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A  H itel
kérdése teljesen az egyéni bizalom dolga 
minden egyes szakmánál a világon. Úgy 
jön létre, hogy az eladó ád valami érté
ket a vevőnek, a vevő pedig az azonnali 
fizetés helyett egyszerűen megígéri szavak
kal vagy hallgatagon, hogy az ellenértéket 
nem egyidejűleg, hanem később juttatja 
el az eladó kezeihez.

A világ minden jogállamában törvények 
védik a hitelnek, a vételár későbbi kiegyen
lítési lehetőségének a jogi kérdését. Mert 
ahol nincsenek ilyen törvények, ott nem 
is létezhetik hitel. Ott nincsen olyan 
eszétvesztett eladó, hogy ingyen adja át a 
vevőnek a portékát. Már pedig a hitel 
igen fontos alapja a gazdasági életnek, 
hiszen a szükséglet nem mindig olyankor 
jelentkezik, amikor a fogyasztónak pénze 
van az ellenérték azonnal való kiegyenlí
tésére. A magasabbrendű gazdasági élet 
szinte teljesen a hitelre rendezkedett be, 
hiszen maga a rohanó életű Amerikának 
a legfontosabb fizetőeszköze, a csekk 
sem egyéb, mint egyszerű hitellap hosz- 
szabb-rövidebb időre.

A fejlődőképes és élénk ipari szakmák 
moccanni sem képesek hitellehetőségek 
nélkül. Éppen ezért nagyon nehéz, szinte 
lehetetlen lesz belenyugodni abba, hogy 
a mi szakmáink gazdasági életéből teljesen 
kizárja a hitelt az antialkoholista felfogás 
egyik legérdekesebb megnyilvánulása, az 
új korcsmái hiteltörvény.

Azt még megértjük, hogy a kártyaadós
ságokat nem ítéli meg a bíróság és hogy 
a kártyahitelezést nem védi a törvény. 
A kártyázásnál nem áll szemben eladó és 
vevő, hanem két kockáztató, aki a vélet
lenekre bízza pénzének sorsát és már 
abban is vét, mert törvénytelen hazárd

játékba merészkedik. De a korcsmában, 
vendéglőben enni és inni nem törvény- 
ellenes cselekedet, ott a fizetési Ígéretért 
olyan ellenértéket kap a fogyasztó, amely
nek az adója az állami kasszának egyik 
legfontosabb tétele. A korcsmái hitelnél 
igazán az eladó kerül szembe a vevővel, 
hol lehet itt az „erkölcstelen háttér", amely
től megvonható a törvényes védelem.

Változnak a törvények, élnek és halnak. 
Semmiesetre sem megváltoztathatatlanok. 
Csak helyeselni lehet szakmáink akcióját, 
amely országos összefogással tör a korcs
mái hiteltörvény megváltoztatására.

És tulajdonképen a magyar jogi fel
fogás egységéért is harcol a szakma, ami
kor rámutat, hogyan lehetséges az, hogy 
a szeszes italok hitelezését védi a tör
vény a korcsmárosig, a vendéglősig, 
hiszen a bortermelő, a szeszgyáros, a 
kereskedő bármikor perelheti és behajt
hatja követelését ezektől, csak itt szűnik 
meg az azonos eljárás. Mi már nem 
perelhetjük a fogyasztót ugyanilyen jellegű 
tartozásért.

Több őszinteséget, több következetes
séget kérünk ezen a téren. Szóval: új tör
vényt! Mert így nem maradhat!

Mi az évtizedekre szóló idegenforgalmi 
programm ?

M iklós E lem ér n y ila tk o za ta  a  h iva ta lo s  tervekrő l.

A kormány új, nagy beruházási programmot állí
tott össze és hónapok óta dolgozik azon, hogy az 
invesztícióhoz szükséges pénzt külföldi piacokon 
megszerezhesse. A beruházások között szerepelnek 
elsősorban a vasúti invesztíciók, útépítések, épít
kezések, de a programmból egyelőre még hiányzanak 
az idegenforgalmi célokat szolgáló beruházások. Ma 
már vitatni sem lehet, hogy gazdasági szempontból 
is a legfontosabb probléma : a magyar idegenforga
lom kifejlesztése.

Mindaddig azonban, amíg fürdőinket, üdülő
helyeinket európai nívóra nem fejlesztjük és modern 
szállodákkal el nem látjuk, amíg az eredetiségével 
vonzó vidéki pontjainkon, mint Mezőkövesden, a 
Hortobágyon és egyéb helyeken jó szálloda nem várja 
a külföldieket, mindaddig stabil idegenforgalomról 
nem lehet beszélni. Fel kell tehát venni a kormány 
beruházási nrogrammjába az idegenforgalmi beruhá
zásokat is. Erről a kérdésről dr. M iklós Elemér, az 
Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács ügyvezető 
főtitkára ezeket mondotta el nekünk:

— Különböző gazdasági körülmények most tették 
indokolttá, hogy egy jól átgondolt, évtizedekre szóló 
országos idegenforgalmi programm megvalósítását 
szorgalmazzuk. Ennek a programmnak keretei kell,

hogy szélesebbek legyenek annál az elgondolásnál, 
mely ily irányú tevékenységünket eddig jellemezte. 
Elérkezett az idő, hogy a gazdasági életnek, a kul
turális fejlődésnek s az ezekből kialakuló egész 
nemzeti közéletnek a maga értékes szolgálatait fel
ajánlja.

Ha ezúttal csak a gazdasági kérdéseknél mara
dunk, akkor is el kell ismerni, hogy abban a nagy 
beruházási programúiban, melyet a kormány a 
munkanélküliség enyhítésére s a súlyos gazdasági 
válság könnyítésére a törvényhozás elé készül ter
jeszteni, egyik igen fontos része az idegenforgalmi be
ruházás problémája.

— Normális viszonyok mellett ezek a kellő előre
látással, alkalmas célokra, szakértő tervek szerint 
eszközölt idegenforgalmi beruházások egy harminc— 
harmincötéves amortizációs törlesztési tervet véve alapul, 
feltétlen gyümölcsöző s tisztességes polgári hasznot 
ígérő tőkebefektetést jelentenek.

— Nálunk különböző akadályok tornyosulnak 
az ilyen, külföldön általánosan szokásos beruházá
sok pénzügyi lebonyolítása elé.

— Belföldi pénzintézeteink érthető okokból idegen
kednek tőkéiket ily hosszú időre lekötni akkor, 
amidőn kellő fedezet és kamatozás mellett rövid

Popper Múr i s  Lipól r.-t., bomagykereskedés
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Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve.
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időre felmondható függő kölcsönöket tudnak úgy
nevezett príma kezek között elhelyezni.

— K ü lfö ld i tőke bőségesen okadna, szívesen vállal
koznék ilyen hosszúlejáratú pénzbefektetésre, ha
— a létesítendő intézmény bizonyos százalékú megter
helésén kívül— minimális kamatgaranciát nyújtana 
az állam, főváros vagy valamely más közhatóság.

— Világosan következik mindezekből, hogy
— mivel az idegenforgalmi beruházások elsőrendű 
gazdasági érdeket szolgálnak, nemcsak a munka- 
nélküliség enyhítése, de a kereskedelmi mérleg meg
javítása s a súlyos válságban sínylődő idegenforgalmi 
ipar szanálása szempontjából is — az államhatalom
nak kell a szakértők által elkészített beruházási 
tervek pénzügyi megvalósítását lehetővé tenni.

— Budapest, m int külön idegenforgalmi centrum, 
Csonka-Magyarország a maga vidéki városaival és 
fürdő-, nyaralóhelyeivel, egységes terv szerint dolgo
zandó fel, feltétlen szükséges idegenforgalmi beruhá
zások szempontjából tervek és számítások egész 
légiója áll rendelkezésre, úgyhogy kellő erély és köz
ponti irányítás mellett hetek leforgása alatt hozzá 
lehet fogni a magyar idegenforgalomra sorsdöntő egyet
len nagy problém ájának: egy egységes idegenforgalmi 
beruházási programúinak pénzügyi megoldásához. 
Budapest sok száz fürdője kihasználatlanul önti 
gyógyvizét a Dunába.

— A Balaton legtöbb szépsége parlagon hever. 
Nyaralók, betegek százezrei külföldön keresnek és 
találnak olcsóbb, megfelelőbb nyaralási és gyógyu
lási lehetőségeket. Vidéki városaink legtöbbjének 
olcsó, tiszta, modern szállodákra van szüksége. Egy 
egészséges idegenforgalmat megelőző belső vándor
forgalom primitív alapjai hiányoznak.

Jóhiszemű egyének, egyesületek, intézmények el
szigetelt munkája, a komoly sajtó korholó vagy 
biztató szava, egészséges tervek kigondolása, mindez 
nem vezet eredményre. Bizalommal várjuk a nagy 
idegenforgalmi beruházási programul azonnali napi- 
rendretűzését, mert csak ebben látjuk, ettől remél
hetjük azoknak a reményeknek megvalósítását, 
melyeket oly sok szeretettel ápolunk a magyar 
idegenforgalom jövendő felvirágoztatásáról.

A  vízumkönnyítésből 
üzlet lesz?

Heteken át tartottak azok a tanácskozások, 
amelyeknek az volt a tárgya, hogy könnyítéseket 
tegyenek a vízum körül. A külügyminisztérium meg
hallgatta a kereskedelmi és idegenforgalmi érdekelt
ségek érveléseit és olyan hangulat alakult ki, hogy a 
külföldiek vízum nélkül is átléphetik a magyar 
határt és csak utólag, Budapesten fogják megszerezni 
a kedvezményes árú vízumot. A vízumkönnyítést 
mindamellett ahhoz akarják kötni, hogy a külföldiek 
a kedvezményes, utólagos vízum megváltására szóló 
igazolványt szerezzenek elutazásuk előtt.

A vízumkönnyítés lényege az, hogy a külföldinek 
nem keli útlevelét saját országában a magyar kon
zuli hatóságoknál láttamoznia, hanem utólag Buda
pesten. Ha a bürokrácia ezt a kedvezményt le tudná 
egyszerűsíteni egy kereskedelmi vállalat könnyed 
adminisztrációjának nívójára, akkor kimondaná, 
hogy érvényes útlevelével minden külföldi vonatra 
ülhet és bármilyen formalitás mellőzésével elutazhat 
Budapestre, ahol megváltja az utólagos vízumot. 
Ez volna a gyakorlati élet parancsa. A bürokrácia 
azonban a lényeget ritkán látja és a formaságokkal 
komplikálttá teszi a legegyszerűbb dolgokat is, tehát 
a vízumkönnyítést abban a formában akarja keresz
tülvinni, hogy kötelezni akarja a külföldieket, hogy 
otthon megváltsák az utólagos és kedvezményes 
vízumra szolgáló igazolványokat.

Még ezt a komplikált rendelkezést is egyszerűvé 
lehetne tenni, ha ezeket az igazolványokat mindenki 
által könnyen hozzáférhetővé tennék, mondjuk, a 
külföldi városok menetjegyirodáiban adnák ki d íj
mentesen az igazolványokat, amelyek előállítása 
fillérekbe sem kerül. Ámde nem így tervezik a meg
oldást. Értesülésünk szerint a külügyminisztérium 
azi a megoldást pártolja, hogy Budapesten meg
bízást ad 3—4 érdekképviseletnek és idegenfor
galmi alakulatnak, hogy az igazolványokat forga
lomba hozzák és pedig, hír szerint, darabonkint 3 
pengős áron.

A  M I É R T É K E I N K B Ő L .

SZIGNAROVITS FERENC vendéglős és családja, Kerepes.

Ki az, aki nem szívesen jelenik meg a szaktársai 
előtt, abban a nagy-nagy családban, amelyet úgy 
hívnak, hogy: vendéglősök, korcsmárosok, szállo
dások és kávésok közössége? Az ember társas lény, 
aki nemcsak a maga ügyes-bajos dolgaiban fordul 
segítségért, vagy döntésért az embertársaihoz, 
hanem szívesen megosztja velők örömét és bá
natát, büszkeségét, vagy pihenőkedvét, mert 
így édesebb a pihenés, nagyobb az üröm, hama

rabb talál vigasztalást a bánat. És mindenki 
szereti megismerni azokat, akikhez tartozik. — 
Mindig fogja bánni, ha nem él az alkalom
mal és elmulasztja, hogy ingyen közölje szakmai 
képét a Vendéglősök Lapja és a nagy Album, 
összes szakmáinknak ez a most készülő díszműve. 
Küldje be tehát arcképét, esetleg családi képét az 
Album címére, rövid életleírással együ tt: Buda
pest, IX., Viola ucca 3.

Óvakodjunk 
a szívbajtól!
A statisztikák a szívbajosok számá
nak ijesztő növekedését mutatják. 
Vegye elejét a bajnak, kerülje Ön 
is a kávéban lévő koffeint, mely 
megárthat. Itt van a koffeinmentes 
Hág kávé, mely a szívet sohasem 
izgatja és nem tesz benne kárt. 
Mégis a kívánt ártalmatlan üdítést 
és teljes élvezetet nyújtja, mert leg
finomabb minőségű, valódi nemes 
babkávé.

MAS KAP1 HffOúl/iü
MAG KAVft R.-T., Buda
pest. Hanpldcr-a. 21. Bon. 
Küldjenek nekem a mellé
kelt 70 ( lcvélbélyeg elle
nében e«y próbacsomag 

Ilag kávét
Név _____________________
Utca ___________________

Tehát a vízumkönnyítésből ismét üzletet akarnak  
csinálni. Mintegy két éven keresztül a D unaszövetslg  
nevű idegenforgalmi vállalkozás húzott busás hasz
not abból, hogy az úgynevezett félárú és utólagos 
vízum váltására jogosító igazolványokat árúsított a 
szomszédos államokban. A közvélemény tiltakozá
sára az idén januárban megvonták ezt a mono- 
pólimot a Dunaszövetségtől, de most, ha más formá
ban is, fel akarják éleszteni. Három pengőket akar
nak fizettetni a külföldiekkel, hogy átvegyék azokat 
a formai igazolványokat, amelyek nélkül éppen úgy 
lehetne utólag láttamoznatni az útleveleket, mint 
azokkal. Mert hiszen ezeket az igazolványokat min
denkinek ki fogják adni, aki Magyarországra akar 
utazni, semmi értelme sincs tehát ennek az igazol- 
ványos játéknak. Illetőleg van értelme, nevezetesen 
üzletté válhatik azoknak a kezében, akik az igazol
ványokat forgalomba hozzák.

