múlik el lassan a 
mai Budapest életéből.

Tokajhegyalja megmentése. A lokajhegyaljai sző
lősgazdák megsegítésére indított akció befejezést 
nyert. Széli József főispán, az akció kezdeményezője 
és a vezetésre küldött kormánybiztosa elismerésre 
méltó sikerrel oldotta meg a kétségtelenül nehéz 
feladatot. A földmívelésügyi kormány annakidején 
egyfelől az 1928—29-iki költségvetési év hasznos 
beruházásokról szóló 1928. XLI1. t.-c. állal a tokaj
hegyaljai szőlősgazdák támogatására előirányzott
2.200.000 pengőnek a szőlősgazdák között kölcsön
ként való szétosztását tette a kormánybiztosság 
feladatává, másfelől a szőlők rekonstrukciójával 
kapcsolatban olyan pinceszövetkezet létesítését, 
amely részben egyöntetű típusborok előállítására, 
részben termelői minőségi borok kezelésére és 
értékesítésére alakuljon, az államilag támogatott 
pinceszövetkezetek mintájára. Mintegy másfélezer 
kölcsönkérvény érkezett be s körülbelül 4000 katasz
teri hold szőlőterületre adtak a rendelkezésre álló
2.200.000 pengőből, a kormányrendeletnek meg
lehetősen elhatárolt keretében különböző fajtájú 
(teljes újjátclepitési, továbbá feljavítási, mívelési) 
segélykölcsönöket. Az utóbbi évek sorozatos elemi 
csapásai, valamint a borértékesítésnek világszerte 
előállott válsága következtében végszükségbe jutott 
tokajhegyaljai szőlősgazdáknak ez a kölcsön az. 
utolsó órában jött a segítségére s enélkiil számos 
értékes szölöbirtok megmívelés nélkül maradt volna, 
a szőlősgazdák az eddiginél is mélyebben merültek 
volna az eladósodásba. Ilyenformán a kölcsön
igényléseknek igen méltányos kezelésére vall az, 
hogy a kölcsönigényléseknek mintegy 90 százalékát 
kielégítették. Az akciónak különleges feladata volt 
az úgynevezett tokajhegyaljai fagykárakció, amellyel 
az 1928. évi őszi és az 1929. évi tavaszi fagykároktól 
elpusztított mintegy 200 holdnyi tokajhegyi szőlő- 
terület teljes újjátclepítését és hazai alanyokkal 
való beültetését tették lehetővé. Az államkölcsön 
folyósításán kívül a kormánybiztosság kedvez
ményes árú hazai szőlövcsszőt, karót és rézgálicot 
osztott ki a szőlősgazdák között. A kölcsönakciónál 
is nagyobb jelentőségű volt a borvidék szétforgá
csoltán kíizködö termelőinek abba a pinceszövet
kezetbe való tömörítése, amelyet Széli József kor
mánybiztos „Tokajhegyaljai Bortermelők Pince- 
szövetkezete állami ellenőrzés alatt" elnevezéssel 
a mult ősz során alapított meg Sátoraljaújhelyen, 
azzal a rendeltetéssel, hogy a tokajhegyaljai bor- 
értékesltési probléma megoldásának úttörője és 
hathatós tényezője legyen. Ml a szövetkezet immár 
mintegy félezernyi taglétszámmal rendelkezik és 
tagjaitól — eddigi rövid fennállása óta is — már 
több ezer hektoliternyi bort vett át, úgyhogy a 
borra a gazdáknak megfelelő összegű előleget adott. 
A munka tehát — úgy a scgélykölcsön, mint a 
borértékesítés kérdésében igen komoly ered
ményre vezetett.

Visszaélés a feldíszített gyümölcskosarakkal. Buda
pesti vendéglősök, továbbá csemege- és élelmiszer- 
kereskedők egyre tömegesebben tesznek feljelentést 
főleg vidéki árusok ellen, akik a dumaparti idény
piacon feldíszített kosarakban hozzák forgalomba a 
cseresznyét és az epret és csak ilyen feldíszített 
kosarakban adnak el gyümölcsöt. Ilzck a díszes 
kosarak a termelőnél, vagy a vidéki árusnál készül
nek, még pedig úgy, hogy a kosár tetején szárával 
lefelé fordítva, szemnek is kiváló minőségű gyümöl
csöt raknak ki szépen elrendezve, ezeket a kosarakat

megbolygatni nem engedik és a vevőt, az élelmiszer- 
kereskedőt, vagy az étteremtulajdonost csak akkor 
éri a meglepetés, ha otthon megbolygatja a kosár 
tartalmát. Ilyenkor kiderül, hogy csak a kosár 
tetején található a válogatott minőségű árú, 2—3 sor 
után már egészen silány minőségű következik 
és ezt sem a kereskedő, sem az étterem nem tudja 
értékesíteni, csak veszteséggel. A kár minden 
esetben a vevőt éri. Véleményünk szerint itt preven
tív intézkedéseket kellene tenni és ki kellene monda- 
niok azt, hogy feldíszített kosarakat nem vásárolnak, 
mert különben beláthatatlan károsodás érheti őket, 
vagy vendégeiket.

Tévesen befizetett adót vagy illetéket öt évig lehet 
visszakérni. A közadók kezeléséről szóló 600—1927. 
P. M. számú H. Ö. 92. szakasza szerint a „tévesen 
befizetett, illetőleg lerótt, vagyjogelleneSemlxészedett 
közszolgáltatások, illetőleg a folyó tartozás nélkül 
álló túlfizetések visszakövetelése tekintetéhen a 
felek igénye a befizetés napjától számított öt év 
alatt évül el."

FEGYV ER NEK !  I P A R T E S T Ü L E T
k o r lá t la n  ita lk im é rö  üzleté be n

az italkiméröi állás 
b e t ö l t é s é r e

p á ly á z a to t h ird e t. Fcllólolck meg
tudhat k Oláh Gyula ipartostüloii elnök
nél. Levélbeli érdeklődéshez v á l a s z 
b é l y e g e t  kérünk.

f elmentették a csalás vádja alól. Scliurj János 
vendéglős ellen a kir. ügyészség csalás büntette 
címén vádat emelt. A vád szerint ugyanis a vendéglős 
azzal az ürüggyel bírta rá Albert Janosnét vendéglő
jének megvételére és kétezernégyszáz pengő előleg 
lefizetésére, hogy az italmérési engedélyt rövid 
időn belül megszerzi és kötelezi magát, hogy ugyan
akkor átadja az. üzletet. Scharf azonban az ital
mérési engedélyt nem szerezte meg, a pénzt sem 
fizette vissza, hanem üzletét másnak adta el. 
Három és félévig tartott az ügyben a bűnvádi 
eljárás. Dr. Gamberszky (iuido törvényszéki egyes- 
bíró hatszor volt kénytelen elnapolni a tárgyalást, 
mert hol a sértett, hol egyik-másik tanú nem jelent 
meg. Dr. Kazay László védő végre bizonyította, 
hogy a vendéglős önhibáján kívül nem tudott 
eleget tenni kötelezettségeinek és a vendéglőt nem 
adta el másodszor, hanem a sok huzavona után 
előállott anyagi romlása következményeként bírói 
árverésen adták azt el. A törvényszék ezeknek a 
megállapítása után Scharf Jánost / elmentette a csalás 
vádja alól. A főügyészség most visszavonta a kir. 
ügyészség fellebbezését és így a negyedfélévig tartó 
bűnvádi eljárás jogerős Ítéletiéi befejeződön.

Hétszáz. személy befogadására alakítják át a 
miskolci Korona-szálló nagytermét. Dr. Hodobay 
Sándor miskolci polgármester hivatalában szerdán 
délelőtt hosszas megbeszélés volt az Apolló mozi 
áthelyezésése ügyében. A megbeszélésen Hodobay 
polgármester bemutatta az Apolló mozi áthelye
zéséről szóló miniszteri engedélyt és ennek alapján 
ismertette a Korona-szálló nagytermének mozi 
céljára való átalakításának a tervezetét. A bizottság 
tagjai egytöl-egyig hozzájárultak a kérdéshez, 
amelynek kapcsán az a vélemény alakult ki, hogy 
az áthelyezési munkálatokat a legrövidebb időn 
belül meg kell kezdeni. Az elhangzott felszólalások 
során kialakult az a nézet is, hogy a Korona-szálló 
nagytermét mozi céljára 700 személy befogadására 
alakítják ál. A polgármester napokon belül megkapja 
az ezzel kapcsolatos költségvetéstervezetet, úgy 
hogy a munkálatok minél előbb megkezdődhessenek.

Leleplezett forgalmi adóbélyeghamlsító. A rend
őrség bizalmas úton megtudta, hogy egy budapesti 
vendéglő üzletvezetője forgalmi adóbélyegeket adott 
el több iparosnak. A rendőrség megidézte az üzlet
vezetőt és az ö vallomása alapján megállapította, 
hogy a bélyegek hamisítványok. Az üzletvezető azt 
állítja, hogy nem tudott a bélyegek hamisított 
voltáról, a rendőrség azonban előzetes letartózta
tásba helyezte és a nyomozást megindította.
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„A vendeg ma már az étlap jobboldalát nézi, 
nem a baloldalát44.

ismét divatosak a budai korcsmák. -  A romantika meghalt, de a korcsmák élnek.
A budai korcsmák ismét virágzanak és leg

szebb álmainkat megint valóra válthatjuk. A leg
szebb álom Budapesten a mai szükreszabott igények 
mellett kétségkívül az, hogy este, ha besötétedett, 
a nővel, kit forrón szeretünk, budai korcsmába 
menjünk vacsorázni. Úgyebár, ez a gyönyörök 
teteje, főként, ha éhesek vagyunk és a szivünk 
tele van szerelemmel. Mert jó is az a fiatal rántott
csirke uborkasalátával, vagy ha önök úgy szeretik : 
fejes salátával, utána esetleg még egy sült, majd 
cseresznyés rétes, bor és később pezsgő.

Szóval, lehet már Budára menni, csak pénz kell 
hozzá.

Az egyik budai vendéglős így szólt:
— Félek, nagyon félek az idei szezontól. Már volt 

sok szép esténk és a látogatottság, sajnos, mégis 
gyér volt. Nem tudjuk mással magyarázni a dolgot, 
minthogy úgy látszik, végképen nincsen pénz. 
Másik megfigyelésünk az, hogy aki jön, az inkább 
az étlap jobboldalát nézi, mint a balt. Fontosabb 
az ár, mint az étel. Ellenségeink elhíresztelték 
rólunk, hogy pesti lokalitásokká nőjjük ki magunkat 
árainkkal. Tessék megnézni az étlapot: I pengő 
(30 filléres marhahús, 2 pengő 50 filléres rántott
csirke, 1 pengő 40 filléres borjúpörkölt, úgyebár, 
nem luxusár ? Van Budán is néhány luxusvendéglő, 
de aki odamegy, az tudja, hogy ugyanolyan árat 
fizet, mint az előkelő dumaparti éttermekben.

