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Országos veiiílégltíN- 
kongTOsszus Kőszegen
\ magyar vendéglősök és korcs- 

marosok ezévi kongresszusa prog
ramúi szerint a legnagyobb rendben 
folyt 1p.

Augusztus 27-én este érkeztek Kő
szegre a résztvevő kartarsak. hol a 
feldíszített pályaudvaron a rendcz.ősé- 

( '■ - i i  s a város v p z p Iő Í ii kívül hatalmas 
tömeg várta az érkezőket. azonkívül 
kivonullak a leventék és a kőszegi 
zciipkar is. Vz érkezőket zenészé) p s  

harsány üdvözlés lohadta, majd a 
vendégek p s  a fogadásra kivonult k<‘» 
/.ön ség a pályaudvar elült gyüleke
zett össze, ahol ezalatt l’elá111 a Iáim 
|»ionos mellel, mely a zenekarral elán 
megindult a \árosba.

\ Főtéren éiriási közönség yárla az 
érkezőket. \ lőgndéxbiz.oltság, élén 
Jnmbriis Lajos polgármesterrel ás 
vitéz Nagy .Miklós helyettes polgár- 
mesterrel várta az érkezüket. \z üd
vözlések elölt a szombathely i M\\ 
Haladás dalárda ás a kőszegi C,on- 
cordia daloseg-y esülel összkara a Szó
zatot inionália. melyet áhítalosan éne
kelt velük a közönség. \ Szózat el
hangzása után J n m b r iis  polgármester 
üdvözölte a kongresszusra érkezett 
vendégeket. Itövid beszédben méltatta 
a kongresszus jelentőségét. örömét 
fejezte ki. hogy a kongresszus ven
dégeivel megismertetheti k ő s z e g e i ,  e z t  

a nagy törléiielmi múltú várost. Jó 
munkál és kellemes szórakozást ki- 
vánt a kongresszus vendégeinek.

\ kongresszus résztvevői részén')! 
O rb á n  Zoltán (iézn a \ endéghösök 
( Irszágos Lgv esőidének alelnöke kö
szönte meg az üdvözlést.

A beszédek végeztével az énekkarok 
a Himnuszt énekelték, inelv után a 
vendégek szállásaikra vonultak.

Kste a Sírul/.-, Maver-, Mulah')-. ; 
l.rhardl és Laekner-vendéglökben is
merkedésre jöttek össze a vendégek e> 
a késé) éjjeli órákig maradlak együtt 
jó hangulatban.

Az. országos vendéglösk mgressz.us 
második napját ünnepélyes szentmise 
vezette be a Jézus szíve templomban, 
melyet l\in<s Ulván apátplébános ce

lebrált és istentisztelet az ev. templom
ban.

\ kongresszust az alreáliskola dísz
termében ‘d óra után nyitotta meg O r
bán  Zoltán Géza, az ( trszágos \ n- 
<1 égi ős Fgyesülel alelnöke közel (KM) 
résztvevő jelenlétében. \ megjelentek 
sorában ott láttuk Tnrányi Ferenc dr. 
\ asyármegye főispánját, Lingauer Al
bint, a kerület országgyűlési képvi
selőjét, Huszár Mihálv sárvári apát- 
plébánost. országgyűlési képvis dől, 
J á n o ssv  Gábor .»rszággy. képvisdől, 
Kiskos István szombathelyi polgár
mestert. Jambrils Lajos kőszegi pol
gármestert. Zsáner .ház,sej’ miniszteri 
Mlkárl. a kereskedelmi miniszter kép
viselőjét a kongresszuson, vitéz Nagy 
Miklós dr-t. Jagits Imrét, kova bácsi 
llezső dr.-l. Sláyer Méla dr.-t, az 
egy ('sédet ügyészét. Halász La jos fő
titkárt. Farkas Pál rendörlőgalmazót, 
l)ömölör Gyula ipartestületi elnököt.

\ z, idsö szónok Mnvrf János, a kő
szegi szakosztály elnöke, volt, aki üd
vözöli.' a kongresszuson nrgjelenle- 
kel. Z s á m ó r  .házsel a kereskedelmi 
miniszter üdvözletéi tolmácsolta a k >n- 
gresszusnak.