Reméljük, hogy ehhez az üzleti elgondoláshoz 
a kormány nem fogja megadni a maga hozzájáru
lását. Mégsem lehet az idegenforgalomból ilyen 
vakmerő üzletet kikalapácsolni.

Korcsmárosnak adható-e vendéglőipari engedély 
azon az alapon, hogy az üzlet vendéglői üzletként 
vezettetett ? A vendéglőipart a kereskedelemügyi 
miniszter iegelsőbben 53.021—1920. sz. rendeleté
vel kötötte képesítéshez s azóta ez iparág önálló 
üzésére iparengedélyt csak az nyerhet, aki vendéglő
ipari képesítettségét az 1922: XII. t.-c. 13. §-nak 
megfelelően igazolja. Folyamodó képesítettséget 
nem igazol és csak arra hivatkozik s ezt községi 
bizonyítvánnyal igazolja, hogy nyolc év óta gyako
rolja a korcsmaipart. A korcsmaipar önálló üzése 
azonban csak akkor fogadható cl vendéglőipari 
szakbavágó gyakorlatnak, ha a korcsma elnevezés 
alatt tulajdonképen vendéglőipar űzetett (1922. évi 
XII. t.-c. 19. §-a.) Erre a 78.000—1923. K. M. sz. 
rendelet 130. §-a (sőt már az 1921 : XXVIII. t.-c.
15. §-a) megfelelő korlátok között megadja a lehető
séget. Folyamodónak tehát azt kell elfogadható 
módon igazolnia, hogy megfelelő időn át (78.000— 
1923. K. M. sz. rendelet 29. §-a) vendéglőüzletként 
vezette korcsmaüzcmét.
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H á z i l a g  k é s z ü l t

paprikás
téli szalámi
Nagy készlet folytán l e s z á l l í t o t t  á r o n  ajánlja.

S léD e rl András, Gyulán
V e z é r k é p v i s e l ő  i 
T O K A J I  J Ó Z S E F

B u d a p e s t i  V i l i . ,  T is z a  K á lm á n  t é r  24. 
T e le fo n  i J ó z s e f  875— 87

B U D A P E S T I  N A G Y B A N I  L E R A K A T  
IV., Kecskeméti ucca 13.

V., Gróf Tisza István ucca 24.
Központi vásárcsarnokban : Németh B. Tódor, 81. fülke.

Ha a korcsmáros kifőzésre szóló Iparigazolványt 
szerez, gyakorolhatja-e a vendéglős ipart ?

Az a korcsmáros, aki korcsmája helyiségeiben 
külön iparigazolvány alapján egyben kifőzőipart is 
folytat, az italmérési törvény (1921: IV. t.-c.) rendel
kezéseit sérti meg és ezért az illető ellen a pénzügyi 
hatóság eljárást indít, mert az említett törvény 
végrehajtására kibocsátott 101.010—1921. P. M. sz. 
rendelet 6. §-a szerint ugyanis korlátlan italmérési 
engedély csak a korcsmákra és vendéglőkre adható, 
továbbá korlátlan kimérési üzletekben — a korcs
mákban és vendéglőkben üzletkörük határán belül 
történő élelmiszerárusítást, illetve kiszolgálást ki
véve — sem élelmiszer nem szolgálható ki, sem 
egyéb árúcikk nem árúsítható. Ha tehát korcsma
helyiségben a korcsmaipar üzletkörét meghaladó 
módon szolgálnak ki élelmiszert, illetve a kifőzde 
helyiségében korlátlanul mérnek italt, holott kifőz
dékben ital egyáltalán nem mérhető. A pénzügyi 
hatóság eljárása mellett még az iparhatóság' s 
indít ilyen korcsmáros ellen iparkihágási eljárást 
amiatt, mert az illető a kifőzőipari igazolvány és 
korcsmaipari engedély alapján jogosulatlanul ven
déglőipart folytat. Ilyen esetben a pénzbírság mellett 
az egyik iparigazolványt feltétlenül bevonja az ipar
hatóság.

Az ön vendégei
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

éte lre , italra, cigarettára 

egyaránt kényesek. A leg

fontosabb azonban itt is a jó 

mocca, amelytől az egész est 

h a n g u la ta  és sikere függ.

Meinl Gyula r .- f .

B o rszá rm azási b izony ítványok  k iá llítása .
(A földmívelésügyi miniszter 21.300 1930. II—2. számú rendelete a származási 

bizonyítványok kiadására jogosított hatóságokról.)
Az utóbbi időkben több állam a területére irányuló 

borszállítmányoknak a vámhatárain való beengedé
sét ahhoz a feltételhez is kötötte, hogy a borszálllt- 
mányok az arra illetékes hatóságok által kiállított s a 
bor helyét, származását igazoló bizonyítvánnyal 
legyenek ellátva.

Minthogy az a kérdés, hogy borra vonatkozó szár
mazási bizonyítványok kiállítására és kiadására, 
amely hatóságok és szervek vannak feljogosítva, 
mindezideig általánosságban szabályozva nem volt, 
az e tekintetben felmerülhető zavarok kiküszöbölése 
céljából a kérdés alábbi szabályozását határoztam e l :

Borra, szőlőmustra, párlási célra szolgáló borra 
(Brennwein), pezsgőre és borpárlatra, mint szeszes 
italra vonatkozó származási bizonyítványok kiállí
tására és kiadására a következő hatóságokat, köze
geket és szerveket jogosítom fel:

a) Valamennyi m. kir. szőlészeti és borászati kér. 
felügyelőséget.

b) Valamennyi m. kir. szőlészeti és borászati szak
iskola igazgatóságát.

c) Valamennyi m. kir. állami közpince vezetőségét.
d) A m. kir. állami közpincék főfelügyelőségét.
e) A m. kir. szőlő- és borgazdasági központi kísér

leti állomás igazgatóságát.
/,- Valamennyi mezőgazdasági kamarát.
g) Valamennyi kereskedelmi és iparkamarai.
Jogosítva vannak végül az 1929. évi XVII. t.-c. 

alapján a hegyközségek is, hogy a területükről szár
mazó borokra származási bizonyítványokat adhas
sanak ki.

A magyar boroknak kivitelét minden lehető módon 
megkönnyíteni óhajtván, kívánatosnak látom, hogy 
a származási bizonyítványok kiadása minden feles
leges és hosszadalmas alakszerűségtől mentesen tör
ténjék.

Felkérem ennélfogva t. Címet, hogy a szóbanlévő 
származási bizonyítványokat minden kiszállás és 
helyszíni szemle mellőzésével a kiszállító fél által 
szolgáltatott igazoló adatoknak írásban vagy szóval

V i l l a n y z o n g o r á k  
| Z e n e a u  t o r n a  t á k
Önműködő hangszerek. Rádió erősítők
L K U N A  44 Y Ó B B  V A L A S í T É K í A S  

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 é n i b e d o b á s i n 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 t .  N z n k s a e r A  j n v l t á z  éa l in nir o lá n

S t e r n b e r g
Királyi  Udvari Száll ítók H a n d e i a r j y á r a

B u d a p e s ti V II ., R á k ó c z i ú t 6 0. Saját palota 
u aéw g a saM a ssN aM u a aM a aM H W M M ia 1

történt közlése alapján soronkívül kiállítani és ki
szolgáltatni szíveskedjék.

A származási bizonyítványokban fel kell tüntetni 
a kiállító hatóság nevét, a kiállítás keltét, a bort 
tartalmazó tartályok (hordók) számát és jelzését, a 
bor színét és Malligand-szeszfokát, a bor mennyiségét, 
a borvidéket és esetleg a közelebbi megjelölését a 
helynek, ahonnan a bor származik.

A borkiszállítókat minden a bor versenyképességét 
veszélyeztető költségektől megkímélni óhajtván, fel
kérem a t. Címet, hogy a szóbanlévő származási 
bizonyítványokat a feleknek díjtalanul kiállítani 
szíveskedjék.

Minthogy a Csehszlovákiába irányuló borszállft- 
mányoknak csehszlovák részről történő elvámolásá
hoz a származási bizonyítványon kívül vegyelemzési 
bizonylat is szükséges, felkérem Címet, hogy ennek 
megszerzése érdekében követendő eljárásról az aláb
biak szerint oktassa ki a feleket.

Származási bizonyítványnak megfelelő borok
nak a vasútra vagy a hajóra történő berakása alkal
mával a berakodó állomás egy tisztviselője, esetleg 
a községi elöljáróság jelenlétében a szállító fél által 
minta veendő. Ez a minta a vasút, illetőleg a hajó
állomás pecsétjével, amennyiben a községi elöljáró
ság közreműködése vétetett igénybe, a községi elöl
járóság által hivatalosan lepecsételendő és a fél által 
a származási bizonyítvánnyal együtt a m. kir. szőlő- 
és borgazdasági központi kísérleti állomásnak (Buda
pest, II., Hermán Ottó ucca 15. sz.) beküldendő.

A szőlő- és borgazdasági központi kísérleti állomás 
azután — amennyiben a minta a csatolt származási 
bizonyítványon feltüntetett bor jellegének meg
felel — a vegyelemzést elvégzi s úgy a származási 
bizonyítványt, mint a vegyelemzési bizonyítványt a 
fél által kívánt rendeltetési helyre elküldi.

Amennyiben a szállítás nem vasúton, vagy hajón, 
hanem más szállítási eszközökkel történnék, úgy a 
mintavétel a községi elöljáróság által eszközlendő, 
amely esetben úgy a bort tartalmazó tartályok, mint 
a mintapalack a község elöljárósága által lepecséte- 
lendők. a  miniszter rendeletéből í

Barczüy h. államtitkár.

a u to m a tik u s  v i l l a m o s  h ű tő k é s zü lé k e k  
m in d e n  c é lra  és m i n d e n  n a g ys á g b a n .

Semmi felügyelet, 
semmi kezelés.

Minimális 
üzemköltség.

Kedvező fizetési 
feltételek.

Hahn Arthur 
és Társai
Budapest, IV., 

Kossuth Lajos-u. 8.
Tolefon: *Aut. 898—80
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Hamis kétpengősök. Alig került forgalomba a két- 
pengős ezüst, máris kiderült, hogy hamisítványok 
vannak forgalomban. Bajna községben hamis két- 
pengőst fedeztek fel, amit a rendőrség azonnal le
foglalt és Budapestre küldött az állami pénzverdébe 
megvizsgálás végett. A hamis kétpengős silány 
utánzat, fénytelen, ólomszintí, csengése tompa. 
A csendőrség keresi a pénzhamisítókat.

i  .......... ......... .. ' ■■ .........-

dobozos emmentá/i vezet.

’V en d ég lő i
és é t t e r mi  asztalok, székek, sürkimérökészülékok, 
billiárdasztalok, alpakka evőeszközök, teljes felszere
lések használt és uj állapotban, legolcsóbb beszer
zési forrása: B R AUN G Y U L A , B ud ap est, V II., 
S ip -u tca  14. s z .  *  Alapittatolt: 1896.

T Ö R L E Y
T A L I S M R M - C R S IN O  R É S E R V E

bőrkabátok
speciális készítése. Készkabátok nagy választékban.
V a r i r a  M r f r t n n  Budapest, Kazinczy ucca 3.
V E l g d  I T i a r t U I l  Telefon : József 421-90

CALDERONI ÉS TÁRSA
Budapest, V., Vörösmarty tér 1. szám
(Hjas.palota) Telefon : Aut. 811—48. Alap. ív : 1819. 

Ancroid-bar ómé terek, esőmérők, legújabb esőt és hőt 
mérők. Újrendszerű hiteles gabonamérlegek. Hitele
sített szesz> és pálinkamérők. Hiteles ecetgyári vegy
szerek és mérőüveg. Vaporimeter és filtráló-készülékek, 
eredeti francia Malligandtkésziilékek és borfokolók. 
Hőmérők minden kivitelben. Szemüvegek és orrcsiptetők.

N lil» W -ís W tH R .-I.
B O R O S Z T Á L Y A
P in cék i B U D A FO K , Petőfi út

KÖZPONTI IRODA:

B u d a p e s t ,  V ., N á d o r u c ca  16. s zá m

' V  e n d L é g l ü i ,
k á v é h á zi, k lu b b c re n d e zé s c k
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 árúk. Alpakka-javítás és 
ozüstözós. Billiárdgolyók, sakk, dominó, dákók Btb., stb 

V é tel, e la d á s  é s k ö lc s ö n z é s i

FR IE D  ZSIG M O N D  ÉS FIA
B u d a p e st, V II ., K irá ly  u c ca  39. s z á m .

KbltaCffvotdM én  á r j e c r i l k  d í j t a l a n  1

M I  Ú J S Á G ?

Tiltakozás a szigorú adóbehajtások ellen. Az utóbbi 
időkben ismételten előfordult, hogy az adóvégrehajtó 
közegek az ingóságok transzformálását — vagyis az 
adózó helyiségéből való elszállítását — még akkor is 
foganatosították, ha a fél a helyszínen készpénz
törlesztést ajánlott fel. Az Országos Kereskedő és 
Iparos Szövetség ennek a sérelmes helyzetnek orvos
lása érdekében most beadvánnyal fordult a pénzügy- 
miniszterhez, amelyben kifejti, hogy ez az eljárás 
különösen a kereskedelmi és ipari foglalkozásnál 
katasztrofális hatású, mert az üzlet azonnali meg
szűnésére vezethet s így tönkremegy az adózó fél, 
de emellett súlyosan károsodnak a hitelezők is. 
Az OKISz arra kéri a pénzügyminisztert, utasítsa a 
végrehajtókat a transzferálásnak legalább egy hónap
pa l való elhalasztására oly esetekben, amikor a fél a 
hátralék 20% -át készpénzben lefizeti. Ez a — baed- 
vány szerint — annál inkább is kívánatos, mert a 
transzferált árúk forgalmi értéke az árverés meg
tartásáig amúgy is lemorzsolódik s így a behajtások 
túlzott szigorúsága még a kincstár pénzügyi érdekeit 
sem szolgálja.