Körülbelül két hónapja lehet szezon Budán, de 
máris érdekes megfigyeléseket lehet tenni. így 
például azt, hogy a budai korcsmákba nem járnak 
budaiak. Pestiek járnak. A budaiak otthon vacsoráz
nak. Hol van már az az idő, amikor az Avar-vendéglő- 
hen minden vendég ismerte a másikat ? És amikor 
a Mélypincében csak tabáni bennlakók találkoztak. 
A pestiek az infláció idején foglalták el Buda 
korcsmáit é, azóta hiába változtak meg a körül
mények, ezt a luxust megtartották maguknak. 
Az autóikat eladták, rivériai utakra nem mennek 
többé, de Budára még igen. Az még telik.

Hol van már az az idő, amikor a krisztinavárosi 
korcsmákban úgy beszéltek Pestről, mint Pesten 
Kopenhágáról. Olyan távol volt tőlük Pest. Amikor 
még a budai romantika virágzott és mutogattak 
öreg embereket, akik még soha nem tették be a 
lábukat Pestre. Ma már a mélypincéi habitüék is 
pestiek és Applnál pesti bankhivatalnokok szopogat
ják a kadarkát.

Azért Buda ügyel a tradíciókra, mert hiszen a 
tradíció némileg üzleti érdek is. így esténkint a 
fehér abroszokkal megterített asztalok mellett meg
jelenik a kucséber is. Budán még mindig vannak 
pincérlányok, csak javarészük felett már elszállt az 
idő, hol vannak már a kilencszázas évek, amikor 
ifjak voltak és boldogok ?l . .  .

Elmúlt az idő, de a közel százéves bácsi, aki 
az Appl-vendéglőben tartja a hadiszállását, még 
mindig él és kezében ott fénylik a lámpa. Régebben 
szép szokás volt az Budán, hogy a korcsmából 
elinduló vendégeket, ez az öreg bácsi kísérte lámpájá
val. Akkor még a gázvilágltás is gyér volt, villany- 
ról nem is hallottak és az öreg szolgálata valóban 
jót tett. Ma már nem volna szükség az öregre, de 
ő kitart idejétmúlt foglalkozása mellett és a vendége
ket kíséri lámpával, hogy azután a húszfilléreket 
kellő reverendával köszönje meg.

A régi időkről pedig Poldi bácsi, a Mélypince 
gazdája beszél:

Az egyik asztalnál Bródy Sándor ült s olyan 
szép történeteket beszélt, hogy mindnyájan könnyes 
szemmel hallgattuk. Néha jókedve kerekedett, 
ilyenkor a mi megboldogult egyszál cigányunknak, 
szegény Jocó-nak papírpénzt is adott és gazdagon 
megajándékozta Árnál szolgálót is. Gavallér volt, 
"'int mindig, K rú dy  Gyula is, aki sokat írt rólunk 
cikkeiben, amelyeket Kr. üy. aláírással jelzett. 
IIt járt akkor sokat Ábrányi Kornél is. Közülük 
csak Gyula bácsi él, de ritkán jár korcsmába. A fia
talabb írók már kevésbbé szeretik a hangulatos 
"reg korcsmát, ők inkább kávéházba járnak. Pedig 
én nagyon szeretem az íróvendégeket és annak

idején gyakran levittem őket az ötszázéves pincébe 
is és ott folytattuk az ivást. öreg borokat ittunk. 
Ma nu'ir sokkal gyorsabb az élet, nem ér rá senki 
bejönni délután a Mélypincébe és itt ülni szivarozás 
és békés kvaterkázás közben éjfélutánig.

A Rácfürdő melletti Avar-ban is nagy nyüzsgés, 
az ó specialitásuk az, hogy a legolcsóbban és a leg
jobban csinálják a halpaprikást.

A többi budai korcsmában finom francia éreleket 
csinálnak, ezek tulajdonképen pesti vendéglők, csak 
véletlenül vannak Budán. Idejár a mondén-világ, 
míg a polgárság inkább a Krisztina kisebb korcsmáit 
keresi fel.

A budai vendéglőkben pedig arról beszélnek, 
hogy a mostani helyzet sokban különbözik a régitől. 
Azelőtt az ételvolt kevésbbé fontos és az ital a nagyon 
fontos, most pedig pontosan fordítva van. Régebben 
minden budai korcsmalátogató borszakértő volt, 
aki megkövetelte a bor legjobb minőségét. Ma ez 
kevésbbé fontos, inkább az ételekre ügyelnek.

Még egy tradíciót tartott meg Buda. Korcsmáiban 
még felhangzik a schramli-zenekar. A Szedcrfában 
is nagyszerű schramli játszik. A zenekar tagjai 
budai polgárok, akik nappal szürke polgári foglal
kozást űznek, esténkint pedig a publikumot szóra- 
kozattják. Az Avarban pedig német énekszó hang
zik schramli-zenekar mellett. Hol van már a régi 
Buda, hol van már a régi, szép romantika, minden 
elmúlt, minden megfakult, de a budai korcsmák 
még virágzanak.

A somogyi vendéglők és korcsmák nyári zárórája.
Stcphaich Pál alispán a somogymegyei vendéglősök 
és korcsmárosok kérelmére újból szabályozta a 
vidéki vendéglők és korcsmák nyári záróráját és 
erről értesítette Langó Sándor elnököt. Az alispán 
az értesítés szerint a somogymegyei vidéki vendéglők 
és korcsmák nyári záróráját július 1-től szeptember 
l-ig esti 11 (23) órában állapította meg.

CrT1 Turista-Szálló
vondóglövol ós ital méréssel, öro^séE miatt ölesén és 
könnyű follé'elekkcl eladó. M isk olcon . G yő ri
kapu 73. Villamosmng illő. Az Idegenforgalmi Hiva

tallal szerződésben.

Egy volt szállodatulajdonos ünneplése. Savanyú
kút fejlődésében nagy szerepe volt annak a férfinak, 
akit most vasárnap választott meg díszpolgárául a 
fürdővároska. Dr. Grimm Hermáimról van szó, 
aki szakszerű hozzáértésének és lelkes munka- 
kedvének sikerült Savanyúkúton egy 34 ágyas 
kis szállodából 140 ágyas modern hotelt teremteni 
és ezzel a savanyúkúti idegenforgalomnak alapját 
megvetni. A szálloda, mint ismeretes, részvény- 
társaság volt, a részvényeknek fele részben az 
Esterházy hitbizomány, felerészben pedig dr. Grimm 
volt a tulajdonosa, ki egyszersmind a szálloda és 
fürdőüzem igazgatója is volt. Dr. Grimm nemrég 
visszalépett az üzem vezetésétől és a tárcájában 
levő részvényeket átadta dr. Esterházy Pálnak, 
akinek fürdőgondnoksága a Grimm-féle telepet 
most Fíirth nevű bécsi úrasszonynak adta bérbe. 
Dr. Grimm most vasárnap ünnepelte 70-ik születés
napját. Ez alkalomból a hálás Savanyúkút dísz
polgárává választotta meg Grimm dr.-t, akinek 
oly sokat köszönhet a fürdő. Érdekesnek tartjuk 
még megemlíteni, hogy dr. Grimm egyenes leszár
mazottja a nagy mesemondó testvérek egyikének.

Megszűnik a munkásbor fogyasztási adója Pécsett. 
Az érdekelt munkáltató szőlőtulajdonosok már 
hosszabb idő óta igyekeznek arra bírni az illetékes 
hatóságokat, hogy a járandóságképen munkásai
nak adott úgynevezett munkásbor után teljesen 
töröljék a fogyasztási adót. A mai súlyos gazdasági 
viszonyokra és a bor értékesítésének akut nehéz
ségeire való tekintettel dr. Nendtvich Andor polgár- 
mester javaslatot terjeszt a legközelebbi közgyűlés 
elé arról, hogy a város teljesen törölje el a munkás
bor eddig is 50%-kal mérsékelt fogyasztási adóját.

A már készen álló javaslat rövidesen megszünteti 
az e téren régen fennálló anomáliákat és kétség
telenül az egész vonalon teljes megnyugvást fog 
kelteni. Hosszabb idő óta húzódó tárgyalások után 
július hó 1 -ével a polgármester megállapodást 
kötött a pécsi vendéglősök egy igen jelentékeny 
részével, akik mától kezdve bezárólag az év végéig 
egy összegben, átalányban rótták le a bor fogyasz
tási adóját. A megállapodást kötött vendéglősök 
ezzel mentesültek a hatósági pecsétzártól és ezután 
nem kell a fejtést sem bejelenteniük. A fogyasztási 
adóhivatal munkáját is nagy mértékben megkönnyíti 
ez a megállapodás, amely nem sérti a város érdekeit 
sem, miután az elfogadott átalányösszegek nagyjá
ból fedik azt az összeget, amelyet az elmúlt év 
második felében fizettek be fogyasztási adó címén 
az érdekelt vendéglősök. A borfogyasztás körüli 
törvényes eljárást kétségtelenül egyszerűsítő, a 
fogyasztási adóhivatal munkáját megkönnyítő és 
a vendéglősöket elkerülhetetlen hivatalos látogatá
soktól, pecsételésektől stb.-től megszabadító meg
állapodás ezek dacára sem talált osztatlan tetszésre 
a vendéglősök között, miután a megállapodást 
117 vendéglős közül csak 46 irta alá. Nincs azonban 
kétség aziránt, hogy a legközelebbi hat hónap 
tapasztalatai után az átalányos megállapodáshoz 
csatlakozni fognak az összes pécsi vendéglősök.