Az elnök indítványára a kongresz- 
szus Lingnucr Vlhin, Jánossy (iábor, 
llusjiir Mihálv országgyűlési képvi
selőkéi és Jnmbriis Lajos polgármes
tert az egyesület dísz.elnökévé válasz
totta.

Orbán Zoltán Géza ismertette a 
kongresszus célját, majd Jnmbriis La
jos üdvözölte kőszeg nevében a kon
gresszust.

i . in g n n c r  Viliin. mint a kőszegi 
kerület képviselője, .szólalt fel. I d- 
vözlö beszédében felhívta a kongresz- 

I sz u s figyelmét a tárgyilagos, szenve
délyektől mentes tárgyalás fontossá
gára. Mi vasi képviselők mondotta

azért jöttünk el. erre a kongrosz- 
szusra, hogy meghallgassuk a jog >s 
panaszokat, megismerjük ennek az 
előttünk kevésbbé ismert szakmának 
a bajait, hogy azután segíthessünk 
rajta. Isten áldását kérte a koiigresz- 
szus munkásságára.

< tábor István hódmezővásárhelyi 
vendéglős a fény űzési, forgalmi és 
bori tahidé« körüli sérelmek megszün

tetése érdekében szédall fel. Határozd, 
javaslatot fogadott el a kongresszus, 
melyben ezeknek a sérelmeknek az 
orvoslását kérik.

A oi' ilór: v llez.sü az Országos Kéz
műves Testület képviseletében szólalI 
fel és tolmácsolta Hadik János gróf 
üdvözletét.

Jrs:rns:l, \’ Károly lápiőbicskei ven
déglős és Sláger líéla dr. az italmé
rési tő vénv novelláris változtatását 
sürget te. miután az. engedélyek kiadá
sánál a törvényben előírt harminc- 
napos határidőt a hatóságok n m 
tartják be.

Pongrác: Madár iKunsz. ulmiklo.y 
az. ipartestületi reform kérdésé'v<‘l fog
lalkozott. Határozati javaslatban kérte, 
hogy a kocsrnárosipart kössék képe
sítéshez. majd azt süigetle. hogy ahol 
több mint száz vendéglős, vagy kors- 
máros van. szakipari slííletol kell fel
állítani. \hlJy Károly Kispest) a 
kocsmai hitel ügyét fejtegette és a 
zene jogdíjak körüli visszásságok meg
szüli telesét követelte, (rátái Lajos szi
getvári. Hcncsilc József miskolci az 
ilalmérési illeték reformja érdekében 
szólalt fel. Dreis:iger Lrnö csornai 
vendéglős a korlátolt italmérők sza
bálytalan kiméréséről beszélt.

II niás:v borászati felügyelő, Pok- 
l:cr kunszentmiklósi és Pongrác: Ala
dár Kunszenlmiklós) az. ipartestül.‘ti 
reform kérdésével foglalkoztak. ILa
lái o/ali javaslatban indítványozta, kér
jék az illetékes minisztériumoktól a 
kocsmárosság képesítéshez kötését. 
Mindenütt, ahol száznál több korcs- 
marosi páros v au, szak ipar lest illetékét 
kell felállítani. 1/ 'Ily Károly Kis
pest a korcsmái hilelügy et ismertette, 
majd a zenejogdíjak körüli sérelmek 
orvoslását kérte.

H c n k c b á :y  István kelenföldi a szak
oktatás ügyében szólalt fel.

f e l e  Vntal. f ) r : ‘i s : i g c r ,  P ö b k e r ,  
1 In n i  és A i)j)[n‘r llez.sö vendéglősök 
az üzleti zárórák és a zenejogdíjak 
körül tapasztalt bajokról számoltak 
be.

S:(íls Mihály újpesti a sörügyeket 
és kartellkérdésl tárgyalta előadásá
ban, Határozati javaslatot terjesztett



elő. anii'lv úgy szól, hogy felszólít
ják a sörkartellt. hogy harminc mi
liőn belül tárgyalja le érdemlegesen 
a/, összes sérelmeket és panaszokat a 
kongresszus állal kiküldött hizollság- 
gal. ha |>1*11 ígr harminc napon holül 
érdemleges elintézés nem történik, a 
vendéglősök és korcsmárosok kimond
ják a sörhojkottot.