Kinevezték a becsukott Palermo-kávéház zár
gondnokát. A Palermo-kávéház tragédiája az idén 
újév első napján kezdődött. Mindenütt „zsúfolva 
volt", csak ide nem jutott vendég. A tulajdonos, 
Katona Klein Kálmán pedig nagyon készült erre. 
Mindent bevásárolt, ami a „nyakán maradt**. 
Újév első napjára kérte a hitelezőket, akik eljöttek 
pontosan, de Katona kávés ismét nem tudott 
fizetni. Kétszázezer pengős tartozása elől a halálba 
menekült. Újév napján délben a kávéház egyik 
sarkában főbelőtte magát. A kávésok mint a gazda
sági krízis halottját siratták és temették el. A hite
lezők ezután az özvegyre bízták a kávéház vezetését. 
A szerencsétlen asszony hónapokig küzködött a 
haldokló kávéházzal, de nem sikerült megmenteni. 
A napokban megjelentek a végrehajtók és a 
hitelezők ügyvédjei, akik „szoros zár“ alá vették 
a kávéházat. Redőnyeit lehúzták, az asztalokat 
egymásra fordították és a személyzetet szélnek 
eresztették. Több, mint negyven ember vesztette 
el kenyerét. Most kinevezték a zárgondnokot, 
Bessenyei Zenó országgyűlési képviselő személyében.

Nyilvános jegyzék készül azokról az adósokról, 
akik vagyontalansági esküt tettek. A hivatalos lap 
a kormány egy rendeletét közli, amely szerint azok
nak az adósoknak a nevét, akik csődeljárás esetén 
vagyontalansági esküt tettek, külön jegyzékbe kell 
foglalni. Ez a jegyzék a nyilvánosság számára készül, 
bárki megtekintheti a bíróságnál, hivatalos másolatot 
is készíthet róla. Öt esztendeig marad e jegyzékben 
a vagyontalansági esküt tett személy neve, aztán 
törlik. Ez az intézkedés az OHE javaslatára, a hite
lezők védelmére készült. Idáig ugyanis az volt a 
helyzet, hogy a vagyontalansági esküről szóló jegyző
könyv az akták közt maradt, nem került nyilvános
ságra, minek az volt a következménye, hogy a 
vagyontalansági esküt tett adós másnap már vígan 
útnak indulhatott új hitelezők keresésére. Ennek 
most elejét veszi a névjegyzék nyilvánosságának 
biztosítása, melynek folytán a vagyontalansági eskü 
letevése még sem lesz olyan rizikómentes dolog, mint 
idáig volt.

Szálloda lesz Erzsébet királyné korfui villájából.
Athéni távirat jelenti, hogy a Korfu szigetén lévő 
Achilleion-t szállodává alakítják. Az átalakításhoz 
szükséges összeget a kormány már folyósította. 
Ennek a rövidtartalmú táviratnak szomorú vonat
kozású magyar háttere van, a pompás villát ugyanis, 
amelyet most a görög kormány hotellé alakíttat, 
néhai Erzsébet királynénk építtette. A sok csapást 
ért királyné — mint ismeretes — hosszabb utazáso
kat tett s Korfu szigetén történt látogatása alkal
mával határozta el, hogy a tündéri panorámát 
nyújtó, csöndes elvonultságban töltheti az esztendő 
egy részét. Meg is bízta Rafael Cnrito építészt a villa 
megtervezésével, aki a régi hellén építészeti formák 
felhasználásával — természetesen teljesen modern 
berendezéssé! -  építette fel a királyné kedvenc 
tartózkodóhelyévé vált villaépületet. Királynénk 
tragikus halála után a villa egy francia társaság 
tulajdonába jutott, e társaságtól pedig II. Vilmos 
német császár vásárolta meg '00/-ben. A háború

kitörésekor a görög kormány lefoglalta a kastélyt, 
a békekötés után pedig birtokába vette. A kalmár 
szellem, amely nem igen ismer kegyeletet, jövedel
mezővé igyekszik tenni az elharácsolt épületet, ezért 
határozták el, hogy hotellé alakíttatják. A festői 
park pálmái, ciprusai között, ahol a haldokló Achil
les szobra közelében a királyné kedvenc költőjének, 
Heinenak emlékműve áll, nemsokára frakkos pin
cérek sora sürőg majd s a lármás jazzband hangjai 
mellett ugyan kinek jut majd eszébe, hogy volt idő, 
amikor az élet zajától elvonulva, itt keresett csöndet 
és megnyugvást a magyarok martiréletü király
néja ?

11 millió literrel csökkent a sörfogyasztás. A súlyos 
gazdasági viszonyok és növekvő munkanélküliség 
egyik jele a sörfogyasztás nagy visszaesése. Az idei 
termelési évben Magyarországon 11 millió literrel 
kevesebb sört fogyasztottak, mint az előző kampány
ban. A fogyasztás csökkenéséhez a borárak nagy 
visszaesése is hozzájárult.

Költözködés miatt olcsón eladók:
Nagy d ió fa a sz ta l , k redonc , 0 szék , káposztás- 
stander (préssel), k o n y h a k r e d e n c  stb. Budapest, 
VII. kerület, Murányi ucca 1. szám, ház f e l ügye l ő.

A Rákospalotai Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata augusztus hó 13-án, szerdán, ifj. 
M észáros József (Hubay Jenő tér 7. sz.) vendéglő 
és kerthelyiségében, Vnuk Jánosné úrnő zászlóanya 
védnöksége alatt, zártkörű táncmulatságot rendez. 
A mulatság kezdete 9 órakor lesz, a vigalmi bizott
ság vezetői: M észáros József tb. elnök, Landstoff 
György tb. tag, D irbász János, Jakucs János, 
N aszódi János, Luxenburger József vigalmi alelnökök, 
Béres Bálint ipartársulati elnök, Falnsy János 
pénztárnok, M ilisits  Mihály vigalmi elnök, Péntek 
Elek pénztárnok, Asztalos János, Varga Ignác, 
Vass Géza, M észáros András ellenőrök, Szaszaráth 
János főrendező, Uborka Mihály titkár és nagyszámú 
táncrendezők. Jegyek minden vendéglősnél és korcs
mánknál kaphatók és a mulatság napján a pénztár
nál válthatók. A tiszta jövedelem elaggott és tönkre
ment vendéglős és korcsmárosok, valamint egyéb 
jótékonysági alap gyarapítására szolgál, miért is 
felülfizeíéseket köszönettel fogadnak. Esetleges pénz
küldeményt Veres Bálint ipartársulati elnök címére : 
Rákospalota, Arany János ucca 29. szám alá kérünk 
küldeni.

Őstermelők nem fizetnek forgalmi adót saját 
termésű boraik után. Minthogy a pénzügyi ható
ságok gyakorlata nem egyöntetű, a pénzügyminisz
ter kiadott rendeletében tüzetesen felsorolja azokat 
az eseteket, amelyekben az őstermelő adómentesen 
árúsítliatja saját termésű borát. Eszerint adómentes 
az őstermelőnek a saját termésű bora nagyban, 
tehát 25 liternél nagyobb mennyiségben történt 
eladásából származó bevétele. Adómentes az eladás 
akkor is, ha az őstermelő a pénzügyi hatóság 
engedélye alapján saját termésű szőlő- és gyümölcs
bort 25 liternél kisebb mennyiségben ad el. Nem 
mentes a forgalmi adó alól, ha a korlátlan kimérő 
(vendéglős, korcsmáros) akár nyíltan, vagy zártan, 
akár az engedélyre rávezetett külön bejelentés 
alapján nagyban adta cl saját termü borát.

Vendéglő és szálloda
Kisújszállás város forgalmas helyón, minden elfogad
ható olcsó áron e la d ó , ftrdeklfldhotni: Dajka István 
tulajdonosnál, Kisújszállás, lllós ucca 30. sz. alatt.

Főpincér és a bliccelő vendég. A városligeti mutat
ványos téren lévő Feszty-kÁv éhÁzba szombaton 
este betért Hegedűs József 30 éves géplakatos, tiki 
egymásután hozatta az italokat és húzatta a divatos 
slágernótákat a női zenekarral. Záróra felé a fiatal
ember felkelt az asztaltól és fizetés nélkül akart 
távozni. A pincér észrevette szándékát és elállta 
a kávéház kijáratát. Felszólította Hegedűst, hogy 
fizesse ki a számláját, majd mikor erre nem volt 
hajlandó, dulakodás keletkezett közöttük, önvéde
lemből a pincér fellökte a géplakatost, aki kisebb 
sérüléseket szenvedett a fején. A kávéházi incidens 
ügyében a rendőrség megindította az eljárást.
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Utazás a Balaton körül
Olcsó le tt m á r  a B a la ton  is?

Akik az idény előtt lakást keresni jöttek le a 
Balatonra, kellemesen meglepődve tapasztalhatták, 
hogy a lakásárak a Balaton egész mentén lényegesen 
alábbszállottak. 20—25 százaléknyi volt ez az olcsób
bodás. Tíz-tizenkét esztendő kellett a Balatonnak 
háborúvégi fölfedezése után, amíg a parti községek 
lakossága berendezkedett a nyaralóvendégek foga
dására, egy-két csinosabb szobát, jobb konyhát 
ragasztott, egy-két verandát épített, bebútorozta. 
Ezeket a költségeket nem oszthatta be hosszú tör
lesztésre, maga is magaskamatú, rövid lejáratú köl
csönökből építkezett. De tíz év alatt nagyjából már 
kifizették az új építkezéseket, az új parasztházakat 
is villaszerííieg építik már. Vagyis tíz-tizenkét^év 
alatt a balatonmelléki lakosság behozta azt az előnyt, 
amellyel előtte állott például a tiroli, stájeri paraszt
ság, aki olcsóbban adhatta a már jó rég épített és 
kifizetett lakásokat. Most már a balatoni lakosság is 
olyan olcsó és jól felszerelt nyaralólakásokat nyújt
hat, akár a tiroliak vagy a stájerek, ugyanolyan áron.

Igaz, egyéb is kellett ehhez. Amikor a Balaton 
Trianon után kényszerű divatba jött, akkor a bala
toniak is konjunkturáztak, gyakran eltévesztették 
a mértéket és alaposan hozzájárultak ahhoz, hogy a

Balatont drága hely hírébe hozzák. Tíz-tizenkét év 
alatt a balatoni lakosság is hozzánevelkedett ahhoz, 
hogy a fíirdőkulturát az okos gazda józanságával 
nézze, mint kiszámítható és kiszámítandó évi mellék- 
jövedelmét.

Úgy alakult ki a Balaton körüli élet, hogy az 
északi part inkább a nyaralásra fejlődik alkalmassá, 
míg a déli inkább a fürdőzésre rendezkedik be. 
Az északi part fürdőkulturaöve a parttól kilométe
rekre terjed, míg a déli part fürdőövezete csupán egy 
keskeny sáv, de ez aztán majdnem megszakítás nél
kül körülövezi a Balatont, itt rövidesen nem is 
marad egy arasznyi partrész se, amely ne volna 
parkos villatelek.

Egyetlen pont van, amely mindkét szempontból 
egyaránt megfelelő : a déli parti Fonyód fürdésre is 
alkalmas menedékes homokos partjával, amellett 
hegykúpja magasabb akár Almádi, akár Füred 
hegyeinél, hegyét őserdő borítja közvetlenül a háza
kig s az erdős hegycsúcson, amelyen Kupa-várának 
maradványai láthatók, mindig hűvös szellő van. 
Azonkívül átellenben a sűrű hajójárattal huszonöt 
Perc alatt elérhető a Badacsony, a Balatonnak leg
magasabb és egész Magyarországnak egyik legszebb 
hegye, bazalt-orgonáival, szilas és tölgyes erdeivel, 
melyeket még ma is szarvasok és őzek nyájai járnak
hajnalonkint.

Fonyód már messze esik kissé annak, aki Buda
pestről csak vasárnaponkint óhajtaná a Balatont 
autón, vagy vonaton fölkeresni, pesti vendégei ezért 
állandóak, míg vasárnapi látogatói inkább a közeli 
Kaposvárról jönnek. Ugyancsak kaposváriak voltak 
azok is, akik Fonyód legszebb részének, Bélatelep- 
nek alapját megvetették. Ez most a Balatonnak 
legnyugalmasabb, legelegánsabb nyaraló- és egyben 
fürdőtelepe. Nemrég a legzárkozottabb is volt, ma 
már azonban két nagyobb szállója és penziója is van. 
Bélatelep különben az a pontja a Balatonnak, amely
nek legszebb a kilátása, szépségre messze maga 
mögött hagyva akár Miramaret, akár a nápolyi 
Posilipot. Szemközt a Badacsony, a Gulácsi-hegy, 
Csobánc, Szigliget, a Tóti-hegy, Ábrahámhegy és a 
távolból idekéklő tihanyi félsziget: a hegyalakza
toknak olyan orgona-szimfóniája, amely páratlan a 
maga nemében.

A déli part elsősorban a gyerekeké. Fonyódon 
magának a fővárosnak két árvaházi nyaralótelepe 
van, ezenkívül is még egész sora a gyermeknyaraltató 
intézményeknek. Pest felől, mihelyt a vonat a Bala
tont éri, ott van már a Szabadi-i hatszázszemélyes 
gyermeküdülő, aztán Berényig egyik a másikat éri.