A magyar konyha, mint nemzetmentő elem. 
Nemrégiben megírtuk, hogy az Amerikába kivándo
rolt görögök minden esztendőben egy „vőlegény- 
hajót“ bérelnek ki, amellyel hazalátogatnak az 
óhazába feleséget xeresni. A hajót Pireusz kikötőjé
ben nagyszámú görög leány várja, ezek között 
válogatnak a görög ifjak, aztán pár nap múlva 
visszatér a hajó, csakhogy ezúttal már kissé szorosab
ban utaznak rajta, mert a legtöbb ifjú már viszi is 
haza a feleségét. Ehhez a természeti jelenséghez 
hasonlít az is, amelyet a magyar kivándorlottaknál 
látunk. Ezek ritkábban jönnek ugyan haza feleség
választás céljából, de az újhazában rendszerint a 
magyar leányok közül választanak feleséget. Ennek 
egyik igen fontos, statisztikában kellően nem mél
tányolt oka az, hogy a magyar főzésmód a világnak 
egyik lényeges, utánozhatatlan gyönyörűsége, amit 
az amerikai meg egyéb nemzetbeli leányok sohasem 
tudnak megtanulni, amihez csak a magyar leányok 
értenek. A telivér jenki mind gyomorbajos, de az 
amerikai magyar megmarad jógyomrúnak, egész
ségesnek, ha magyar vezeti a konyháját. És ebben az 
esetben — apa és anya magyar lévén — a gyermekek 
is megmaradnak magyaroknak, a magyar nemzeti
ség fönmaradása biztosítva van. Nem kell tehát 
lenézni és elhanyagolni, sőt gondos lelkiismeretes
séggel ápolni és föntartani kell a magyar nemzeti 
főzésstílust, mert ennek se csekély szerepe van 
magyar nemzetiségünk föntartásában, nemcsak 
Amerikában, hanem bizonyára a föld egyéb tájain 
is. Csak aztán idehaza se engedjük elhanyatlani, vagy 
elnemzetietlenedni a főzőkanál kulturfölényét.

A pincérek panasza a magas közvetítési díjak 
miatt. A IV. kerületi kapitányság detektívjei a 
szokásos ellenőrző vizsgálatot tartották a pincérek 
közvetítésével foglalkozó irodák között s ennek során 
olyan irodát is találtak, amelynek nem volt ható
sági engedélye az állásközvetítésre. Az ellenőrző 
úton a detektívek valósággal megdöbbentő eseteket 
tapasztaltak. így például az egyik főpincér el
mondta, hogy nemrég kapott elhelyezkedést és 
előre 80 pengőt kellett fizetnie a közvetítőnek, 
utólag pedig 160 pengőt. Egy kisegítőpincérnek 
három-négy pengő közvetítési jutalékot kellett 
fizetnie és a kisegítésért kapott egész napi jövedelme 
sem tett ki ennél sokkal többet. Az ételhordó 
személyzet is igen magas összeget fizet közvetítés 
fejében. Az éttermi munkások szakszervezete el
határozta, hogy a magas közvetítési díjak miatt 
eljár az illetékes hatósági szerveknél.

A feljebbvalójáról kicsinylően nyilatkozó alkal
mazott azonnali hatállyal elbocsátható. A budapesti 
kir. törvényszék egy peres ügy kapcsán megállapí
totta, hogy az az alkalmazott, aki üzletbarát előtt 
a feljebbvalójáról kedvezőtlenül nyilatkozik, azonnali 
hatállyal elbocsátható. Az ítélet indokolása szerint 
nem lehet az alkalmazott köteles hűségének és 
engedelmességének fogalmával összeegyeztetni azt 
az eljárást, hogy az alkalmazott feljebbvalójáról 
üzletbarát előtt lekicsinylőén nyilatkozzék.



VEN D ÉG LŐ SÖ K  L A P JA 1030. Jdllaii 30.«

Nem  lehet a  p incért 
a  ro ssz  k iszo lgálás m iatt k idobn i.

A törvény előbbrevaló a kávésszakma szokásainál — mondja a bíróság.
Bozsejovszky István pincér pert indított a munka

ügyi bíróságon a M onico kávéház tulajdonosa, 
Gönczy István ellen és előadta, hogy őt a kávés 
minden felmondás nélkül állásából elbocsátotta. 
Kérte ennek következtében a bíróságot, hogy az 
ipartörvény értelmében őt, mint iparossegédet meg
illető 15 napi felmondási időt állapítsa meg és napi 
10 pengő kereset figyelembevételével, a kávést 150 
pengő megfizetésére kötelezze.

A dr. Draskóczy Pál járásbiró előtt megtartott 
tárgyaláson a keresettel szemben a kávés ügyvédje 
azt a védekezést terjesztette elő, hogy a pincért 
jogában állott azonnali hatállyal elbocsátani, mert 
a vendégeket nem szolgálta k i megfelelően.

A bíróság anélkül, hogy további bizonyítást 
folytatott volna le, ezek után meghozta ítéletét 
és a kávést 30 pengő megfizetésére kötelezte. Az 
Ítélet indokolása szerint az, hogy a pincér a vendége
ket nem szolgálja ki megfelelően, nem ok az azonnali 
elbocsátásra. Ennek következtében a felmondási időre 
járó keresményt a pincér joggal követelheti.

A bíróság azonban hasonló perekből megállapí
totta azt, hogy az ipartörvényben előírt 15 napos

felmondási idő helyett a kávésszakmában 3 napos 
felmondás van szokásban és ezért csupán három napi 
járandóságot ítélt meg a felperesnek.

A bíróság Ítélete ellen dr. K iss  S. Sándor, a pincér 
ügyvédje fellebbezéssel élt a budapesti törvényszék
hez.

Most hirdette ki a fellebbezési bíróság döntését, 
amellyel a járásbíróság ítéletet megváltoztatta, a 
keresetnek egész terjedelmében helyt adott és a kávést 
a követelt 150 pengő megfizetésére elmarasztalta.

Az ítélet elfogadja a járásbíróság döntésének azt 
a részét, amellyel megállapította, hogy a vendégek 
kiszolgálása körül észlelt panaszok nem szolgálhatnak 
okul az azonnali elbocsátásra. A felmondási idő 
terjedelmére nézve azonban a törvényszék az ipar
törvény rendelkezését tekintette irányadónak.

Nem kétséges ugyan, hogy a kávésszakmában 
az alkalmazottak felmondási ideje a gyakorlatban 
tényleg három nap, ez a szokás azonban nem alkal
mas arra, hogy a törvény intézkedését lerontsa, 
mert a pincérekre nézve nem a lábrakapott szokást, 
hanem magát az ipartörvényt kell irányadónak 
tekinteni.

Fogy az önálló iparos. A statisztikai hivatal 
szerint 1928-ban az ipartestületekbe tömörült pesti 
iparosság száma 28.606-ról 28.042-re, tehát mintegy 
600 taggal csökkent.

Országos vásárok. Vasárnap, fúl. 20. Baja, Böhünye, 
Cegléd, Érsekvadkert, Jászkisér, Szalkszentinárton, 
Törökszentmiklós.

Hétfő, júl. 21. Alap, Büdszentmihály, Csákvár, Győr, 
Hosszúhetény, Körmend, Kőszeg, Kunmadaras, Máté
szalka, Németboly, Nógrád, Rakaca, Szany, Szeghalom, 
Szikszó, Szőny, Tatabánya, Tokaj, Tüskevár, Váinos- 
mikola, Verpelét, Salgótarján, Tamási, Kömlő.

Kedd, júl. 22. Nagypirit, Szentgotthárd, Szombathely, 
Zalaegerszeg, Zalaszántó, Bicske.

Szerda, júl. 23. Alsónémedi, Nagymaros, Lébény, Nyir- 
mada, Zomba.

Csütörtök, júl. 24. Pátka, Pellérd, Tét, Zirc.
Péntek, júl. 25. Marcali, Tűrje.
Szombat, júl. 26. Erdőcsokonya, Iharosberény, Lesence- 

tomaj, Újpest, Szekszárd.
Vasárnap, júl. 27. Lengyeltóti (búcsúvásár), Szeged, 

Kiskécske.
Hétfő, júl. 28. Bácsbokod, Fadd (?), Fehérgyarmat, 

Galambok, Gödre, Harkány, Jászalsószentgyörgy, Jász- 
fényszaru, Kapuvár, Kisköre, Kiskőrös, Magyaróvár, 
Mernye, Nagydorog, Szendrő, Szentendre, Szigetvár, 
Tiszadob, Tiszatarján, Dunavecse.

Kedd, júl. 29. Csepreg, Letenye.
Szerda, júl. 30. Nyirlugas, Söjtör, Vésztő.
Csütörtök, júl. 31. Hajdúdorog, Kapuvár, Kutas.

Haivánrinánnk 6 p^rmöi. Borotvák s pen-
najldyUyBpölV Bőtöl. ZBebkésok, ollók és 
konyhakések 1 pangótól felfelé kaphatók, minden 
darabnak anyagáért és működéséért teljes szava

tosság mellett. Eredeti „Kundo" oltókések, acélból készült metsző- 
ollók. Valódi fenőkövek és A AUOH |f á lm á n  borotva- 
íonőszljak dús választékban k 6 8.
Arúgyárában, Budapest, Rákóczl-út 61. szám. — Telefon : J. 308—09. 
Alap. 1889. Speciálisan berendezett üzem fodrász-szerszámok köszö
rülésére és nlkkclezésérc. Arlapklvonntot díjmentesen és vidéki meg
rendeléseket kívánságra egy munkanap alatt továbbítunk.

Hauer Rezső cukrász
Budapest, Vili., Rákóczi út 49. szám
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FÖUzlet: Központi vásárcsarnok. Telefon: Aut. 854—48
I. ez. fiák: V., Gróf Tisza István u. lo. Tel.: Aut. 816-79
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nagy raktára.
A Balatoni Halászati R.-T. képviselője.
_________ Sllrgönyolm: ZIMMERHAL

Péntek, aug. 1. Apc, Búj, Gyöngyös, őriszentpéter, Tab.
Szombat, aug. 2. Apátfalva, Somogysáinson.
Vasárnap, aug. 3. Fclsődabas, Kiskunlacháza.
Hétfő, aug. 4. Ádánd, Bánokszentgyörgy, Eger, Jász- 

árokszáílás, Kenderes, Kétegyháza, Mezőkeresztes, Nagy
oroszi, Nádudvar, Pápóc, Pécs, Rakamaz, Sárvár, Selye, 
Somogysárd, Sopron, Tarján, Tiszanána, Üllő, Vaja, Vár
palota, Zalaszentiván, Devecser, Mezőtúr, Pásztó.

Kedd, aug. 5. Beled, Himesháza, Jászszentandrás, 
Nagybörzsöny, Nagyecsed, Nagykanizsa, Sátoraljaúj
hely, Szikszó, Vásárosnamény, Vése, Sóskút.

Szerda, aug. 6. Jánosháza, Kaposvár, Miskolc, Nagy
csákány, Sárospatak, Sárrétudvari, Tapolca.

Csütörtök, aug. 7. Balatonfökajár, Csabrendek, CcII- 
döinölk, Gyönk, Kecskemét, Kiskomárom, Ónod, Tisza
füred, Velence.

Péntek, aug. 8. Csenger, Derecske, Síikösd, üyoma.
Szombat, aug. 9. Hedrehely.
A bor gyógyászati szerepe tárgyát képezte számos 

tanulmánynak (Montét értekezése, Bordeaux 1909, 
Borliachon értekezése, Bordeaux 1923—24.). Todd 
orvossága klasszikus, Arnozan professzor, aki a bor 
hatásának a gyógyászatban külön tanulmányt 
szentelt, Így fejezi ki m agát: „Krónikus betegek 
lábbadozásában, vagy senyvedés állapotában a 
bor valóságos csodákat művel. Valahányszor a 
szervezetben, akár múló, vagy átmeneti, akár 
állandó formában beáll a sorvadás, melyet Bouchar- 
dat oly találóan fiziológiai nyomorúságnak nevezett 
el, a bor egy valóságos hősies gyógyszer. Hatásosabb 
és kellemesebb, mint bármely orvosi erősítő szer, 
melyek pedig nagyon becsesek, de sem vas, sem 
sinagyöker, sem arzenik, sem ebvész, sem foszfát 
nem tudják úgy, mint a bor, helyreállítani a meg
bolygatott táplálkozási rendszert és új életre hívni 
a lankadó erőket. A bor, mely egyszersmind ital, 
táplálék cs gyógyszer, a legkiválóbb gyógyászati 
módok közé tartozik.

Országos szőlészeti kongresszus lesz szeptember
ben Balatonfüreden. Az Alsódunántúli Mezőgazda- 
sági Kamara szőlészeti, borászati és gyümölcsészeti 
szakosztálya tavaly elhatározta a Péter-Pál napján 
Balatonfüreden tartott szőlészeti napok alkalmával, 
hogy ezeket a szőlésznapokat rendszeresíteni fogja 
és azokat országos jellegűvé részi. Az első országos 
szőlészeti kongresszust az idei évben szeptember
28—29-én i r t j á k  Balatonfüreden.

Sok gyümölcsöt visznek el Kecskemétről. A barack- 
és uborkaszezon beálltával nagy mértékben meg- 
növekedett a kecskeméti gyümölcskivitel. Az utolsó 
hat nap alatt 229 vagon gyümölcsöt szállítottak el 
a városból. Vasárnap 41, hétfőn 3I, kedden 5I, 
szerdán 46, csütörtökön 39 és pénteken 3I vagon 
gyümölcs hagyta el a kecskeméti pályaudvart. 
A 229 vagon gyümölcsből 144 vagon uborka, 71 
vagon barack, 4 vagon cseresznye és meggy, 5 vagon 
alma, 1 vagon szilva és 4 vagon zöldpaprika volt.

* A villamos élelmlszerhtítés. A legjobb módszer 
minden élelmiszer frissen tartására. A jég nedves 
levegőt termel, mely elősegíti a baktérium és gombák 
terjedését. A jég olvad, miáltal nem tart egyenletes 
hideget. Meg akar ön végre az élelmiszerek frissen- 
tartásának gondjától szabadulni ? Akarja-e ön 
készleteit a legmelegebb nyáron is minden veszteség 
nélkül elraktározni ? Csak a Frigidaire villamos 
automatikus hűtéssel lehet száraz, hatásos hideg. 
A Frigidaire-ben  az élelmiszerek megtartják ter
mészetes frisseségüket. A Fr/g/dű/re-hütőszekrények, 
pultok, vitrinek, kirakatszekrények stb. minden 
modern szálloda, vendéglő és élelmiszerüzlet szoros 
tartozékai. Minden jól szigetelt jéghűtő átalakítható 
Frigidaire ipari berendezésre. Automatikus ki- és 
bekapcsolás, minden kezelés, vagy felügyelet nélkül. 
Csekély áramfogyasztás. F rigidaire-1 csak egyszer 
kell beszerezni és az ön élelmiszerei állandóan 
frissen maradnak. Kedvező fizetési feltételek. Hahn 
Arthur és Társai, Budapest, IV., Kossuth Lajos 
ucca 12. Telefon : Automata 898-86.

Első segélynyújtás helyzetébe gyakran jutnak 
korcsmárosok és vendéglősök, miért is néhány 
hasznos tanácsot ismertetünk : A z orrba és fülbe 
dugott tárgyak. Lehet ez borsó, bab, cseresznyemag 
stb. kis gyermekeknél igen gyakran előfordul. Ha 
az orrba jutott idegen test a kifuvás által nem 
kerül elő, akkor ne kíséreljük meg szilárd eszközök
kel eltávolítani, mert ezáltal csak mélyebbre jut, 
egész fel az orrba és ott súlyos gyulladást okozhat. 
Ugyanilyen veszedelmes az avatlan kezek munkája 
a fülbe jutott idegen testeknél is. Leforrázva. 
Gyakori eset ez. A tűz is ellenállhatatlanul vonzza 
magához a gyermeket. Ha a gyermek leforrázza 
magát, gyújtó jutott a kezébe, vagy megérintette a 
forró kályhát, vagy tűzhelyet, sohasem szabad az 
égési sebre vizet Önteni. Gyorsan lenolajba mártott 
vásznat teszünk gondosan a sebre. Lenolaj sohasem 
hiányozzék a gyermekes házból. Vazelint és lisztet 
is használnak erre a célra. Ha azonban a ruha fog 
tüzet, akkor vastag párnával kell gyorsan a tüzet 
elfojtani, vagy a padlóra fektetjük a gyermekeket 
és takarókkal, ruhadarabokkal befedjük a lángolt 
ruhákat, azok azonnal elalszanak.

A korcsmái hitelszakasz nem változtatható meg. 
A vendéglősök és korcsmárosok a belügyminisz
tériumhoz intézték azt a kérést, hogy a vendéglősök 
és korcsmárosok italárúk hitelezéséből származó 
követelései minden korlát nélkül bírói úton is 
érvényesíthetők legyenek. A miniszter ezt nem 
teljesítette, mert mint közli, e tekintetben törvény 
rendelkezik, annak megváltozatása pedig nem áll 
a miniszter módjában.

Iparosszállót akar építeni Székesfehérvár. A nagy
arányú munkanélküliség miatt megnövekedett azok
nak az iparossegédeknek a száma, akik városról 
városra vándorolnak munka után. A legtöbb város
ban nincs olyan intézmény, ahol ezek a munka
névül lévő iparossegédek éjszakára olcsó pénzért 
meghúzhatják magukat. Székesfehérvár a maga 
részéről segíteni akar ezen a bajon. Komoly tárgyalás 
folyik iparosszálló építéséről.

,,2000 pengőt akasszon a kilincsre, különben 
meghal 1“ Különös fenyegető levelet kapott Krcmser 
Károly soproni vendéglős. A levelet az ismeretlen 
magyarul, németül és horvátul Irta meg „Fekete 
Kéz“ aláírással és felszólítja benne a vendéglőst, 
hogy este 10 óráig kapuja kilincsére vászonzacskó
ban 2000 pengőt akasszon, mert különben életével 
lakói. A rendőrség megállapítása szerint nem gyerme
kes csinytevésrőT, hanem nagyszabású zsarolásról 
van szó, amely szervezett társaságtól indul ki. 
A rendőrség íráspróbát vett egy gyanúba vett 
férfitől, akinek Írása nagyon hasonlít ahhoz az 
íráshoz, amely a fenyegető leveleken volt. Az írást 
írásszakértő vizsgálja meg.
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R egős csoport j á r ja  be az országot.
Sok függ a vidéki vendéglősök, szállodások és teremtulajdonosok

Érdekes újítást vezetett be Gömbös Gyula hon
védelmi miniszter a regös csoport felállításával. 
A gondolat újszerű és előreláthatóan hatalmas 
sikerrel fogja népszerűsíteni a hazafias gondolatot.

Gömbös miniszter a leiratát valamennyi törvény- 
hatóság első tisztviselőjének mcgküldötte már. 
A leirat szövege a következő:

„A nemzeti szellem és hazafias gondolkozás 
emelése, továbbá a fegyveres erő népszerűsítése 
és a m. kir. honvédség iránt érzett tisztelet, nagyra
becsülés és szeretet céljából öt tagból álló regös 
csoportot állítottam fel. mely az egész országot 
bejárva, szóval, dallal és lelkesítő magyar zenével 
all a cél szolgálatában.

Az öttagú regős csoport a régi idők nagy emlékei
nek felidézése céljából magyaros egyenruhában, 
általam szigorúan megállapított és jóváhagyott 
műsor keretében lép fel, mely szavalatokból, zene- 
és dalszámokból áll.

A csoport a műsortól el nem térhet, a műsorra 
vonatkozólag utasítás senkitől el nem fogadhat.

A toborzások alkalmával a regös csoportot a 
toborzási propaganda szolgálatába fogom állítani, 
o csoport közhasznú működésének minél szélesebb 
körben való érvényesülése céljából kívánatosnak 
tartom, hogy azt a polgári és katonai hatóságok, 
levente- és lövészegyesületek minél gyakrabban 
vegyék igénybe. Nemzetnevelési szempontból ugyanis 
nem tartom közömbösnek azt, hogy a hatóságok 
vagy egyesületek által rendezendő hazafias elő
adásokon és ünnepélyeken milyen szav ik hangzanak

el, kik init és hogyan adnak elő. Úgy érzem, különös 
kötelességem az ország katonás hangulatának ki
fejlődését irányítani s ez irányítás egyik eszköze 
kíván lenni az általam felállított regős csoport, 
mely a visszatérő, örökké nyugtalan magyar lelki
ismeret szószólója.

A regös csoport a hatóságok és az említett egye
sületek által rendezendő ünnepélyek és előadások 
céljaira díjtalanul áll rendelkezésre, miután minden 
tagja a honvédelmi minisztériumtól kap ellátást 
és utazási költségeket.

A regős csoport tagjai hivatásuk komolyságára 
való tekintettel, nem fogadhatnak el semmiféle 
anyagi támogatást és a hivatalból elrendelt tartóz
kodási időn túl sehol sem maradhatnak.

A regös csoport alkalmazása iránti kérelmet a 
járási föszolgabírák, a megyei és törvényhatósági 
városok polgármesterei, illetőleg a vármegyei tör
vényhatóságok első tisztviselői (a honvédelmi minisz
térium polgári személyi ügyosztályához címezve) 
terjesszék elém. A levente- és lövészegyesületek 
a vármegyei testnevelési felügyelők útján, az 
illetékes hatóság véleményezésével terjesztik elém 
kérésüket. Gömbös.“

A regős csoport bizonyosan népszerű lesz az 
országban. Tekintve a hazafias célt, felhívjuk a 
vidék vendéglőseit, étteremtulajdonosait és szál
lodásait, hogy minden crcjiikböi támogassák a 
regős csoport előadásait. Nagyon sok függ szakmáink 
jóakaratától és áldozatkészségétől, amelyre a nemes 
cél ezúttal is bízvást számíthat.