Idén általában kevesebb az építkezés a Balatonon, 
ami érthető a gazdasági viszonyokból. De még több 
idén az olyan magyar, aki a külföldi nyaralókról és 
fürdőkről maradt el és csak a napokban olvashattuk 
Svájcról, hogy újabb három évvel meghosszabbí
tották egész Svájc területén a szállóépítési tilalmat, 
legalább is három évig még egy szálló céljára való 
vityillút se építhetnek, mert a meglevők se tudnak 
egymástól megélni. Pedig már évek hosszú sora óta 
tart ez a szállóépltési tilalmuk eddig is.

A Balaton azért mégis csak építkezik. Részint 
intézmények építtetnek tagjaiknak társas nyaraló
kat, részint az egyes telket vásárló Balaton-kedvelők. 
Mert a Balatonon a legolcsóbb az építkezés az egész 
országban, ugyanis minden építési anyag egész közel 
kapható, vagy olcsón szállítható, részint ingyen meg
van a helyszínén. Az építésre kitűnő, vízben is romol- 
hatatlan almádii vörös építőkő, vagy a Badacsonyi 
hazai a partra kirakva se kerül többe köbméieren- 
kint 3—6 pengőnél. Az utak ma már mindenfelé 
kiépültek, de kiépültek a kereskedelmi szervezetek 
is, ez az, ami Budapestet is sok tekintetben az 
országnak aránylag legolcsóbb városává teszi. Ezért 
tud automatikusan mind olcsóbbá válni a Balatonon 
a penzió, vagy a háztartás, ma már főidényben is 
kapható öt és fél pengőtől kezdve penzió, héttől 
a kényesebb igényűek számára is ugyanazoknak, akik 
különben Ausztriában csöndesen beérik ugyanezen 
az áron feleadagokkal is.

így azért is érdemesnek találják a Balatonon való 
építkezést, mert itt a jövőben is mind olcsóbb élet 
ígérkezik, mind kényelmesebben berendezett köz
művek és városias kultúra közepette.

Idctelepcdésre csábít az is, hogy a növényzet rend
kívüli változatosságban és bámulatosan gyorsan nő 
a part közelében, öt-hat év alatt lombos-árnyas 
fákká nőnek itt a csemeték. Ennyi idős sincs a 
főváros kenesei nyaralótelepe és már szép lombos 
parkja van.

Egyedül Tihanyban nem láttunk az idén épít
kezést e júliusban, pedig a csak 12-szobás Sport
szállóban minden szoba tele, még augusztusra is le 
van foglalva.

A Déli Vasút folytatja a vasúti állomások csinos 
átépítését; tavaly Szemes, Lelle, Szántód ésZam drdi 
kapott új állomást, idén ez a beruházás egyelőre 
szünetel. Füred és Fonyód szorul rá legelőbb, hogy új 
állomást kapjon a MÁV-tól meg a Déli Vasúttól.

Legfejlődőbb idén Alm ádi, de sok villa épül szét
szórtan az egész északi parton. A délin legnagyobb 
építkezés az Állami Gyermekmenhely szántóul 
nyaralótelepe, újabban telepített tizenegyholdas 
parkjában.

Parcellázás az egész vonalon. Akinek még nincs 
pénze, csak reménysége van az egykori építkezések
hez, az is meg-megvesz egy-cgy olcsón törleszt- 
hető villatelket, azzal a gondolattal, hogy ha majd 
nyugalomba vonulhat, évi 4—6 hónapját, esetleg 
egész évét is itt tölti majd a városi kényelmességek

kel is kifejlődő villavároskában. A legtöbb telek- 
tulajdonos olyan, hogy nincs is családi háza, előbb 
épít nyaralót magának, mert ez inkább szívügye. 
Idővel majd, így remélik, állandó Pensiopolisok is 
alakulnak ki a Balaton partjain. így Almádiban, hol 
két évtizeddel ezelőtt még község se volt a téli fél
évben, ma több mint négyszáz villában laknak télen- 
nyáron, még kényesízlésü emberek is.

Kár, hogy ipartelepeket, állandóbb gazdasági 
vállalkozásokat nem telepítenek a Balaton part
jain található termékek, a kő, agyag, kvarc, fa, cukor, 
esetleg rizs, a hal, baromfi, gabona, gyümölcs stb. 
földolgozására, amellett szak- és általános iskolákat, 
mert csupa lukszusból nehéz ebben a szegény ország
ban egy ilyen nagy vidéknek fölvirágzani. A Balaton 
állandó lakossága még így is megkétszereződött 
ebben az évtizedben.

A Balaton körül ezidejűleg mintegy ötezer villának 
nevezhető épület áll. Mintegy tizenötezerre rúg 
azoknak száma, akik minél közelebbről, mihelyt a 
helyzet enyhül, építtetni szándékoznak.

Tarján Vilmos nem megy Berlinbe és nem veszi át 
a Hungárla-étterem vezetését. A berlini Tempó ma 
ideérkezett legújabb száma azt a meglepő hírt hozza, 
hogy Berlinben, a'Budapesterstrassén levő Hungária- 
étterem az ősz folyamán Tarján Vilmos vezetése alatt 
újból megnyílik. A lap szerint: a magyar kormány 
csak hosszas tárgyalások után tudta rábírni Tarján  
Vilmost, aki a magyar fővárosban a nemzetközileg 
jól ismert Newyork-káveházat és a Margitszigeten levő 
luxuséttermet vezeti, hogy a berlini Hungária élére 
álljon. A Tempó ezután röviden ismerteti Tarján 
Vilmos karrierjét, aki — rpint írja — kitűnő riporter
ből lett elsőrendű restaurateur. A Tempó-nak ez a 
híre nagyon érdekes, csak az a hibája, hogy részben 
elkésett, részben pedig nem felel meg a valóságnak. 
A tényállás az, hogy a tavasszal Tarján Vilmos ki
utazott Berlinbe és valóban foglalkozott azzal a gon
dolattal, hogy esetleg átveszi a berlini Hungária 
magyar étterem vezetését. A hosszas és alapos tanul
mányozásnak azonban az lett a vége, hogy Tarján 
Vilmos nem vállalta a dolgot. Különben is az igaz
gatása alatt álló két kitűnő és hatalmas budapesti 
etablissement annyira igénybe veszi minden idejét 
és munkaerejét, hogy ezeknek az üzemeknek a veszé
lyeztetése nélkül nem vállalhatja sem a Hungária, 
sem más külföldi vállalat igazgatását. Ilyenformán 
Tarján Vilmos ezt az érdekes tervet, amely egyideig 
a legreálisabb lehetőségek közé tartozott, végleg 
elejtette.

Többen utaznak külföldre, mint tavaly. Az utazási 
irodák megállapítása szerint az idén többen utaztak 
külföldre, mint a múlt esztendőben. A vasutak bel
földi, úgynevezett vándorforgalma ezzel szemben 
meglepően megcsappant. Mélyenfekvő okai vannak 
ennek, ami felett gondolkodni kell. De ugyanakkor 
megállapítják, hogy a külföldre utazók legnagyobb 
százalékát az Ausztriába, Olaszországba és Német
országba utazók teszik ki. Tehát azok felé az orszá
gok felé ugrott fel a kifelé irányuló forgalom, amelyek 
Magyarországgal szemben eltörölték a vízumot. 
Mindenki látja ezt már tisztán, csak a mi hatóságaink 
nem, ők a viszonosság bűvös igéit rebesgetik és 
presztizsfelhők közt járnak, amikor az élet teli 
torokkal harsogja, hogy szemesnek áll a világ.

UaluánáflÓnolr 5 PenBÖWI- Uorotvák 3 pen-najvdyuycpülv Röt.ől. Zsebkések, ollók és
konyhakések 1 pengótól felfelé kaphatók, minden 
darabnak anyagáért és működéséért teljes szava

tosság mellett. Eredeti „Kundc" oltókések, acélból készült metsző- 
ollók. Valódi fenőkövek és ■ A k o n  K á l m á n  borotva- 
fcnőszljak dós választékban l% 4 i m « n  Í9 kés-
árúgyárában, Uudapcst, Hákóczlút (11. szám. — Telefon : J. 358—09. 
Alap. 1889. Speciálisan berendezett (Izem fodrász-szerszámok köszö
rülésén) és nlkkelczéséro. Árlapklvonatot díjmentesen és vidéki meg
rendeléseket kívánságra egy munkanap alatt továbbítunk.
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M egváltozott í 
ügyeleti szolgálata

A budapesti rendőrségen érdekes újítást vezettek 
most be. Egy ideig az volt a rendszer, hogy a fővárosi 
mulatóhelyeken az ügyeletes rendőrtisztviselők reg
gel hat óráig, záróráig teljesítettek szolgálatot. 
Az ügyeletes szolgálat az utóbbi időben úgy módo
sult, hogy a kivezényelt rendőrtisztviselő csak a 
műsor tartama alatt volt kötelei a helyiségben 
maradni, azután a mulatóhely által rendelkezésére 
bocsátott szobában lefekhetett.

Minden mulatóhely köteles volt különszobát beren
dezni a rendőrtisztviselő számára naponkint váltott 
ágyneművel. Ennek az volt a célja, hogy a rendőr
tisztviselő kéznél legyen, ha szükség van rá. Ennek az 
ügyclettartásnak fontosabb része mégis az volt, hogy 
jelentős díjazással járt, amelyet a mulatóhely tulaj
donosának az engedély kiváltásakor eiőre le kellett 
fizetnie.

Az ügyeleti díjakat a szolgálatot teljesítő rendőr
tisztviselők kapták minden elsején fizetésükhöz 
csatolva.

Most, hogy a rendőrfelügyelői fizetéseket törvény- 
hozás útján rendezték, a rendőrfogalmazók háttérbe 
szorultak volna javadalmazás tekintetében a felügye
lők mögött és ezért a belügyminisztériumban úgy 
határoztak, hogy a fogalmazási karbeli tisztviselők 
fizetését is rendezik olymódon, hogy az ügyeleti

A paprika nem árt az egészségnek. Vúradi Géza 
miskolci felsőkereskedelmi iskolai tanár a szegedi 
paprika külföldi propagálása érdekében beadványt 
nyújtott be Szeged város hatóságához. A beadvány
ban azt fejtegeti, hogy német tudományos munkák 
alapján a külföldiek tévesen ítélik meg a paprika 
hatását az emberi egészségre és ezért tartózkodnak 
élvezésétől. A külföld még mindig a régi német 
tudósok 500 év előtti téves megállapításai miatt 
Idegenkedik a paprikától és ennek a tévhitnek az 
eliminálására azt ajánlja a város hatóságának, hogy 
a szegedi egyetem tanáraival tudományos alapon 
döntse meg e téves felfogást. Váradi Géza beadvá
nyát a földm. minisztériumnak is megküldötte.

Országos vásárok. Kedd, aug. 5. Beled, Hímesháza, 
Jászszentandrás, Nagybörzsöny, Nagyecsed, Nagykani
zsa, Sátoraljaújhely, Szikszó, Vásárosnamény, Vése, 
Sóskút.

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

Csütörtök, aug. 7. Balatonfőkajár, Csabrendck, Cell- 
dömölk, Gyönk, Kecskemét, Kiskomárom, Ónod, Tisza
füred, Velence.

Péntek, aug. 8. Gsenger, Derecske, Sükösd, Gyoma.
Szombat, aug. 9. Hedrehely.
Vasárnap, aug. 10. Abádszalók, Debrecen, Dömösd, 

Nagyberki, Tolna.
Hétjő, aug. 11. Berzence, Bő, Cece, Esztergom, Érd, 

Forró (Abaúj m.), Izsák, Jászberény, Kaposmerő, Kerta, 
Komárom, Kölese, Magyarkeszi, Mándok, Mekényes, 
Nagykapornak, Nágocs, Nova, Örkény, Pécsvárak, Put- 
nok, Rajka, Sárkeresztúr, Sárosd, Siklós, Somberek, 
Szentdienes, Szentgyörgyvölgy, Tárcái, Vasvár, Veszp
rém, Kalocsa, Solt, Vál.

Kedd, aug. 12. Gönc, Kerkaszentmiklós, Mihályi, 
Rcgöly.

Szerda, aug. 13. Ajka, Balmazújváros, Csorna, Nagy- 
kónyi, Székesfehárvár, Bajna.

Csütörtök, aug. -14. Bélapátfalva, Bogdása, Devecscr, 
Győrszentmárton, Keszthely, Kisbér, Kiszombor, Lövő, 
Szabadszentkirály.

Szombat, aug. 16. Endrőd, Kercseliget, Kisláng, Nagy
atád, Nagyrákos, Makó, Szegvár.

Vasárnap, aug. 17. Budapest, Jásztelek, Kiskunfélegy
háza, Kunszentmárton, Monor, Senyeháza.

Hauer Rezső cukrász
Budapest, Vili., Rákóczi út 49. szám

Telefonsz&m : J ó z s e f  426  -  0 4

J óka r ba n  l évő

„Debegó" sokszorosító gép eladó
Megtekinthető: Ro t t onbe r g  dobozüzem, Budapest, 

Nefelejcs ucca 69.

. rendő rtisz tek  
a m ulatóhelyeken.
díjakat összesítik és azokat fizetési osztály szerinti 
arányban általánosan adják meg mindenkinek, 
tekintet nélkül arra, hogy mennyi ügyeletet tartott.

Ezzel kapcsolatban azután az ügyeleti szolgálat 
ellátása körül is újításokat vezettek be, nevezetesen 
azt, hogy a rendörtisztviselök csak éjjel egy óráig tartoz
nak a mulatóhelyeken vagy más nyilvános helyiség
ben tartózkodni és egy óra után hazamehetnek.

Az összes budapesti mulatók ügyeleti szolgálatát 
pedig mindennap egv tisztviselő látja el, aki a főkapi
tányságon teljesít szolgálatot és szükség esetén a 
főkapitányságról azonnal kimegy abba a mulatóba, 
ahol éppen szükség van rá. Ez az újabb mulató
helyügyelet este 9  órakor kezdődik a főkapitányságon 
és reggel hat óráig tart.