Üzletátruházásnól az új tulajdonos felelős a régi 
adótartozásért. Régi joggyakorlat, hogy üzlet
átruházás esetén az új tulajdonos felelős jogelődjé
nek minden tartozásáért. Csak a régi adóhátralékok 
tekintetében állott fenn bizonytalanság, amennyi
ben egészen jogos volt az a feltevés, hogy ily tartozás 
a régi tulajdonost terheli. Most konkrét esetben 
adóvégrehajtó jelent meg Pécsen egy ilyen átruházott 
cégnél s behajtotta a volt tulajdonos adóhátralékait. 
A közigazgatási bíróság végső fokon törvényesnek 
jelentette ki az új eljárást, vagyis az új tulajdonos 
helyesen teszi, ha az üzlet átvétele előtt fennálló 
adótartozások iránt is érdeklődik.

Egymillió dollárba kerül az alkoholtilalom. Az 
Egyesült Államok kormányának az alkoholtilalom 
a múlt évben megbízható számítások szerint, 
egymillió dollárba, azaz ötezerhétszáz millió pengőbe 
került. A partőrség fenntartása, titkosrendőrök, 
kártérítési követelések stb. költségei összesen száz
harminc millió dollárt tettek ki a többi nyolcház- 
hetven millió dollárt pedig az állami jövedék 
elmaradt hasznának számlájára írják.

ügy hat és félezer lakosú köiségben, 
fő úton, 200 éves, vidéken közismert 
jómenetelű v e n d é g l ő - s z á l l ó h o z
egy komoly, s z a k é r t ő ,  nős, fiatal

csapost
keres

szabad konyhahasználattal, i t a l ok  
után százalék, a házban mozgószín
ház, szódagyár. Csak k o m o l y  és 
hozzáértők érdeklődjenek, fiz inventár 
átvételéhez legkevesebb 1500 pengő 
szükséges. C ím  a kiadóhivatalban.

Iparos találmánya. Orbán Károly debreceni laka
tosiparos olyan szerkezetet talált fel, amely a gép
iparban pótolja az erőátviteli szerkezeteket: transz- 
missziót, fogaskereket, láncot, gépszíjat. Felhasználá
sával könnyebbé, olcsóbbá lehet tenni a motorokat 
állítólag. Egy 10 lóerős motor nem lesz nagyobb, 
mint egy vekkeróra. Henry Ford és mások is érdek
lődnek már a találmány iránt, ha hinni lehet a 
híreknek.

A munkabér késedelmes fizetése szerződésszegés 
és ok a felmondásra. Egyik vállalat fizetési nehéz
ségekkel küzdve, alkalmazottainak fizetését is 
késedelmesen, utólagos részletekben fizette ki. Ezt 
az alkalmazottak tűrték. Később azonban az egyik 
alkalmazott egy ilyen késedelmes elseje helyett 
ötödikén és akkor is csak részben teljesített bér- 
kifizetés nyomán, erre való hivatkozással, rögtöni 
hatállyal felmondotta állását. Az ügy a bíróság elé 
került és elsőfokon az alkalmazottat elutasította 
a bíróság. Az alkalmazott ugyanis nemcsak hátra
lékos munkabérét, hanem a felmondási időre járó 
illetményeit és végkielégítést is követelt. Az elutasí
tás indoka az volt, hogy az alkalmazott tűrte a 
késedelmes kifizetést és ezzel elvesztette jogát az 
azonnali hatályú felmondásra. Az első bíróság 
ítéletét a Tábla megváltoztatta, kötelezte a válla
latot a felmondási időre járó bér és végkielégítés 
kifizetésére. Az ítélet indokolása megállapítja, hogy 
az alkalmazottnak járó munkabér pontos fizetése 
a munkaadó szerződéses kötelezettsége lévén, a 
megszolgált munkabér késedelmes fizetése és az 
esedékes illetmény teljes összegének ki nem adása 
jogos okul szolgál az alkalmazott azonnali kilépésére 
s ebből folyóan a felmondási és végkielégítési igény 
követelésére. A vállalat ily kötelességszegés okából 
az alkalmazottnak megnyílt ezt a jogát nem szünteti 
meg az a körülmény, hogy az alkalmazott egy ideig 
tűrte a pontatlan kifizetést, sem az, hogy a részlet- 
fizetés teljesítésekor a késedelem ellen külön nem 
tiltakozott és nyomban nem távozott el, mert ez az 
cl nem távozása beleegyezésnek nem minősíthető 
és az alkalmazottat a kilépéskor is fennállott sérelem 
továbbtürésére nem kötelezte.

A bornak az átvételi határidőn túlmenően történő 
tárolása és kezelése ügyében a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara elvi jelentőségű iparügyi állásfoglalása: 
A bor kezelése és tárolása kétféle szempontból bírál
hat-) el. Figyelembe lehet venni a bor párolgását és

magát a kezlését. Amennyiben a bor párolgásából 
előálló hiány (Schwund) nem terheli a tároló pincét, 
akkor csupán a bor kezeléséért lehet díjat felszámí
tani. Erre nézve figyelembe kell venni azt, hogy az 
állami közpincék a bor kezelését és tárolását bavon- 
kint és hektoliterenkint 16 fillérért végzik. Magán- 
vállalat (kereskedő, termelő) ennél egy-két fillérrel 
többet számíthat, mert nincs kifejezetten erre a 
célra berendezve és így a borok gondos kezelésére 
időszaki munkásokat kell alkalmaznia, akik rend
szerint drágábbak, mint az állandó alkalmazottak. 
Ha a párolgást is számításba vesszüK, azért legfel
jebb havi egynegyed százalék számítható. Ez 
ugyanis sokban függ a tároló helyiség hőfokától stb. 
A közpincék évi kétszázalékot számítanak fel a 
Schwundért.

S i r J i m í r o - l i í s i É l i e U
jé g s z e k ré n y e k  m in d e n  m é re tb e n , c s a k is  

e ls ő re n d ű  k iv ite lb e n , g y á ri á ra k o n .

S tille r  A r th u r
Budapest, VII., Kazinczy ucca 6/b szám.
Telefon: J. 413—70 •  Kérjen árjegyzéket!

Egy pincérkisasszony kártérítést követel Glücks- 
tlial Samutól egy foghúzás miatt. Néha nemcsak 
annak okoz kellemetlenséget a foghúzás, akin 
végrehajtják, hanem annak is, aki a foghúzást 
végzi. Bodri Imréné, született Tommer Anna, mint 
Posta Teréz fiatalkorú pincérkisasszony gyámja, 
12.810 pengő erkölcsi és anyagi kár megtérítésért 
indított pert egy foghúzásból kifolyólag Glücksthal 
Samu felsőházi tag, a Kaszab-alapítványú P.oli- 
klinika alelnöke és dr. Bauer Andor főorvos, a 
fogászati osztály vezetője ellen. A kereset elmondja, 
hogy Posta Teréz nemrégen nagy fogfájással jelent
kezett a Kaszab-Poliklinikán, ahol azonnal ki is 
húzták a fájós „alsó 8-as“ fogát. A műtét azonban 
nem szüntette meg a fájdalmat és arcdaganata 
sem lohadt le. Másnap újra elment a Poliklinikára, 
ahol meleg kamillateaborogatást és szájöblögetést 
ajánlottak neki. Állapota ettől sem javult, sőt 
rosszabbodott, úgyhogy az ötödik napon a klinika 

. egyik orvosa már a sebészeti osztályra utalta be. 
: A sebészeten azonban közölték vele, hogy csak 
' száz pengő előzetes lefizetése esetén veszik fel az 
. osztályra. Posta Teréznek nem volt száz pengője,
: ezért elment a Poliklinikáról és az egyetemi fogászati 

klinikán jelentkezett, ahol meg is operálták. Állító
lag ott kijelentették, hogy ha még egy napot késik, 
állapota annyira elfajul, hogy menthetetlen. Az 
operáció után hat hónapig állott még kezelés alatt, 
mert szája elferdült, arca eltorzult és a műtét által 

: keletkezett seb helye forradás alakjában örökre 
megmaradt. Posta Teréz gyámja a fenti előzmények 
alapján kér gyámoltja részére tízezer pengő erkölcsi 
és 2810 pengő anyagi kártérítést Glücksthal Samutól, 
a Kaszab-alapítású Poliklinika alelnökétől és Bauer 
Andor főorvostól. A kereset arra hivatkozik, hogy 
a leány arcának eltorzítása folytán csökkent a 
férjhezmenési lehetősége, de elmaradt a keresete 
is, mert az Apostolok vendéglőjéből, ahol mint 
pincérleány volt alkalmazva, a betegség miatt ki 
kellett lépnie. A Kaszab-féle Poliklinika másként 
adta elő a tényállást. E szerint Posta Teréznek 
gyökhártyagyulladása volt, ezért húzták ki az első 
bölcsességfogát. Állapotának rosszabbodását nem a 
foghúzás okozta, hanem az, hogy a gyulladás a fog 
eltávolítása ellenére tovább terjedt, ami más alkal
makkor is előfordul. Elismerték, hogy Posta Teréztől 
száz pengőt kértek, azonban nem az operációért, 
hanem a klinikára való felvételért, mert a Poli- 
klinikán csupán a rendelés ingyenes, ellenben a kór
házi ápolásért a rendes díjat kell fizetni. Miután 
előrelátható gyógykezeltetése tizenöt napot vett 
volna igénybe, napi 6-50 pengő előre való lefizetését 
kérték tőle. A törvényszék most tárgyalta az érdekes 
keresetet és tanuk kihallgatását rendelte el annak 
tisztázása céljából, vájjon műhiba tette-e szükségessé 
a fogbúzást követő operációt.



8 VEN D ÉG LŐ SÖ K  L A P JA 1 0 3 0 . J ú liu s 3 0 .

„THONET-MUNDUS"
Egyesü lt M a g y a r  H a illto tt  
Fabútorgyárak Részvénytársaság 

Budapest, IV. kér., Váci ucca ll/a.

HAJUTOTT BÚTOROK
szállodák, kávéházak és v e n d é g l ő k  ré s z é re .

Elvont munkabér. A munkaadó az alkalmazott 
által okozott kárt önkényesen nem vonhatja le a 
segéd fizetéséből annak hozzájárulása nélkül, külö
nösen ha a kár véletlen esetből keletkezett. A bér 
kifizetésének megtagadása az 1884. évi XVII. t.-c. 
95. §-a szerint szerződésellenes magatartás, illetve ok 
arra, hogy a segéd felmondás nélkül azonnal kilépjen. 
A bírói gyakorlatban azonban az a felfogás érvénye
sül, hogy az ipartörvény idézett rendelkezésének 
„azonnali** kitételéből folyik, hogy a munkavállaló 
az oknak felmerültekor mindjárt gyakorolja törvény
adta jogát, mert ellenkező esetben a felmondási ok 
megbocsátottnak tekintendő. Az alkalmazott elvont 
bére iránt a munkaügyi bíróságnál keresettel élhet. 
(Pécsi Kamara. 18.660.)

Az amerikai útlevél ára — hat dollár. A budapesti 
amerikai konzulátus közli: Az új amerikai törvény 
öt dollárban szabja meg az amerikai útlevelek 
kiállításáért fizetendő illetéket, a korábbani kilenc 
dollár helyett. A kérvényezési illeték egy dollár 
maradt és így az útlevelek kiállításának összkölt
sége tíz dollárról hat dollárra csökkent. Az útlevelek 
érvényessége két év és további két alkalommal 
meghosszabbíthatók két-két évre, vagyis az útlevél 
összesen legfeljebb hat évig lehet érvényes. A ki- 
terjesztések illetéke két dollár. A kiterjesztés azon
ban csak olyan útleveleknél lehetséges, amelyek 
1928 július í-én, vagy később lettek kiállítva.

HOGYHA M IND IG  ISSZA.EG ÉSZSÉG ÉTS PÉNZE 
E G Y R E 5 Z É T  JU T A LO M K É N T  KAFUA V IS SZ A . 
GYÁRTJA A FŐVÁROSI SÖRFÖZÖ R7. KŐBÁNYÁN.
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Borárak. A magyar borpiacon a terméskilátások még 
mindig bizonytalanok. A nagy szárazság, melyet csak 
a legnyugatibb és legdélibb országrészeken váltott fel 
az eső, a melegebb talajokon kezdi éreztetni hatását, 
különösen a fiatalabb ültetvényekben. Reméljük azon
ban, hogy rövidesen csapadék jön és a terméskilátások 
igy javulnak. A jégverés, sajnos, éppen ott pusztított, 
ahol csapadék volt. Sopronban és különösen Bácskában 
nagyobb kártételek következtek be a jég folytán.

A belföldi fogyasztás különösen vidéken nagyobb 
méretű és az új termésig nem lesz elegendő a készlet. 
Sajnos, ez a tény nagyobb áremelkedést eddig nem oko
zott, mindenesetre szilárdította a piacot az 1929-es árú
ban. A nagyobb áremelkedésnek főleg a gazdák pénz
hiánya állja útját.

Kivitelünk alig van, bár az érdeklődés állandó.
Szentmártonkdtán aratási munkákhoz helyi és környék

beli fogyasztás élénk. Korcsmárosok hektós tételeket 
35 fillér körüli árakon vásárolnak. Szárazság aszály
jelleget ölt, partos fekvésekben a szőlőlevél sárga, bogyók 
fonnyadnak és fejlődésben megálltak! Terméskilátások 
úgy mennyiségileg, mint minőségileg napról-napra 
csökkennek.

Prónayfalvdn változatlanul nyomott a kereslet. Sok 
apró tételek kelnek el 2 filléres árban.

Csengődön a készlet újig elfogy. Eladatott 70 hekto
liter 13 fokos 50 fillérért, 120 hl. 12 fokos 32 fillérért.

Gyöngyösön élénk kinálat és közepes kereslet mellett 
elkelt 40 hl. 13 fokos 42 fillérért, 200 hektoliter 11 fokos 
26 fillérért, 40 hl. 12 fokos 31 fillérért, 10 hl. 14 fokos 
Delaware édeskés 50 fillérért, 40 hl. 10 fokos világos 
Otelló 20 fillérért.

Alsóságon kicsinyben a vörösbor 70, a fehérbor 
80 fillérért kel el. A kereslet a mezőgazdasági munká
latok folytán élénkebb.

Villányban a szemek, dacára a szárazságnak, elég 
szépen fejlődnek. Oidium lépett fel. Eladatott kis- 
mennyiségű 13 fokos siller 60 fillérért.

Tállyán és a Tokajhegyalján forgalom gyenge.
Pálinkaárak. Törköly. Eziránt a cikk iránt az érdek

lődés mind erősebb és az Országos Gyümölcsszesz- 
forgalmi R.-T. nagy mennyiségekre eszközölt a lefolyt 
héten kiutalást.

Szilva. A rossz terméskilátásokra való tekintettel 
fentirt részvénytársaság ezen a héten ebből a cikkből is 
nagyobb mennyiségű árút utalt ki.

Borpárlat. Az üzlet változatlan. Jegyzés : 405—420 P.
A felrobbant pezsgősüveg halottjának hagyatékát 

pörllk. Érdekes hagyatéki pert tárgyalt minap a 
budapesti királyi törvényszéken Kéry bíró. A hagya
téki keresetet Binéth Sári, volt artistanő nyújtotta 
be K álla i Zoltán, a múlt év novemberében tragikus 
körülmények között elhunyt főpincér örökösei ellen. 
Annakidején sokat beszéltek Kállai Zoltán titok

zatos halálesetéről. Kállai a Flórian mulató fő
pincére volt s egy novemberi éjszaka kezében fel
robbant a pezsgősüveg. A szilánkok sebet ejtettek 
tenyerén, orvossal kötöztette be sebét, fájdalom- 
csillapító injekciót kapott, majd hazament és le
feküdt. Másnap váratlanul meghalt. Binéth Sári 
a törvényszéken benyújtott hagyatéki keresetében 
előadja, hogy 1924-ben ismerkedett meg Kállai 
Zoltánnal. Csakhamar komoly barátság fejlődött ki 
köztük. Kállai lejárt a leány szülei házához is, majd 
pedig megkérte az artistanő kezét is. A kereset 
szerint Binéth Sári az utóbbi években állandóan 
mint Kállai Zoltán mennyasszonya szerepelt. Vőle
gényem gyakran fordult hozzám kölcsönért, — 
— mondja a kereset — azzal, hogy összegyűjti a 
pénzt, mert saját nevében akar letenni főpincéri 
óvadékot, hogy ne kelljen a másoktól kölcsönszerzett 
pénz után kamatot fizetni. Ezenkívül két évvel 
ezelőtt arra kényszerített, hogy artistanői pályám
ról is mondjak le, mint az ő mennyasszonya. Ezért 
Binéth Sári pert indított a tragikusan elhunyt 
főpincér örökösei ellen 6000 pengő erejéig. Binéth 
Sári ugyanis 6000 pengőre becsüli azt az összeget, 
amelyet Kállainak apránként kölcsön adott, de a 
volt artistanő emellett kártérítési pert is indított 
az örökösök ellen azzal, hogy volt vőlegénye kéré
sére mondott le pályájáról két évvel ezelőtt s emiatt 
most nem tud újból kenyérkeresethez jutni. A tör
vényszék a megtartott tárgyaláson elrendelte a 
tanuk kihallgatását és a hagyatéki iratok beszer
zését.

A szegedi tábla is felmentette 
a gyilkossággal vádolt dorozsmai 

korcsmárost.
Szegedről jelentik: A múlt év novemberében a 

dorozsmai országúton meggyilkolva találták Sülé 
László dorozsma-árpádhalmi tanítót. A nyomozás 
megállapította, hogy puskagolyó ölte meg. A gyanú 
Levajev Sándor orosz származású dorozsmai korcs- 
márosra irányult. Levajev tizenhároméves nevelt 
fiának, Huszár Gergelynek vallomása terelte a 
gyanút Levajevre. A fiú a csendőrök előtt azt 
mondotta, hogy a bűntény napján összeveszett 
Sülé Lászlóval, dulakodásra került a sor, majd 
amikor a tanító elment, nevelőapja a tanítótól 
elvett leventepuskával utána osont és azután követ
hette el a gyilkosságot. A csendőrök a puskát, 
amellyel a gyilkosság történt, nem találták meg, 
de a gyanúokok alapján Levajevet letartóztatták 
és a szegedi ügyészség fogházába szállították. 
A szegedi törvényszéken megtartott főtárgyalás 
alkalmával H uszár Gergely visszavonta vallomását 
és azt állította, hogy a csendőrök öt napig ütötték, 
verték és így kényszerítették a terhelő vallomásra.

Igen sok irígye volt ugyanis Levajevnek, aki 
mint orosz hadifogoly került Dorozsmára, ott meg
ismerkedett egy gazdag fiatal özveggyel, akit 
azután feleségül vett és időközben tekintélyes 
vagyont szerzett. A törvényszék Levajevet fel
mentette a gyilkosság vádja alól és elrendelte 
szabadlábrahelyezését, ami ellen az ügyész fel
lebbezett.

Három nappal ezelőtt kezdte tárgyalni ezt az 
ügyet a szegedi ítélőtábla. Már az első napon érdekes 
fordulat történt. Megjelent a tárgyaláson egy 
fogházőr és átnyújtotta az elnöknek Zobay Ferenc 
ügyészségi elnök levelét. Zobay Ferenc közölte, 
hogy a csendőrök az újabb nyomozás során való
színűleg döntő adatok birtokába jutottak.

Megtalálták azt a fegyvert, amellyel a gyilkos
ságot elkövették. Nem messzire a bűntény szín
helyétől, egy rozsföldön került meg a puska. Kiderült, 
a nyomozás során, hogy Levajev nevelt gyermekei 
az utóbbi időben többször érdeklődtek, hogy mikor 
aratják le a rozsvetést azon a területen, ahol a 
puskát megtalálták. A csendőrök ebből arra követ
keztettek, hogy Levajev nevelt gyermekeinek tudo
mása volt arról, hogy a puska ott hever. A levél 
vétele után az elnök a tárgyalást felfüggesztette.