A cseh sörgyárak is panaszkodnak. Pedig az ő 
helyzetük összehasonlíthatatlanul kedvezőbb a ma
gyar sörgyárakénál. A cseh sörgyárak termelő- 
képessége 1929-ben 17-3 millió hl.-re emelkedett a 
békebeli 14*4 millió hl.-rel szemben. Az elmúlt évben 
összesen 12-2 millió hl. sört termeltek, úgyhogy 
teljesítőképességüknek csak körülbelül 70%-át tud
ták kihasználni. De messze vannak a mi sörgyáraink 
ettől az eredménytől.

Hétfő, aug. 18. Darány, Egyek, Gyöngyös, Kadarkút, 
Kővágóörs, Mezőkövesd, Mosonszcntjános, Nagybajom, 
Nyírbakta, Ózd, Pacsa, Püspüknádasd, Sajószentpéter, 
Salgótarján, Szerencs, Tatabánya, Vásárosmiskc, Balassa
gyarmat, Dunaföldvár.

Kedd, aug. 19. Balkány, Borsodnádasd, Jánoshalma, 
Vép, Pápa.

Csütörtök, aug. 21. Abony, Böhönye, Büssü, Csapod, 
Gyöngyösmellék, Hosszúpereszteg, Lajoskomárom, Sió
fok, Tiszalök, Újfehértó, Zalaszentlászló.

Péntek, aug. 22. Aszód, Komádi, Mikosszéplak, Vesz
prém, Csongrád.

Szombat, aug. 23. Letenye.
A drága Idegenforgalom. Néhány év előtt, mikor 

megindult az idegenforgalmi propaganda, rendes 
magyar szokás szerint megmozdultak a rózsaszín- 
álmú légvárépítők, akik tyúkot, kalácsot ígértek 
a magyar iparosnak és kereskedőnek. Azóta pedig 
rengeteg pénzt öltek bele az alig ellenőrizhető és alig 
látható idegenforgalmi propagandába, de a kisipar 
és a fővárosi kereskedelem alig látja valami hasznát 
az állítólag cseperedő idegenforgalomnak. Aki idegen

F aragó  é s  S i m o n i t s  
s z o b a fe s tő ,  m á zo ló

m e ste re k
B u d a p e s t, V I. k é r ., P au la y  Ede u c ca  61.

Próféta ucra  sarok. Illvó telefon : Aot 194 21

S ie -  K e d ve ző  fize té s i fe lté te le k

Budapestre jön, azt Budapest mesés fekvésének és 
hangulatos szórakozásainak híre hozza Budapestre. 
Itt tartózkodásának hasznát alig egy-két luxus- 
szálloda és egy-két divatos, drága üdülő- és szóra
kozóhely látja. A tanyavilág romantikáján elmélázó 
és gulyást kóstolgató idegen Budapesten semmit 
sem vásárol. így aztán például az a hétszázezer 
pengő, amit a Szent Imre-év megszervezésére össze
adtak : állam, egyház és főváros, egész értelmetlenül 
és látható haszon nélkül szivárog szét, anélkül, hogy 
a dolgozó magyarságnak megígért eredménynek 
csak századrészét látnánk. Kár a pénzért. Katolikus 
kisipari körökben is kezdenek már rájönni, hogy 
ennek a drága idegenforgalmi propagandának csak 
nagyjövedclmü igazgatói, sehol sem látható pla
kátjai és drága, de nem használt propagandairatai 
vannak. Kevesek zsíros kis üzlete, de a magyar ipar 
és kereskedelem sokkal jobban járt volna, ha Szent 
Imre emlékezetére ezt a hétszázezer pengős pro
pagandaköltséget iparpártolásba fektették volna.

Lángralobbant a vendéglős függönye egy mozdony
szikrától. A mozdonyok kipattanó szikrái gyakran 
okoznak tüzeseteket, de többnyire az útmelletti avart 
gyújtják fel. Debrecenben a napokban szoba- 
ttizet okozott a mozdony egy kipattant szikrája. 
A nagyállomás épületében, az emeleten lakik Dall- 
mann Ferenc vasúti vendéglőé. A hálószoba nyitott 
ablakán a függönyt meggyújtotta egy mozdony
szikra s a függönytől ruhanemüek és bútorok is 
meggyulladtak. Dallmann Ferenc fia vette észre 
a szobában támadt tüzet és oltotta el a vendéglő 
egyik alkalmazottjának segítségével.

Megivott egy liter rumot és azonnal szörnyethalt. 
Debrecenből jelentik : Balogh József huszonhárom
éves tetétleni gazdalegény szerelmes volt egy odavaló 
fiatal leányba. A leány nem viszonozta a szerelmet. 
A legény emiatt annyira elkeseredett, hogy ivásnak 
adata magát. A minap bement egy korcsmába és 
egy liter rumot rendelt. Amikor megkapta az erős 
italt, az egészet egyszerre felhajtotta. A kövctk'ezö 
percben holtan esett össze. A vizsgálat megállapí
totta, hogy öngyilkossági szándékból mérgezte meg 
magát az alkohollal.

Nyolcezer pengős nyugdíjat vett föl 
illetéktelenül egy budapesti vendéglősné 

a kereskedelmi minisztériumtól.
Jóhiszeműségével védekezik.

Érdekes ügyben folytatott nyomozást a főkapi
tányság bűnügyi osztálya. Minap feljelentés érke
zett Rózsdsi Imréné Dcmbiuszky iiccai vendéglősné 
ellen, hogy tizenegy éve illetéktelenül veszi föl 
első ura után a nyugdíját a kereskedelmi minisz
tériumtól.

A rendőrségen Varga Károly detektívnek osztották 
ki az ügyet, aki néhány nap alatt megállapította, 
hogy Rózsás Imréné, akinek Dembinszky ucca 
harmincnégy szám alatt van vendéglője, még egy 
lakást tart fenn Budapesten a Károly körút kilenc 
szám alatt.

A vendéglősné első urát N agy Antalnak hívták, 
aki a kereskedelemügyi minisztérium alkalmazottja 
volt és 1914-ben meghalt. Ettől kezdve özvegy Nagy 
Antalné pontosan kapta az ura után a nyugdíjat. 
1919-ben férjhez ment Rózsási/Imréhez, aki akkor 
az Ú j Szent János kórház alkalmazottja volt.

A kereskedelemügyi minisztériumnak nem jelen
tette be az úi házasságát, hanem továbbra is lakást 
tartott fönn özvegy Nagy Antalné név alatt. A lakás
ban a legidősebb lánya volt, aki elsején a postástól 
pontosan fölszedte a nyugdíját.

Varga detektív megállapítása a kereskedelmi 
minisztériumban nagy feltűnést keltett és miután 
meggyőződtek, hogy Rózsási Imréné valóban két 
név alatt szerepel Budapesten és közel nyolcezer 
pengővel károsította meg a m inisztériumot, csalás 
címén feljelentést tett ellene a főkapitányságon.

Az asszonyt kihallgatták a rendőrségen, ahol 
jóhiszeműségével védekezett. Azt mondotta, hogy 
azzal nem volt tisztában, hogy az új házasságát be 
kellett volna jelenteni a kereskedelemügyi minisz
tériumban s hogy a nyugdíját nem lett volna 
szabad fölvenni. Vallomásával ellentétben azonban 
különösnek tartják a két néven való szereplést 
s a két lakást, amelynek segítségével tudott nyolc
ezer pengőt a kereskedelmi minisztériumtól fölvenni.

Elfogták a csillaghegyi strand kablnfosztogatóját.
Ju st Géza budapesti főpincér a békásmegyeri csendór- 
örsön bejelentette, hogy a csillaghegyi strandon 
ismeretlen tettes fürdökabinját feltörte és onnan 
317 pengő értékű ékszert és ruhaneműt lopott el. A 
csendőrség a betörés tettesét, L. A.-né budapesti 
varrónő személyében elfogta.
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Elárverezték
az Andrássy úti Miramare-kávéházat.

A hivatásos árverezek nyoicezer pengőért vették meg a kávéház berendezését.
A kényszeregyezség, a csőd, az árverés nem is

meretlen fogalom Budapesten. Csöndes és rezignált 
vállvonogatással mennek el ma már az emberek 
a lehúzott redőnyök mellett és igen ritkán figyelnek 
már csak fel arra, ha valahol végrehajtó jelenik meg 
Kivételes helyzetílk van azonban e téren a pesti 
kávéházaknak. Budapestre azt mondják, hogy a 
kávéházak városa, a fényűző luxussal berendezett 
pamlagos és tükrös lokalitások tényleg a pesti ember 
második otthonát jelentették. És bármennyire is 
kiveszett már a kávéháziaké pesti emberekből a 
szentimentalizmus, ha kedvenc helyiségének utolsó 
telvonásához érkezik, különös megdöbbenéssel áll 
meg a bezárt ajtók előtt.

Mint ahogy jó néhány járókelő összeverődött 
a minap reggel kilenc órakor az Andrássy út és 
I.audon ucca sarkán is, ahol egy sok évtizedes pesti 
kávéház utolsó perceinél asszisztálhattak. Aznap 
reggel árverezték el ugyanis a M  iramare-kávéház 
belső berendezését. Talán negyedóráig sem tartott, 
amíg az utolsó szegnek is gazdája akadt és aztán 
■csikorogva leszaladt a vasredőny, hogy talán soha 
az életben ott fehérkabátos pincér senkit ne fogadjon. 
Megszűnt a kávéházak konjunktúrája, valószínűleg 
parcellázzák az üzlethelyiséget és ahol a béke boldog 
esztendejében pirosfezcs bosnyák tisztek üldögéltek 
kedvenc márványasztalaik mellett, most majd az 
olasz fagyialtos íiti fel tanyáját.

Egy darab régi Pest, az elmúlt és soha vissza nem 
térő idők egy patinás darabja pusztult ki ennek 
a városnak életéből a Afí'rű/wire-kávéházzal. A béke- 
esztendők egyik legdivatosabb kávéháza volt ez és /öleg 
a boszniai és bánáti kereskedők látogatták. Délutánon- 
kint és este zsúfolt volt a kávéház és nem egyszer 
pezsgődáridós hajnali mulatozásba fulladt a dél
utáni csöndes feketézés.

Különösen így nyár idején volt hangos élet a 
Af/Vűműre-kávéházban. A kávés, aki most szomorú 
arccal jár-kél itt a számára már örökre idegen 
márványasztalok és megkopott, megfakult tükrök 
között, sóhajtva beszél azokról az időkről, amikor 
a bosnyák vendégek naponta egy fuvar görög
dinnyét fogyasztottak el. Mostanában meg jó volt, 
ha — egy darab dinnye elfogyott reggeltől estig.

Természetesen nemcsak bosnyákok voltak a 
Miramare törzsvendégei, hanem a környéken lakó 
kiskereskedők is. A Paulay Ede ucca, Király ucca, 
I.audon ucca kereskedői szívesen frekventálták a 
Miramaret. Aztán jött a háború, elszakadt Bosznia 
és jött a béke — elszakadtak a kereskedők. Ma 
tönkrement, elszegényedett emberek lakják a kör

nyéket, akiknek nemcsak feketére, de kenyérre is 
nehezen telik. A régi törzsvendégek egymásután el
maradoztak, mind több és több asztal maradt üre
sen. kikerülhetetlen volt a vég.

Pedig senkire sincs panasz. A háziúr igen liberá- 
hsan bánt bérlőjével; nem is csoda, hiszen Káldor 
l-ülőp a kávés, aki egész vagyonát itt hagyta, lú év 
óta bérli tőle a helyiséget. Mikor látta, hogy a gazda
sági viszonyok mennyire romlanak, a békebeli bért, 
a 31.000 aranykoronái ölven százalékkal leszállította, 
így aztán ma 16.000 pengő bért fizetett a kávéház. 
A háztulajdonos még abba is belement, hogy a kávés 
igen szokatlan módon — napidíjban fizesse a bért. 
És mikor már ez sem ment sehogysem, hiszen üres, 
elnéptelenedett volt nap-nap után a kávéház, 
a háziúr akkor is várt több mint egy esztendeig. 
Es vártak a többi hitelezők is.

A teljes összeomlás azonban nem volt elkerülhető. 
Kitűzték az árverést. Az a néhány törzsvendég, aki 
reggeli kávéját, mint annyi esztendőn keresztül, 
ina is a Miramare-kávéházban akarta elfogyasztani, 
hiába várt az Andrássy-úti terraszra kirakott asz
talok mellett. Nem volt, aki kiszolgáljon.

A tulajdonos és a pincérek riadt csoportba verődve 
szemlélték a kávéházat megszálló tömeget, az élénk
séget, a zsivajt, amely a régi békeévek legszebb 
napjaira emlékeztetett. Ezek a választékosnak egy
általán nem nevezhető eleganciával öltözött férfiak 
azonban nem cehhelni jöttek a kávéházba. Csak 
fogyasztani.

Sikerült is hamarosan az egész kávéházat el- 
fogyasztaniok.

Gyors egymásutánban kerültek dobra az asztalok, 
a székek, tükrök, a pamlagok, a tányérok és a konyha 
berendezése. Nem volt nagy licitálás, a hivatalos 
árverezők jól megszervezett csapata csak arra vigyá
zott, hogy más kezére ne kerülhessen semmi. Ez a 
munkájuk száz-százalékosan sikerült is .Potom  nyolc
ezer pengőért vásárolták meg az egész berendezést.

Az árverés híre percek alatt szétfutott a környé
ken és a környező mellékuccákból óriási tömeg verő
dött össze a félig lehúzott redőnyű ajtó elé. Borostás
arcú, kitaposott cipőjű, jobbára deresedő hajú öreg
urak — és nem egynek könny szaladt a szemébe.