Pénteken a folytatólagos tárgyaláson felolvasták 
a csendőrségnek az újabb nyomozásról szóló jelen
tését, majd a tábla meghozta ítéletét, amellyel 
Levajev fölmentését megokolásával együtt helyben
hagyta. Megállapítja a táblai ítélet megokolása, 
hogy a pótnyomozás semmi terhelő adatot nem 
produkált Levajcvvel szemben. A tábla egyben 
elrendelte a gyilkossággal gyanúsított korcsmáros 
azonnali szabadlábrahelyezését, ami meg is történt. 
Az ügyész a felmentő ítélet ellen a kúriához fölleb- 
bezett.
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KI volt Gambrlnus ? Hányszor halljuk ezt a szót, 
hogy „Gambrinus", de vájjon gondoltunk-e már 
arra, hogy mit jelent? Tudjuk, hogy valami össze
függés van közte meg a sörfőzés, vagy jobban 
mondva : a sörözés közt, hiszen a sörgyárak plakát
jain ott díszeleg az arcképe, amint boldog mosollyal 
emeli ajkához a habzó árpalével telt kehelyt. Azután 
meg alig van nagyobb város, ahol meg ne találnók 
azt a sörcsarnokot, amely tőle vette a nevét. Ki volt 
hát ez a Gambrinus ? Ember, vagy mesebeli félisten ? 
Avagy talán az Olimpus istenségei közé tartozott ? 
Nem kell olyan messze az ókorba visszamenntink, 
ha Gambrinus családfáját kutatjuk. Elég, ha a 14-ik 
századbeli Belgiumot keressük fel, ahol ebben a 
korban igen nagy lendületet vett a sörfőzés nemes 
mestersége. És pedig azért, mert I. János brabanti 
herceg nagy kedvelője volt ennek a finom italnak 
és a sörözőcéh emiatt dísztagjává választotta. 
I. János neve latinul: ,,Jan primus". Ebből ferdült el 
a „Gambrinus" név, amely ime hat évszázad múltán 
is megőrizte ennek a sört kedvelő brabanti herceg
nek az emlékezetét.

Meghalt a Karagyorgye hajó főpincére Is. Belgrád
iból érkezett hír szerint a Karagyorgye hajó katasztó- 
fájának most már öt halottja van. A zárai kórházban 
szerdán délután meghalt a Karagyorgye éttermének 
főpincére, aki az összeütközés alkalmával súlyosan 
megsebesült. A szerencsétlenség többi sebesültjének 
állapotában javulás állott be.

A kávéfogyasztás a különböző népeknél. Nem 
lehet az véletlen, hogy az európai kávéfogyasztás 
nyugatról keletre csökken és délről északra emel
kedik. A legnagyobb a kávéfogyasztás Skandináviá
ban, ahol a svédek és norvégek évente és fejenkint 
7 kilót, a dánok 7-3 kilót isznak meg. Ezekhez 
csatlakozik Belgium 5*5, Hollandia kb. 5 és Francia- 
ország 4 kilóval. A középeurópai államok közül 
Svájc fejkvótája 3-4, Németországé 2, Ausztriáé 
l*3 kg. Dél-Európában az olaszok 12 kg.-ot, a 
görögök I kg.-ot fogyasztanak. A csehek 0 98 kg.-ot, 
a jugoszlávok 0-78 kg.-ot és a magyarok nem egész

m lkgÁj0t''1V en8yelek kb- egynegyed kg.-ot isznak; 
meg. Minél tovább haladunk keletre, annál kisebb a 
ogyasztás: Japánban csak 23 gramm, ami a mély- 

P0,,°*  jelenti- A nyugat-keleti fogyasztáscsökkenés 
alól kivétel Anglia, amelynek fogyasztása kb. 
akkora, mint Magyarországé, pontosan 0-37 kg.

z Egyesült-Államok minden lakója ezzel szemben 
évente 6 kilót és Ausztráliáé 3 kilót fogyaszt.

A francia pezsgő fogyasztása. A francia pezsgő- 
videkről (Reims, Epernay, Chálons-sur-Marne és 
Vitry-le-Francois) 1930 májusában több mint három
millió palack pezsgő került elszállításra. Ennek több 
mint 80 százaléka a francia belföldön szaladt le a 
szomjas torkokon. Úgy látszik, hogy arrafelé még 
vannak, akik megengedhetik maguknak ezeket a 
finom kortyokat.

Már a halat is racionalizálják. A tengeri halászat 
túlprodukciója Franciaországban komoly gondokat 
okoz. Az érdekelt körök, halászok, konzervgyárosok, 
élelmiszerkereskedelem, szállítók ptb. a kormányhoz 
fordultak, hogy annak a közvetítésével oszlassák el 
a beállott krízist. Megalakult továbbá egy bizottság, 
amely utat-módot keres arra, hogy a halprodukció 
egészséges alapon szabályoztassék. Korábban a 
tengeri halászat vitorlás hajókra szorítkozott: 
ma már gőzzel halásznak. A gőzösök három-négyszer 
gyakrabban kelnek útra, mint a vitorlások és 
súlyosan megrakodva hozzák haza a zsákmányt a 
konzervgyárakba és a piacokra. A gyárak egymáson 
tesznek túl a termelésben és egymást licitálják le 
a piacokon. Tehát a halászat is manapság már 
racionalizálásra szorul.

Balatoni Körforgalom .
Ez év július hó 20-ától bezárólag augusztus hó 

20-áig Siófokról Balatonbogláron, Balatonszent- 
györgyön, Keszthelyen, Tapolcán, Balatonfüreden 
át Balatonkeneséig és innen ugyanazon útirányon 
át vissza Siófokig naponta körforgalom jeUegű 
motorosvonat fog közlekedni. A vonat a Balaton- 
mentén fekvő összes állomásokon és megálló
helyeken is meg fog állni és így azok közt kényelmes 
és gyors közvetlen összeköttetést létesít.

Siófok— Balaionkenese:
Érkezik Indul

Siófok............................................. — 800
Balaton boglár .............................  849 8B0
Fonyód.........................................  8B8 8B9
Balatonszentgyörgy.....................  938 988
Keszthely ..................................... 9B8 9BB
Tapolca......................................... 1048 1 108
Balatonkenese .............................  1324 —

Balatonkenese—S ió fo k :
Érkezik Indul

Balatonkenese .............................. — 1746
Tapolca......................................... 201B 202B
Keszthely .....................................  2 108 2 120
Balatonszentgyörgy.....................  21*7 2189
Fonyód ......................................... 221B 2210
Balatonboglár...............................  2284 222B
Siófok............................................. 231B —

A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság Siófok állo
mása és a magyar kir. államvasutak Balaton

kenese állomása között (Balatonszentgyörgyön át) 
közlekedő körforgalomjellegű motorvonatok díjai 
és díjszabási határozmányai:

1. A motorvonatokra úgy az átmenő forgalomban, 
mint az egyes vasutak helyi forgalmában személy- 
vonati II. osztályú menetjegyek adatnak ki.

2. Gyermekek negyedik életévük betöltéséig díj
mentesen, míg négy évnél idősebb gyermekek tíz 
éves koruk betöltéséig, valamint négy éven aluli 
gyermekek is, ha külön helyet foglalnak el, félárú 
jeggyel utazhamak.

3. Az átmenő forgalomban kiadott menetjegyek 
érvénytartama három nap, mellyel az utazás annak 
érvénytartamán belül láttamozási kötelezettség mel
lett háromszor félbeszakítható. A továbbutazás 
bármely vasút menetrendszerű személyvonatával 
történhetik.

4. Szabad- és kedvezményes jegyek a motor
vonatokon úgy az átmenő forgalomban, mint az 
egyes vonatok helyi forgalmában érvényesek.

5. Menetdíjutánfizetések eseteiben a magyar vas
úti személy- és podgyászdíjszabás (I. Rész.) 15. 
szakaszában foglaltak mérvadók.

6. Az utasok a motorvonatban csupán kis
terjedelmű kézipoggyászt vihetnek magukkal.

7. A motorvonatokban dohányozni nem szabad.
8. A motorvonatokban az utasok beleegyezése 

mellett csakis ölebek és vadászkutyák vihetők be.
9. A motorvonatokban útipoggyász és expressz- 

árú nem fuvarozható.

Felmondás nélkül Is lehet segédet bizonyos esetek
ben elbocsátani. Az 1884. évi XVII. t.-c. 24. szakasza 
szerint a munkaadó a segédjét felmondás nélkül a 
következő okokból bocsáthatja el azonnal: a) ha 
nyereségvágyból eredő bűncselekményt követ e l ; 
b) ha az iparos helyettese, vagy az iparos egyik 
családtagja ellen tettleges bántalmazást vagy súlyos 
becsületsértést követ ei, kötelességei teljesítését 
makacsul megtagadja, vagy ha az iparos akarata 
ellenére egy egész munkanapon át igazolatlanul 
szüneteit; c) ha megintés dacára a ház vagy az 
üzlet biztonságát vigyázatlansága által veszélyez
teti ; d) ha három napnál tovább tartó szabadság- 
vesztés büntetés alá kerül; e) ha a szerződésileg 
elvállalt munka teljesítésére képtelen ; /) ha vala
mely undorító, vagy ragályos betegségben szenved ; 
g) ha az iparos bizalmával való visszaélés által az 
üzlet érdekeit veszélyezteti; h) a segéd, főnöke bele
egyezése nélkül akár saját, akár más részére keres
kedelmi ügyletekkel foglalkozik.

A póruljárt kabáttolvaj. Berzay Gyula szombat- 
helyi vendéglősnél az egyik vendég, amikor a ven
déglőből eltávozott, megütközéssel látta, hogy az 
esőkabátja hiányzik. Ugyanakkor észrevették, hogy 
N yári Ignác rábahídvégi cukrász, aki megelőzőleg 
ott volt a vendéglőben, onnan sietve eltávozott. 
Jelentést tettek a lopásról a rendőrségnek, ahol 
megindították a nyomozást és csakhamar sikerült

Nyári Ignácot lefülelni, aki beismerte a lopást. 
Az esőkabát azonban már nem volt nála. Állítása 
szerint a kabátot a városi szükséglakások közelében 
egy ismeretlen embernek 50 fillérért eladta. A rend
őrség Nyári Ignácot kihallgatása után átkísérte a 
járásbírósághoz. Miután kiderült róla, hogy lopásért 
már több ízben büntetve volt, a járásbíróság még 
aznap álklsértette akabáttolvajt az ügyészségre, 
ahol előzetes letartóztatásba helyezték.

______ _____ gtá
v i l á g í t á s i  rek lám -válla lat

ő B udapest, VIII., Btfkk B altá id  uooa 89 .
Telefon: József 885—28
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Elmebeteggé nyilvánítottak egy 45 éves pincérinast, 
aki 112 rendbeli óvadéksikkasztást követett el.

Miskolcról írják : Novdk János nyugalmazott 
mádi elemi iskolai igazgatót a miskolci ügyészség 
utasítására január 15-én letartóztatták és ellene 
száztizenkétrendbeli ügyben eljárást indítottak.

Novak  a múlt év nyarán és őszén az óvadékos 
alkalmazottak tömegét vette föl, akiknek pénzén 
Tanítói Almanachot akart kiadni. A mintegy húsz
ezer pengőre rugó összeg azonban elúszott és Novák 
a vállalkozáson rajtavesztett.