A régi törzsvendégek voltak ezek. Valamikor 
gazdag kereskedői a környéknek, akik most eljöttek 
valamennyien, hogy búcsút vegyenek a kávéháztól, 
amely negyven esztendőn keresztül kitartott mel
lettük. A régi törzsvendégek jöttek búcsúzni — 
akiknek ma már egy feketére sem telik . . .

Amerikában évi négy milliárd dollárt költenek az 
alkoholtilalom végrehajtására. Newyorkból jelentik : 
Amerika keleti partvidékén tegnap megint három 
csempészhajót foglaltak le, amelyen alkoholt talál
ok . Az Egyesült Államokból érkezett további jelen
tések szerint ott egyre erősbödik az alkoholtilalom 
elleni mozgalom, különösen a nők körében. A moz
galom egyik női vezetője kijelentette, hogy az 
alkoholtilalom ellen küzdő női szervezetnek ötezer 
" -tagja van. Az alkoholtilalomellenes szövetség szá
mítása szerint az Egyesült Államok évi négy milliárd 
dollárt költenek az alkoholtilalom végrehajtására.

A bezárt Palermo-kávéház három föpincérc bűn
vádi feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen. A bezárt 
Palermo-kávéház három főpincére, Hajfmann Jenő, 
i- ip e rt József és Szemcrey Béla annakidején I *1.000 
l’cngő kauciót adtak át a kávéház tulajdonosának. 
I /■ a három föpincér a főkapitányságon bűnvádi fel
jelentést tett ismeretlen tettesek ellen, akik a kávéház 
hitelezőinek és kauciós alkalmazottainak megkárosít 
!<■'sávul megakadályozták, hogy a Palermo- és a Kör- 
kávéházat, amelyek egy tulajdonos birtokában voltak, 
eladhassák. Négy nappal azelőtt árverezték a Kör- 
kávéházat s ezután történt, hogy a bírósági végre
hajtó váratlanul biztosítási végrehajtást rendelt el 
hazbértartozás fejében a Palermo-kávéházra is. 
Elmondták a főpiucérek feljelentésükben, hogy a 
zárlatvétel előtt néhány héttel ügynökök járták

végig a várost és szerződéseket mutogattak, melyek 
szerint a Palermo-kávéház új tulajdonos kezébe 
kerül. Hivatkoztak arra, hogy a Palermo-kávéház 
berendezése és még kilenc évig érvényben lévő bér
leti szerződése olyan nagyértékü, hogy abból a hite
lezőket ki lehetett volna a kvóta szerint elégíteni és a 
főpincérek is hozzájuthattak volna óvadékukhoz. 
A három főpincér feljelentése alapján a rendőrség 
a napokban megkezdte a bejelentett tanúk ki
hallgatását. Az öngyilkos Katona-Klein  Kálmán 
másik kávéházának, a Kör-kávéháznak két főpin
cére, UV/sz Aladár és Koch Sándor, kétezer, illetve 
ötezer pengő óvadékukat szintén visszakövetelik, 
de tekintettel arra, hogy a kauciót az öngyilkos 
Katona-Kleinnak adták át és nem a feleségének, 
nem terelték az ügyet bűnvádi útra, hanem ügyvéd
jük, Báder József dr. útján polgári úton igyekeznek 
visszaszerezni az óvadékukat.

Pezsgőző kasszafúrók garázdálkodtak a Törley- 
gyárban. Kedélyes betörők jártak a budafoki Törley- 
pezsgőgyár irodájában. A betörők megittak húsz 
üveg pezsgőt és több pezsgősüveget jókedvükben 
összetörtek, majd megkísérelték a pénzszekrény 
megfúrását, de ez az igyekezetük sikertelen maradt. 
Meg kellett elégedniük azzal a húsz pengővel, amit 
az egyik fiókban találtak.

Megdrágul a válás — sietnek a válópörőkkel. Az 
országgyűlés — mint ismeretes — megszavazta a

peres eljárás egyszerűsítéséről szóló törvényjavas
latot. Az új törvényt az országos törvénytárban 
rövidesen kihirdetik. A törvény részint meg fogja 
nehezíteni, részint megdrágítja a válást. Ezért az 
utóbbi két hét alatt hihetetlenül megszaporodott a 
budapesti törvényszéken a válókeresetek száma, mert 
a válni akarók ügyüket még a régi törvény alapján 
akarják elintézni. A törvény életbeléptetése előtt 
a benyújtott kereseteket a bíróságoknak a régi 
paragrafusok alapján kell elintézniük.

Idegenforgalmi Szövetség alakul Pécsett. Pécsről 
jelenti tudósítónk : Pécs gazdasági életének fellendí
tése érdekében mennyire szükség volna a város 
idegenforgalmának fejlesztésére. Mindenki érzi, hogy 
a halódó Pécs megmentésére egyetlen eszköz az 
idegenforgalom feiéiénkítése. A pécsi városházán 
SchmUit Lajos dr. városi tb. főjegyző külön ügy
osztály élén foglalkozik Pécs idegenforgalmi ügyével. 
Egész sereg olyan intézkedés történt már, amely 
előreláthatóan az eddiginél jóval kedvezőbb hely
zetet teremt ezen a téren. Schmidt Lajos dr. tb. fő
jegyző ezeket mondotta a város idegenforgalmi 
problémáiról:

— A város már évek óta tudatában van annak, 
mint jelent az idegenforgalom. Igyekszik is minden 
eszközt megragadni ennek fejlesztésére, tgy szívesen 
látjuk kongresszusok és vándorgyűlések rendezését. 
A jövőben azonban az idegenforgalom fellendítése 
érdekében nagyobb propagandát akarunk kifejteni.

jé g s ze k ré n ye k  m inden m é re tb e n , c s a k is  
e ls ő re n d ű  k ivite lben, g yá ri á ra k o n .

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

Tárgyalunk a postával Pécs természeti szépségeit, 
középületeit és történelmi nevezetességű építmé
nyeit ábrázoló levelezőlapok forgalombahozatala 
érdekében. A világhírű pécsi dóm előtt passzió
játékok rendezését tervezzük, ami bizonyára nagyobb 
tömegeket vonzana a városba. Mindenekelőtt szük
ség volna egy budapesti és egy bécsi idegenforgalmi 
képviselet megszervezésére. Fel kellene venni az 
érintkezést a külföldi idegenforgalmi szervezetekkel 
is. Mindezek a közeljövőben a megvalósulás stádiu
mába jutnak.

Egyébként a közeljövőben a város hivatalos fóru
mainak, a törvényhatósági bizottsági tagoknak, 
valamint a közgazdasági és társadalmi életben 
jelentős szerepet játszó polgároknak bevonásával 
megalakult Pécsett az Idegenforgalmi Szövetség. 
Ez a szövetség társadalmi úton igyekszik a város 
idegenforgalmát előmozdítani. Mindaddig azonban 
szó sem lehet megfelelő idegenforgalomról, amíg 
Pécsnek nincs európai nívón álló szállodája. Ezen 
a téren azonban a jözeljövőben javulni fog a helyzet, 
mert az egyik nagy pécsi szállodát átalakítják.

Mennyi amerikai érkezett Magyarországra ? Ta
vasz óta néhány kisebb-nagyobb csoport amerikai, 
főképen amerikai magyarok, érkezett Budapestre. 
Amerikai testvéreink több hetet töltenek Buda
pesten és a vidéken, számuk azonban, sajnos, távol
ról sem olyan nagy, mint ahogy reméltük. Mind
össze 6—700 amerikai érkezéséről tudnak hivatalos 
helyeken. Nagyobb részük augusztusban fog haza
utazni.

Egerből Pórlsba repülőgépen vitték a székely- 
gulyást. Nagy tisztesség érte Kóczán bácsit, az ismert 
egri vendéglőst, az elmúlt napokban. Három vendég, 
két férfi és egy hölgy ebédelt vendéglőjében és any- 
nyira ízlett nekik a székelygulyás, hogy néhány 
adagot dunsztosüvegbe csomagoltattak maguknak. 
Az előkelő vendégek azután autón Budapestre utaz
tak, egyenesen a repülőtérre, ahonnan a legközelebb 
induló repülőgépen egyenesen Párisba utaztak. 
A Kóczán-féle székelygulyást is magukkal vitték és 
mint a magyar konyha specialitását költötték el 
Parisban — francia társaságban — a Kóczán bácsi 
feleségének konyhai remekét: a székeiygulyást.
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„THONET-MUNDUS"
Egyesü lt M a g y a r  Hajlított 
Fabútorgyárak Részvénytársaság 

Budapest, IV. kér, Váci ucca ll/a.

HAJLÍTOTT bútorok
szállodák, kávóházak és v e n d é g l ő k  r é s zé r e .

Polgár Sámuel és a borpropaganda. Polgár Sámuel, 
a nevezetes volt konflistulajdonos, aki annyi hírt 
szerzett immár európai kőrútjaival, csütörtökön 
este bejelentette nekünk, hogy legközelebb világ
raszóló utat tervez, ezúttal azonban gépkocsin . . .  
Polgár Sámuel nevét hiszen sokan ismerik. Polgár 
Sámuel ugyanis Csillag nevű lovával (a fiakkerbe 
fogva) már 1928 április havában európai útra indult, 
hogy reklámot csapjon a magyar ló nagyszerűségé
nek. Megfordult akkoriban Csehföldön, Német
országban, holland területen, a brit szigetvilágban, 
s a francuzok országában, ahonnét békésen hazáig 
kocogott a Csillaggal. 1929. április első napján ért 
vissza Budapestre. Második útjára még ugyanez év 
április vége felé lépett rá s ezúttal bejárta Csonka- 
magyarországot, Szerbiát csak félig, mert ott meg 
akarták gyilkolni (állítja Polgár Samu bácsi), azután 
Bulgáriát és Törökországot, ahonnét Románián 
keresztül zörgött vissza a fiakkerrel Budapestig. 
Volt pedig ez 1929. november 22-ik napján. Polgár 
Sámuel bácsinak mindkét kőrútján temérdek kalandja 
s egyéb élménye akadt, amelyeket felsorolni 
azonban egész könyv kellene. Azóta ő is elhagyta a 
Csillagot, túladván rajta s a finomabb autóvezetésre 
fanyalodott. Legközelebb világkörüli útra indul a 
gépkocsival s ezért is jött be hozzánk csütörtök este. 
Ezen az útján a magyar bornak szeretne még nagyobb 
propagandát csinálni s a földmívelésügyi minisz
tériumtól máris ígérete van, hogy autójára fölraknak 
vagy két csobolyó állami bort, amelyet majd Samu 
bácsi ingyen fog kóstoltatni szerte a világban. Már, 
persze, amíg tart a borból. Erre az útjára két magyar
ruhás s  hosszúhajú leányt is szeretne magával vinni, 
akik a bort kínálgatnák. Eddig is nagyon sok leány 
jelentkezett már, aki közt zsűri fog válogatást ren
dezni a ligeti Kékhordó-vendéglőben, esti 7 órakor. (!) 
Hosszú haj kötelező, bubifrizurások mutatkozni se 
merjenek! Polgár Sámuel lelkes honfi reméli egye
bekben, hogy az erkölcsi segítségen kívül némi anyagi 
támogatás sem fog elmaradni a magyar társadalom 
részéről. Értjük . . .  értjük . . .  Muníció nélkül nem 
lehet nekivágni. . .

Megháromszorozódott a szeszkivitelünk, jelenté
kenyen emelkedett az országban a szesztermelés 
az 1929. szeptember 1-ével kezdődött kampány első 
kilenc hónapjában. A fogyasztási adó alá eső főzdék- 
ben 1929. szeptember 1-től 1930. május 31-ig 
412.083 hektoliter szeszt állítottak elő, míg a múlt 
kampány ugyanezen időszakában 315.705 hektoliter 
volt a termelés. A szeszgyárakból elszállítottak 
a fogyasztási adó lefizetése mellett 56.594 hektoliter 
szeszt, exportra 120.439 hektolitert. Ezzel szemben

tavaly csak 42.779 hektoliter volt az ország szesz
exportja. Denaturálásra 35.788 hektolitert, ecet
gyártásra 15.361 hektolitert, müselyemgyártásra 
1800 hektolitert használtak el. Motalko céljaira 
63.808 hektoliter szeszt szántottak le.

Borárak. A magyar borpiacon az árnyalati javulás 
tovább tart. A belfogyasztás meglehetősen nagy, ami 
a készletek állandó csökkenését idézi elő.

A legutóbbi esőzés mindenesetre a szőlőre is jó hatással 
volt, főleg a meleg homokokon, ahol már kezdett mutat
kozni a forróság hatása. Néhol kényszerérést is idézett 
elő, de még nem katasztrófáiis mértékben. Szőlőkben 
betegség nincsen. Terméskilátások jó közepesek.

Dömsödön 134 hl. 1928-as évjárati 8-8— 9-5 fokos bor 
elkelt 15—19 fillérért, azonkívül kis tételben 10—12 fokos 
30—32 fillérért.

Szentmártonkátán a készletek parasztoknál teljesen el
fogytak, uradalmi készletek is igen erősen fogynak szi
lárduló árak mellett 35 fillértől felfelé ár mellett. Partos 
fekvésekben bogyók ritkulnak, levelek száradnak, fürtök 
lilaszinben kényszerérés jeleit mutatják. Ezeket bármily 
kedvező időjárás sem hozza helyre. E helyeken a vessző 
zöld és biztosan éretlenül találja a tél.

Gyöngyösön élénk kínálat van. Többek között elkelt 
100 hl. 11 fokos 25 fillérért, 55 hl. 10 fokos otelló 22 fil
lérért, 55 hl. 13 fokos leányka 35 fillérért, 10 hl. 16 fokos 
vörös csemegebor 95 fillérért.

Pacsán borealdások szünetelnek.
Alsóságon az árak emelkednek. Fehérbor kicsinyben 

1 pengő, nagyban 85 fillér; vörösbor ára 70—75 fillér. 
A munkások eléggé fogyasztanak.

Szekszárdon kisebb tételeket 20—32 filléres alapon 
vásárolnak környékbeli kereskedők. Élénkség az üzlet
ben nem mutatkozik.

Badacsonyban eladás nem történt.
Tokajhegyalja elhanyagolt.
Fülöpszálldson elkelt 800 hl. 2 filléres alapon.
Szigetcsépen 200 hl. 2 filléres alapon.
Ceglédcsemőn borforgalom élénkült, készletek kifogyó

ban vannak. Elkelt 1200 hl. hibás óbor, 10° Malligandos 
20pengőért; 200 hl. 11° Malligandos hl.-kint 27 pengőért; 
200 hl. 12-5° Malligandos hl.-kint 32 pengőért; 200 hl, 
12° Malligandos hl.-kint 30 pengőért.

Alsóságon 70—80 fillér között mozognak a borárak. 
A készletek erősen fogynak. A terméskilátások szépek.
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Villányban csak környékbeli vendéglősök vásárolnak 
4—8 hl. tételekben, 45—60 fillérig. Peronospora fellépett, 
de a szárazság folytán nem tudott kitörni, állandóan 
az oidium érzékeny kárt okozott.

Kísérő nélkül érkező nőket nem szolgálnak ki több 
londoni étteremben és kávéházban. Londonból jelen
tik : Tizenkét nőegyesület tagjai zajos gyűlést tar
tottak a minap a Kensington H all-bán az erkölcsös
ségnek az ellen a túlzása ellen, mely vendéglőkből 
és kávéházakból ki akarja zárni a kísérő nélkül 
érkező magányos nőket. Több londoni vendéglő és 
kávéház már meg is kezdte az új erkölcsvédelmi 
rendszer alkalmazását. Ezekben már nem szolgál
ják ki azokat a nőket, akiknek nincs kísérőjük. 
A nőegyesületek gyűlésén hevesen tiltakoztak az új 
rendszer ellen, mely sok tévedésre adhat alkalmat 
és igazságtalanul okozhat kellemetlenséget tisztes
séges nőknek. Viszont elismerte, hogy a gyanús 
elemek kizárása az étteremből és kávéházakból csak 
használat a társadalmi erkölcsnete. De hogyan kerül
hetők el a tévedések ? Ennek a kérdésnek az eldönté
sére bizottságot küldött ki a nőegyesületek gyűlése.

„Szabályozták44 Nagymarost, kihalt minden.
Idővel több lesz a szabály, mint a fürdővendég.

Nagymarosról írják : Az ablakokon cédulák : nyári 
lakás kiadó. Üresek az uccák, a más években nya
ralóktól hangos, sőt talán túlhangos Nagymaros 
ma kihalt, csendes. Még feleannyian sem jöttek idén 
nyáron, mint más években, pedig nagyon jól jött 
volna a „Szummalájt*4 pénze, mert hát nagy a 
munkanélküliség és alig van ház, amelynek gazdája 
munkát talált volna. Legtöbb helyen kijár az apró 
szőlőbe és tesz-vesz, hogy mégis csináljon valamit, 
de van olyan ház is, ahol a gazda, meg felnőtt fiai is 
csak a lábukat lógatják, nem akad számukra munka 
sem Budapesten és miután nyaralók sincsenek, még 
a faluban sem.

összedugják a fejüket az emberek, úgy panasz
kodnak. Nyoma sincs már a nagymarosi házigazda 
hírhedt fölényének, csendesek, udvariasak és ha 
valami budapesti nyaralóféle tűnik fel, húszán is 
megrohanják, mindenki a lakását szeretné kiadni.

Nagyrészt elmaradtak a nagymarosi nyaralók, 
egyrészt bizonyára az általános gazdasági helyzet 
miatt, másrészt pedig, mert megunták a közigaz
gatásnak azt a gyámkodó, mindenbe beleavatkozó 
módját, ahogy itt a fürdőpolitika alkalmazását 
értelmezik.

Apró, bosszantó dolgok, de éppen elég annak, aki 
valaha is élvezte egy külföldi fürdőhely előzékeny
ségét, udvariasságát, ahol niég a vendég gondolatát 
is ellesik, nemhogy mozgási szabadságát gátolnák. 
Mert Nagymaroson szabályozva van, hol mozoghat 
az ember és hol nem.

Például a strandtól mintegy száz lépésnyire van 
a csónakház. A legtermészetesebb volna, hogy aki 
fürdés közben egy kicsit evezni akar menni, az 
a Dunaparton megtehesse azt a bizonyos száz 
lépést és bérelhessen magának csónakot. Ezen sehol 
nem gondolkoznának. Csak Nagymaroson. Mert 
ott tilos.

A parton egy csendőr cirkál, fehér kesztyűben és 
tekintettel a nyaralókra, puska nélkül, csak oldal
fegyverrel és vigyáz, nehogy bárki is fürdőruhában

végigmenjen a széles partdarabon. Néha behúzódik 
az egyik mellékuccába és vár. Ha pedig egy ravasz 
fürdőruhás csónakázni vágyó mégis feltűnik, lecsap 
rá és felírja az apja és anyja nevétől kezdve egészen 
a lakáscíméig minden személyi adatát. És a J d -  
hágót" beidézik, megbüntetik,* ha elutazik, akkor 
állandó lakóhelyén a rendőrséggel idéztetik meg. 
Volt olyan eset, hogy decemberben kellett a delik
vensnek Szobra utaznia nyári vétkéért.

A tánc engedélyezése körül is állandó nézeteltéré
sek vannak. Nagymaros főszolgabírája például el
tiltotta, hogy tánc közben bárkit is „ lekérjenek“ . Másutt 
legfeljebb nem illik, itt erkölcstelen. Tilos továbbá 
a strandfürdő vendéglőjében harisnya nélkül, kihajtott 
inggallérral, szabályszerű zakkó nélkül táncolni. Ha 
Nagymaroson a meleg nyári estéken a fiatalság 
táncolni akar, úgy kell felöltöznie, mintha a Negres- 
cóba menne.

Tilos továbbá a szaxojón és a jazzdob. Helyette 
nagybőgőt és tudja Isten mit kell használni. Sza
bályozva van, meddig tarthat egy tánc, meddig 
szabad a rádió hangosan beszélőjének működni.

Néhány uccán tilos például biciklizni. Bizonyára 
azért, mert ezeknek a forgalmát megnehezíti a kerék
pár. Meg kell jegyezni, hogy ezeken az uccákon leg
feljebb óránkint halad keresztül egy-egy szekér. 
Egyáltalán minden szabályozva van, csak az uccák 
pora, a Dunapart szeméttelepei és a piaci árak 
nincsenek szabályozva. Nagymaroson egy kiló hús 
SO fillérrel drágább, mint Budapesten, a gyümölcu- 
és főzelékféléknél is 25—30% a különbség.

Nem nagy dolgok, de felnőtt emberek számára 
végtelenül bosszantóak. És az eredmény : állandóan 
csökken a nyaralók száma, a helybeli boltos nem 
csinál üzletet, helyette tiroli kollégája gazdagodik 
meg. Régi nóta, de nagyon aktuális marad addig, 
amíg nem segítenek valahogy a bajokon. És addig 
hiábavaló minden ankét és tárgyalás, egyre több 
és több pénz megy ki az országból. Azt pedig ki
hágások büntetéspénzeiből nem lehet pótolni!...



«U30. a u g u sz tu s  S. V K « llí)a i ,« S Ö K  L A P JA

MEI OI NGE R
R CDIVIVUS •  ÉS

♦  H ELIOS +
rOLYTOMÉCÖ KÁLYHÁK

LÉGFUTÉSI BERENDEZÉSEK

co •tx>
CD >  
n  03 -03 M

A korcsmárostanoncok „vendéglői*1 vizsgáztatá
sáról. Körmenden az általános ipartestillet vendéglő
ipari tanoncvizsgáló bizottság megadta egy vendég
lőipari tanoncnak a vizsgáztatását, mert egy korcs- 
marosnál volt beszegődve. Ebben a vitás ügyben az 
általános ipartestület a soproni kereskedelmi és ipar
kamarához fordult, mikép lehetne a tanoncra eredő 
hátrányt elhárítani. A kamara a következőket vála
szolta az ipartestületi elnökségnek: Az 1922: XII. 
t.-c. 19. §-a második bekezdése szerint a törvény 
14. $-ának 1. pontjában említett iparokhoz szükséges 
képesítés szempontjából a meleg ételek kiszolgál
tatására jogosított korcsmárosok üzleteiben végzett 
gyakorlatot számításba kell venni. Ily értelemben 
rendelkezik a törvény 80. §-a is, melynek 8. pontja 
szerint a meleg ételek kiszolgáltatására jogosított 
korcsmáros, ha a tanonc által elsajátítani kívánt 
iparra az e törvényben megállapított szakképzett
séget saját személyében igazolni nem is tudja, a tör
vény 79. §-ában foglaltaktól eltérően képesítéshez 
kötött iparban leendő kiképzés céljából tanoncot 
tarthat. Az említett két törvényszakasz egybe
vetéséből megállapítható — minthogy a körmendi 
korcsmárosok jogosítva vannak az előírt keretek 
között korcsmájukban meleg ételeket kiszolgálni 
(1921 : XIII. t.-c. 15. §-a és 78.000—1923. K. M. sz. 
rendelet 130. §.) — hogy a körmendi korcsmárosnál 
tanszerződés alapján eltöltött tanidő a vendéglőipari 
képesítés szempontjából számításba veendő. Ebben 
az esetben tehát a tanoncvizsgáló bizottság köteles 
a korcsmáros tanoncát levizsgáztatni.

üolettával fizetett a cigányoknak. Gyuláról jelen
tik : Az egyik vendéglőben fiatal gazda mulatott. 
Zárórakor, amikor fizetésre kerlüt sor, egy csomó 
sorsjegyféle papirost dobott oda a cigányoknak.

— Ez a tietek ! — mondotta.
A cigányok kétségbe estek, hogy sorsjeggyel fizet

ték ki őket. Amikor azonban jobban megnézték a 
papirost, látták, hogy ötven darab hárompengős 
bolettát kaptak a jókedvű gazdától. Természetesen 
boldogan tették zsebre a gavalléros borravalót.

A forgalmi adóellenőri állás nem fér össze a tiszti 
kardbojttal ? Benedek Alajos nyugalmazott őrnagyot 
forgalmi adóellenőrré nevezték ki. Benedek hosszabb 
ideig működött is ebben az állásában, amikor a hon
védség főparancsnoka felhívta arra, hogy vagy hagyja 
abba a forgalmi adóellenöri foglalkozását, vagy pedig 
mondjon le a tiszti rendfokozatáról, mert különben 
a főparancsnok a tiszti rendfokozat megvonása iránt 
fog intézkedni. Benedek kénytelen volt a felsőbb 
parancsnak engedelmeskedni, de amikor állását el
hagyta, kártérítési pert indított a kincstár ellen. 
Keresetét arra alapította az őrnagy, hogy a honvéd
főparancsnok felhívása tárgyilag indokolatlan és 
jogellenes volt, de ő a kilátásba helyezett joghátrány
nak (a rendfokozat megvonásának) kényszere alatt 
annak mégis eleget tett, adóellenőri állásáról le
mondott és így az adóellenőri jövedelem összegével 
felérő kárt szenvedett. Ennek a kárnak a megtérí
tésére kérte a kincstárt kötelezni. A Kúria Racz- 
tanácsa a Tábla ellenkező döntésével szemben nem 
ment bele a per érdemleges tárgyalásába, hanem 
úgy találta, hogy ennek a vitának az eldöntése nem 
tartozik polgári perútra. Az ítélet megokolása szerint 
a nyugalmazott őrnagy ezzel a perrel lényegében 
véve azt a sérelmet akarja orvosolni, amely őt nyug
állományú tiszti minőségében, tehát az állammal 
szemben fennálló viszonyában felettesének rendel
kezése folytán érte. Ámde a katonai szolgálati 
viszonyban a felettes hatóság intézkedéséből eredő 
hasonló sérelmeket, ha vagyoni kárt okoztak is, 
polgári per útján nem lehet orvosolni, még pedig 
aképen sem, hogy az állam a kár megtérítésére

köteleztessék. A katonai szolgálati viszony lényegé
vel és természetével ugyanis általában nem fér össze 
ezeknek a kérdéseknek, így például a vett parancs 
törvényszerűségének perbeli tárgyalása, vagyis a 
szolgálati viszonynak ekként való perbevonása. 
Ezért a Kúria — különleges hatásköri szabályozás 
hiányában — úgy találta, hogy ez a per polgári 
útra nem tartozik.

Az amerikai asszonyok és a „nedves“-párti moz
galom. Hoover amerikai elnök csütörtökön rendeletet 
írt alá, amelynek értelmében az Egyesült Államok kül
földi követségei a jövőben semilyen címen sem 
számíthatnak fel költségvetésükben szeszesitalokra 
kiadott összegeket. Ha valamelyik külföldi követség 
mégis feltétlenül szükségesnek találná, hogy rep
rezentációs alkalmakkor szeszesitalokat vásároljon, 
úgy az italok árát a követség személyzetének saját 
zsebéből kell fedeznie. A newyorki prohibiciós ható
ságoknak csütörtökön megint jó napjuk volt. Az 
Atlanti-Óceán partvidékén egy vámgőzös három 
csempészhajót állított meg, amelyeken 350.000 dol
lár értékű csempészett alkoholt foglaltak le. Az ame
rikai asszonyok között egyre jobban terjed a prohi- 
bicióellenes mozgalom. A mozgalom egyik vezetője 
szerint a prohibicióellenes nőszervezetek tagjainak 
száma minden héten átlag ezerrel emelkedik. Az asz- 
szonyok kezdetben örültek az alkoholtilalomnak, 
mert azt remélték, hogy a férfiak a korcsmák helyett 
többet lesznek majd odahaza. Most azonban be kel
lett látniok, hogy a titkos korcsmák száma az alko
holtilalom bevezetése óta megsokszorozódott. A bör
tönök lakóinak egyharmada is a prohibició áldozata.