Novák letartóztatását Stelik dr. vizsgálóbíró 
fenntartotta, majd őt vizsgálati fogságba helyezte. 
A vizsgálati fogságot a vádtanács is jóváhagyta, 
sőt vagyonára bűnügyi zárlatot és bűnügyi bizto
sítási végrehajtást rendeltek el.

Az ügyészség 56 rendbeli csalás és 11 rendbeli 
sikkasztás büntette miatt emelt ellene vádat 
s egyben indítványozta, hogy 45 rendbeli újabb 
sikkasztás miatt is folytassák le ellene az eljárást.

Novák János nem elégedett meg a fogházban a 
száztizenkétrendbeli üggyel, hanem azok helyett, 
akik nem jelentették föl, az újabb följelentések 
sorozatát ontotta önmaga ellen. Ezek után védője 
Bartos Géza dr. a budapesti lakáshivatal volt |

A lefoglalt sörszállítmány. A New Yersey államban 
levő Camden városka rendőrségi épülete előtt minap 
különös jelentek játszódtak le. A prohibiciós rendőr
ség nagyobbmennyiségű sört foglalt le és a sörös
hordókat teherautóra rakták és a rendőrségi épület 
elé vitték. A rendőrség vezetője utasítást adott, 
hogy a hordókat csapolják meg és a sört eresszék 
az uccai csatornába. Közben nagy tömeg verődött 
össze a söröshordókat tartalmazó teherautó körül. 
Éppen dél volt, a szörnyű hőség nagyon kínozta a 
lakosságot. Egy-két ember feszegetni próbálta a 
söröshordókat. Ez mintha jeladás lett volna, az 
egész tömeg nekirohant a söröshordóknak és néhány 
perc alatt kiitták minden hordó tartalmát. Miután 
szoinjukat így kielégítették, eltávoztak. Amikor a 
rendőrség emberei kiléptek az utcára, hogy a kapott 
utasítást végrehajtsák, már csak az üres hordókat 
találták a teherautón.

Leégett egy temesvári sörgyár: tízmillió lej a kár.
Bukarestből jelentik: A temesvári Cell Frigyes 
sörgyár az éjjel kigyulladt. A gyárépület a tűz 
martalékává lett. A kár meghaladja a tízmillió 
lejt. Az a gyanú merült fel, hogy a tüzet bűnös 
kezek okozták és ezért az ügyészség több személyt 
letartóztatott. Ugyancsak tűz pusztított Galatzban 
is, ahol Marku Izrael háza gyulladt ki. A nagy szél
ben a közelben levő házak is lángaborultak. Marku 
lakásában petróleummal átitatott szalmakötegeket 
találtak. Marku bevallotta, hogy házát előzőleg 
nagy összegre biztosította és hogy pénzzavaraitól 
megmeneküljön, felgyújtotta. A közeli házak káro
sultjai Markut meg akarták lincselni.

Tíz napig feküdt holtan Miskolcon egy öngyilkos 
főpincér. Vasárnap este 7 órakor a miskolci főkapi
tányság központi ügyeletén bejelentették, hogy a 
Csengery ucca 7. számú ház első emelet 9. ajtó- 
számú lakásából szörnyű bűz árad és miután a 
lakás ajtaja napok óta le van zárva, az átható szag 
felkeltette a ház lakóinak figyelmét. Azonnal bizott
ság szállt ki a helyszínére és felnyitották a lakást, 
amelynek főbérlője, Dénes Fried Ferenc 54 éves 
főpincér. A hálószobában, ágyában levetkőzve, már 
teljesen megfeketedett állapotban találtak egy férfi
holttestet. Jelentették a főkapitányságnak a misz
tikus leletet és a főkapitányságon erős gyanú volt 
arra, hogy itt rablógyilkosság történt. A készültségi 
autót azonnal kivezényelték a helyszínre, ahol meg
állapították, hogy a halott Dénes Fried Ferenc 
főpincérrel azonos. Rövid idő után megállapították 
azt is, hogy a főpincér felesége két héttel ezelőtt 
vidékre utazott. Az asztalon egy levelet találtak, 
amely Dénes Ferencnének volt megcímezve és 
Tornyópusztára szólt. A házmester elmesélte, hogy 
a főpincér c hó 3-án avval búcsúzott el tőle, hogy 
nyaralni utazik. Most már minden kétséget kizáróan 
megállapították, hogy öngyilkosság történt* Dénes 
Fried Ferenc körülbelül tíz nappal ezelőtt luminállal

ügyésze, jelenleg újdiósgyőri ügyvéd, Novák elmer 
állapotának megvizsgálását kérte.

Bartos dr. előadta, hogy védence nem bűnös, 
hanem beteg, mert az orosz, szerb és olasz frontokon 
súlyos idegbajt szerzett és lelki egyensúlyát sebesü
lése és a gránátlégnyomás fölborította.

Öt évvel ezelőtt vendéglőt nyitott. A vendéglő 
már állt, amikor a volt igazgatótanító, negyvenötéves 
korában pincérinasnak ment egy étterembe. Egy 
esztendő telt el, amíg fölszabadult és újabb két 
esztendőbe került, amíg az italmérési engedélyt meg
kapta. A védő hangoztatta azt is, hogy Novák 
jóhiszeműen járt el, csak mint kereskedelmi ügyek
ben járatlan, vétette el az óvadékok kezelését.

A beadványra a miskolci törvényszék elrendelte 
Novák elmeállapotának megvizsgálását. Hönigsfeld 
Jenő dr. és Fliegler István dr. miskolci törvényszéki 
orvosok megvizsgálták Novákot és őt mindketten 
elmebetegnek találták. Az elmebeteggé való nyilvánítás 
után Novákot szabadonbocsátották a fogházból és 
összes csalási és sikkasztási ügyét megszüntették. 
De a kisemberek pénze végérvényesen odaveszett az 
óvadékokban.

megmérgezte magát. Az ágy alatt meg is találták 
az üres luminálos üveget. A holttestet átvitték 
a bonctani intézetbe. Az öngyilkosság oka még nincs 
kiderítve, a főpincér feleségét természetesen azonnal 
értesítették és a rejtélyes ügy a következő órákban 
valószínűleg minden részletében kiderül.

Elhagyott menyasszonya agyonszúrt egy pozsonyi 
főpincért. A pozsonyi alvilág éjszakai találkozó- 
helyén, a belvárosi Corso-kávéházban csütörtökön 
hajnalban halálos kimenetelű féltékenységi dráma 
játszódott le. Reggel fél 3 órakor a kávéház egyik 
félreeső helyén vérben fetrengve találtak rá a kávé
ház fizetőpincérjére, a 30 éves Rammler Gusztávra. 
A szerencsétlen ember még élt és elmondotta, hogy 
egy nő háromszor hátába szúrt. A kihívott mentők 
a főpincér hátán három mély szúrt sebet találtak. 
A pincér kórházba szállítás közben meghalt. A gyilkos 
nő elmenekült s reggeli órákig még nem sikerült őt 
elfogni. A gyilkosságot azért követte .el, mert a 
főpincér, aki vőlegénye volt, állítólag elhagyta őt.

Háromlábú csirke kelt ki a tojásból. N yárai 
Józsefné, egy régi vendéglősné gazdaságában három
lábú csirke kelt ki egy tojásból. A különös jószág 
már több, mint tíznapos és még mindig él, noha az 
ilyen abnormis állatok hamar el szoktak pusztulni. 
Miután bőségesen táplálkozik, bíznak abban, hogy 
életben marad.

Száz százalékkal emelkedett az ó-burgonya ára.
Szabolcs vármegyéből a hosszú idő óta tartó rend
kívüli szárazság miatt egyre aggasztóbb hírek érkez
nek. A burgonyák korai fajtái már kezdenek beérni 
és ilyképen a rózsaburgonya apró és satnya marad. 
A nagy meleg következtében nagy mértékben kezde
nek romlani az öreg burgonyakészletck, úgyhogy azok 
átválogatása úgyszólván lehetetlen s ennek következ
tében már a budapesti piacra alig-alig kerül öreg bur
gonya. Ezzel szemben a pékek, kenyérgyárak és zúzók 
burgonyaszükséglete a kenyérfeldolgozáshoz — mivel 
az új burgonya erre a célra még nem használható fel — 
meglehetősen nagy. Ennek folytán az öreg burgonya 
ára száz százalékkal emelkedett.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos 
Dr. KISS ISTVÁNNÉ.

Garantált teljes 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők : 
Pálpuszta-sajt, 

Derby-sajt, Roma- 
dour, Imperlál, 

Óvári, Trappista, 
Casino, Roquefort, 
Roquefortdobozos

D E R B Y  Sajt- és  Vajtermelő Részvénytársaság
Központi áráHltó-tolop : l i i i i l i ipeNt ,  VII., l i e r e p e a l  Itt 0«. 
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Szent István 
Portersör

a Polgári Serfőzde 
páratlan

sörkülönlegessége

333/1930. kih. sz.
K I V O N A T

az 1930. kih. 333. számú ítéletből.
Molnár János, 00 éves, r. kalh., nős, korcs- 

máros és Molnár Géza, 25 éves, r. kath., nős, 
mészáros, lébényi lakosokat azért, inért előbbi 
f‘. évi május 4-én utóbb nevezett ellenőrzését 
elmulasztotta s így lehetővé tclto, hogy a 
borát mogvizezze és hamisított bort hozzon 
forgalomba, utóbbi fenti alkalommal a süntés- 
bon levő bort megvizezte és vizezett bort 
hozott forgalomba, előbbit 10, utóbbit 12 I* 
pénzbüntetésre és az összes eljárási költ
ségek megfizetésére ítéltem. Elrendeltetett 
továbbá az ítéletnek kivonatban a «Moson- 
várracgyo" és a „Vendéglősök Lapjáéban 
való közzététele.

Magyaróvár, 1930. július 1G.
Dr. Forgách s. k.

ti). BzolBablró.

A kiadmány hiteléül:
Schneider

Bakonyi Jenő
a Lakos Lajos takaréktüzhely r.-t.-nak 38 évig volt föszorolőjo

üzem et nyitott
B u d a p e s t, B e ze p é d y  u cca  8. a la tt.
Elsőrendű, jó ós olcsó munkámmal iparkodom 

megrendelőim bizalmát kielégíteni.
K á lyh ák  KrliamoUro/.áslU vállalom .

T elefon : K i s e t  S ÍS - ÍS

O k o s  e m b e r
ha vendéglőt ven ni vagy e la d n i akar: 
a „V e n d é g lő s ö k  L a p ja 11 -bán hirdet!

A magyaróvári járás főszolgabírójától.
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