Harmincezer pengős kártérítési pör 
egy amputált ballábért.

Kertész Endre főpincér perli a Társadalombiztosítót.
Kertész Endre főpincér polgári pört indított az 

Országos Társadalombiztosító ellen háromszáz pengő 
havi járadék, vagy egyösszegben 30.000 pengő meg
ítélését kérve.

Keresetében előadta, hogy az OTi orvosi rendelő
jében fájós lábát megvizsgálták és vízgyógyintézeti 
kezelésben részesült. Állapota azonban mind rosszab
bodott, masszázsokat kapott, de később megállapí
tották, hogy csonthártyagyulladása van. Bizonyos 
ideig kezelték, végül is mint gyógyultat elbocsá
tották.

Múlt év február közepén aztán magas láza jelent
kezett, mire az orvos a kórházba utalta. Itt röntgen- 
vizsgálat után megállapították — előadása szer- 
Fint —, hogy az OTI-nál helytelen diagnózis alapján  
kezelték és téves volt a csonthártyagyulladás konsta- 
tálása is. Az elmérgesedett betegséget már nem lehe
tett leküzdeni és végül is múlt év szeptember köze
pén ballábát am putálni kellett, nehogy még súlyo
sabb komplikációk álljanak elő.

A főpincér keresetében hivatkozott végül arra, 
hogv féllábbal a mesterségét, amely nagyon is egészséges 
két lábat követel, nem folytathatja, tehát indokolt, 
hogy a Társadalombiztosító a kártérítést megfizesse.

A K éry  János törvényszéki bíró előtt folyó tárgya
láson Szentkirályi Ákos, az OTI képviseletében 
a kereset elutasítását kérte, mert szerinte a Társa
dalombiztosítót felelősségre vonni nem lehet a saj
nálatos balesetért. A beteg láb kezelése annak rendje 
és módja szerint helyes diagnózis alapján történt. 
Szakértői bizonyítást kért mindezekre vonatkozólag. 
Kertész Endre jogi képviselője, Zálos Lajos szintén 
a bizonyítás elrendelését kérte és az indítványoknak 
a törvényszék helyt is adott és a tárgyalást későbbre 
halasztotta.

A törvényszék a napokban tartott folytatólagos 
tárgyaláson Ligeti Ármint, az OTI osztályvezető 
orvosát hallgatta ki tanúképen. Kertész kezelése 
idején ugyanis ő helyettesítette a szabadságon lévő 
Weinberger főorvost és ő állította ki a bizonyít
ványt a főpincér részére az akkori orvosi naplófel
jegyzések alapján.

— A felperes azt állítja.’ — mondotta többek 
között a tanú —, hogy a betcglapon „genitis tbc."

állott. Ha ez így van, ennek akkor sincs jelentősége, 
mert nem a beteglap a fontos, hanem a kórtörténeti 
feljegyzések. S kezelésre vonatkozóan csak az orvosi 
naplóban foglalt feljegyzések bírnak jelentőséggel.

Ligeti Ármin kitért a főpincérnek arra a meg
jegyzésére is, hogy beteglapjára ráütötték a „gyó- 
gyult“ bélyegzőt. Erre vonatkozólag az a válasza, 
hogy ez az adminisztráció bélyegzője és éppen olyan 
kevéssé lényeges a kezelés szempontjából, mint 
ahogy nem lényeges a tisztviselők elírása sem. A fel
peres betegségére és kezelésére vonatkozó lényeges 
feljegyzések az OTI orvosi naplójában vannak meg
örökítve.

— A naplóba csak azt vesszük be, amit mi álla
pítunk meg, vagy pedig amit a beteg nekünk be
mond. Véleményem szerint kezelésünk használt 
a beteg lábának és a beteg testrészen kisfokú javu
lást észleltünk — fejezte be vallomását Ligeti dr.

A törvényszék Ligeti Ármint ezután megeskette 
vallomására, majd a tárgyalás folytatását október 
13-ára halasztotta el. Ezen a napon Manninger 
Vilmos professort, Bugyi Istvánt, az Új Szent János- 
kórház orvosát és Stérin  Ignácot, az OTI volt orvosát 
hallgatják ki.

v i l á g í t á s i  rek lám -vá lla la t € i
B udapest, V III., R ökk  S zilárd  uooa 23.
Telefon : József 3H5—28
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A sörpor. Az Amerikai Egyesült Államokban 
tudvalevőleg szesztilalom van, ami arra indítja a 
szomjas amerikaiakat, hogy a legkülönbözőbb i'iton- 
módon igyekezzenek a törvényt kijátszani. De a 
prohibiciós rendőrség se alszik és gyakran rendez 
razziákat, hogy a szomjas bűnözőket elcsípje. így 
történt nemrég New-Jersey-ben, ahol a rendőrség 
egy nagy vegyi gyárnak jött a nyomára, amely

A nagylaki járás főszolgabírójától, mint r. b.-bíréságtól,
1930. kih. 92/2. szám.

A nagylaki járás főszolgabírójának, mint I. fokú 
rendőri büntetőbíróságnak rendőrbírája, Stand Pál 
szolgabíró a vád képviseletében, jÍrási borellenőrző 
biz. elnöke résztvótole melleit Csanádpalotán, 1930. óv 
május havának 7. napján megtartott nyilvános tár
gyalás után a következőleg

ítélt:
I. r. t. Szepesi Mihály, 39 éves, róm. katb. vallású, 

italmérő foglalkozású, nagyinajláti lakost vétkesnek 
mondom ki az 1924. évi IX. t.-c. 42. §-ának 2. pont
jába ütköző kihágásban, melyet azáltal követett el, 
hogy a Nagymajlát községben 1930. év január havá
nak 17. napján 11%-ig vízzel hamisított bort hozott 
a forgalomba s ezért az 1928. évi X. t.-c. 25. §-a értel
mében, az 1924. évi IX. t.-c. 42. §-ának alapján, az 
1879. évi XL. t.-c. 21. §-ának alkalmazásával I. r. t. 
30 pengő pénzbüntetéssel, megváltható 15 napi elzá
rásra ítélem.

A megállapított pénzbüntetés teljes egészében a 
m. kir. földművelésügyi tárcát illeti, s az ítélet jog
erőre emelkedésétől számított 15 nap alatt, különbeni 
végrehajtás terhe alatt fizetendő.

Kötelezem terheltet a még felmerülendő eljárási 
és tartási költségek, valamint Szepessy József állami 
pincefelügyelő részére úti költség, napi díj és szak
értői díj címén 27 pengő 17 fillér és az Ampelológai 
Intézet részére 40 pengő vegyvizsgálati költség meg
térítésére. Azonfelül kötelezem, hogy ítéletemet Nagy
majlát községben dobszó útján és a .Marosvidék" 
című napilapban, a „Vendéglősök Lapja* című szak
lapban tegye közhírré. A kimért hamisított hat és fél 
liter bor kárdíja fejében 0 pengő 50 fillérnek meg
térítésére kötelezem. A kárdij a Földművelésügyi 
Miniszter Úr tárcáját illeti.

ítéletemnek a m. kir. makói Pénzügyigazgatóság
hoz való áttételét az 1929. évi X. t.-c. 25. §-a értel
mében mellőzöm.

Megokolás ■
Terhelt tagadta, hogy az 1930. évi január hó 7. 

napján megtartott borellenőrzési szemlén ítalmórósi 
helyiségében megmintázott söntésbeli bort vízzel meg
hamisította volna, tagadó vallomásával szemben azon
ban az Ampelológiai Intézet vegybizonylatávalésajárási 
borellenőrző bizottság elnökének, mint szakkópviselőnek 
szakvéleményével beigazoltnak láttam, hogy terhelt 
vízzel hígított bort hozott a forgalomba, minthogy az 
ekként beigazolt cselekmény az 1924. évi IX. t.-c. 42. 
’-ának 2. pontjába ütköző kihágás tényálladóhait 

képezi, terheltet a kihágásban vétkesnek kimondani 
és tekintettel büntetlen előéletére s arra, hogy a 
kihágást tudtán kívül családtagja követte el, mint 
enyhítő körülményre, a kiszabott büntetéssel meg
büntetni s a Rbsz. 210., 212. §-ai szerint megállapított 
eljárási költségek megfizetésére kellett kötelezni. A szak
értői díj, vegyvizsgálati díj és kárdíj megállapítása az 
ítélet közhírré tétele az 1889. évi 2000. F. M. sz. r. 
89., 90., 92., 95. g-án alapszik.

ítéletemet hiteles kiadmányban Szepesi Mihály 
nagymajláti lakosnak, a járási borellenőrző bizott
ságnak, Szepessy József áll. pincfelügyelőnek, szegedi 
lakosnak kiadom azzal, hogy az ellen a kézhezvétel
től számított 15 nap alatt előttem előterjesztendő és 
a vármegye alispánjához intézendő fellebbezésnek 
van helye.

Csanádpalota, 1930. év május havának 8. napján.
(Olvashatatlan aláírás)

Jegyzőkönyvvezető.
(Olvashatatlan aláírás)

Bzolgablró, r. b.-birő.

A másolat hiteléül azzal, hogy ezen ítélet jogerőre 
emolkedett és végrehajtható I 

Csanádpalota, 1930. július 23.
Dr. Juhász Zoltán

szolgaiért.

„sörport" állított elő és ezt a szükséglet mérve sze
rint labdacsokba, tablettákba, vagy brikettekbe 
préselve hozta forgalomba. A sör előállításához a 
fogyasztónak nem volt másra szüksége, minthogy 
egy sörporlabdacsot vásároljon és azt gyenge cukros- 
vízoldatban felfőzze, mire igen erős sört kapott.

Likőrt ittak a betörők a vendéglőben. Szombatra 
virradó éjszaka a lipótkörúti Scliiick-féle étteremben 
betörők jártak. A betörők minden elvihető holmit 
elcipeltek, magukkal vitték a főnökök ruháit, a pin
cérek frakkjait, frakk-ingjeit, a pénztárban talált 
összes készpénzt. Munkaközben úgylátszik, meg
szomjaztak, mert több likőrös és konyakos üveget is 
felbontottak és azt elfogyasztották. A rendőrség 
keresi a betörőket.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos 
Dr. KISS ISTVÁNNÉ.

Az adonyl Járás főszolgabírójától.

Kivonat
a 493. kih. 1929. számú ítéletből.

Az adonyi járás főszolgabírója Lábady József, 49 
éves, róm. kath., dunapentelei lakost bűnösnek mondta 
ki az 1924. évi IX. t.-c. 7. és 8. §-ába ütköző kihágás
ban, mert bort vízzel meghamisított és ezen hamisí
tott bort forgalomba hozta és ezért a II. Bn. 4. §-ának 
alkalmazásával a felhívott törvény 42. §-ának 2. pontja 
alapján 20 pengő pénzbüntetésre, 3t pengő vegyvizs
gálati díj, 23 pengő 90 fillér szakértői költség viselé
sére ítélte. Elrendelte továbbá, hogy az ítélet kivonata 
terhelt költségén a „Vendéglősök Lapja" c. szaklap
ban és a , Pesti Hirlap"-ban egyszer közzótétessók. 
Elrendelte végül, hogy a jogerős ítélet a m. kir. 
Pónzügyigazgatóságnak is megküldossék. Ezen ítéletet 
Fejér megye alispánja 029/929. II. f. ítéletével hely
benhagyta és így az ítélet jogerőre emelkedett.

Adony, 1930. évi július hó 22-én.
A kivonat hiteléül:

Szabady s. k.
szolgablrt.

1929. kih. 836-7 .

KIVONAT.
Szecskó Pál itcés, szeg

vari lakos azért, mert a sűrítés
ben lévő bort 20% vízzel hami
sította, 60 pengő pénzbüntetésre 
ítéltetett és az eljárási költségek 
megfizetésére köteleztetett.

Mindszent, 1930. július 28.
SzilárdCy István s. k-

tb. főszolgabíró.

Mindszent, 1930. július 28.
Szőke Sándor s. k-

főszolgabíró.

Garantált teljes 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők: 
Pálpuszta-sajt, 

Derby-sajt, Roma- 
dour, Imperlál, 

Óvári, Trappista, 
Caslno, Roquefort, 

------------------  Roquefortdobozos
D E R B Y  Sajt- és VajtermelS Részvénytársaság
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Szent István 
Portersör

a Polgári Serfőzde 
páratlan

sörkülönlegessége
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 jé "  -bán hirdeti

Magyar királyi állami rendőrség gyöngyösi kapitánysága
1930. kih. 430. szám.

ítélet-kivonat.
A magyar királyi állami rendőrség gyöngyösi 

kapitányságának a l u l í r o t t  r e n d ő r i  hüntetöbirója 
S ta ru s c  M ó r terheltet, aki 45 éves, izr. vallású, 
boleszi szülotósü, gyöngyösi lakos, magyar állampolgár, 
vagyontalan, a „Nemzetközi Borkereskedelmi R.-T." 
gyöngyösi korcsmájának üzletvezetőjét azért, mert 
a söntésben közvetlen kimérés a'att álló bort otholló- 
nak jelölte, inig a pincében azonos minőségűnek val
lott bor „tarjáni siller" jelzéssel volt ellátva, az 1924. 
évi IX. t.-c. 43. § án»k 1. pontja alapján a II. Bn. 
4. §-ának alkalmazásával 15 pengő pénzbüntetésre, 
behajthatatlanság esetére a II. Bn. 10. g-a alapján 
három napi elzárásra, ezenkívül az eljárás során fel
merült költségek megtérítésére ítélte s ogybon az íté
letnek terhelt költségéro a „Vendéglősök Lapja" című 
szaklapban való egyszeri közzétételét is elrendelte.

Gyöngyös, 1930. julius 22.
d r .  G y u rta ik  L á s z ló  s. k. 

rondörkapitány, 
mint rendőri büntetőblró.

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

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

megrondelőim bizalmát kielégíteni.
K á lyh ák  fschamotirozását vállalom .
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