\o r r  Sándor íiódmezövásárhehi. 
Tnííerei (iyula Pesterzsébet i a 
bortörvényröl. a szakképzettségről és 
különböz.ö szakmaheli kérdések röl 
tarlóit előadást. Hohjír Menyhért a 
szállodások és v endéglősök országos 
11\ ugd! j egyesíi 1 elérnek titkára tartott 
előadást a reorganizált ny ugdi jegyesü- 
lelekrül es a kőtelező aggkori hiztosí— 
lásról. Indítványára az országos kon
gresszus elhatározta, hogy memoran
dummal lordul a népjóléti miniszter
hez azért, hogy az önálló iparosok 
lenézett kötelező aggkori biztosítását 
véglegesen ejtse el.

I/ ilasils l el enc felszólalása fejezte 
l>e a felszólalásokat, t tana a követ
kező. lP.‘>2-es kongresszus helyének 
un cállapítására kenilt a sor. Javasol
ták. hogy a követkézé) kongresszust 
is k étszegen t irtsák. \ kérdéshen a 
kongresszus nem határozott.

. I<n<>>sv (iábor országgyűlési kép- 
v ideiéi indítvány ára a kongresszus el- 
lialározta csatlakozását a Keviziós Li
gához. \ ko igressois táviratilag üd- 
vö/ölte a kormány zéit. Hetiden mi
niszterelnököt. \\ ekerle, Bud. Maver, 
Szí itovszky minisztereket. továbbá 
Hinka budajesti főpolgármestert és 
Hadik János gréd’ol. Ezzel a kon
gresszus véget ért.

I lána a vendéglős egyesület köz- 
gy Ülése köv étkezett.

\ h mleli.

1 )él!ien a Mulatóban f>0() terítékes 
hankett volt. melyen teljes számmal 
meg jelentek a kongresszus résztvevői,
.1'minit' Lajos polgármester mon
dotta az elsét lVlköszönlőt a kormány- 
/óra. majd a kongresszus vendégeire. 
I r i n i i h r r  \lhin. a kerület képviselőije 
szólalt fel utána. \ vasi képviselők 
üdvö/blel tolmácsolta. I Iáiig"oztatla. 
h >gy a korcsmárosok jogos érdekeit 
mindiivájaii szívükön fogják viselni.
\ iszon/ásul arra kéri a megjelenteket, 
hng-y igyekezzenek minden tettükkel 
ennek a rrianonnal inegcsonkilolt 
szegény országnak az érdekeit szol
gálni. I > vigyék híréit l\öszegiiek, a 
történelmi múltéi kedves kis város
nak. ni Iv ma itt az ii j határszélen 
-/eiiv-di ' i ilvos következményeit az 
oi '/.i_o sónkílásnak.

Un "i Mihály sárvári ajiálpléhá- j

oldal ___ ____ _ ____ __________ _____ cvT O srorco
nos. országgyűlési képviselő szólt ez
után megszívlelendő szavakat a ban
kett közönségéhez, majd János.sv ( Iá
in > i' országgyűlési képviselő köszön
tötte a korcsmárosokal. Hofer And
rást. a tiroli korcsmáros szahadság- 
liösl állította oda példának a magyar 
korcsmárosok elé. Toaszlja végén né
hány jóízű adomával kacagtatta meg 
a közönséget. I tana Orbán Zoltán 
(iéza és Fuehs Endre dr. mondottak 
még beszédet.

Bankett után a kongresszus vendé
gei kőszeg nevezetességeit tekintették 
meg. Délután ö órakor a Sürkertben 
uzsonnára látta vendégül a kőszegi 
sörgyár, a vendéglősök és pékek a 
vendégeket.

29-én reggel a Stájerházakhoz rán- 
dúltak ki a vendégek, hol a város 
vendégelte meg őket.

*

V kőszegi kongresszussal kapcso
latban nem lehet szó nélkül hagyni 
pzl a mintaszerű rendezést, mely min
denki megelégedéséi kiváltotta.

\ rendezés kötélidcgekel, teljes 
odaadást és nagy lelkesedést igénylő 
munkájának a lelki* Jonihrils Lajos 
polgármester és Fuehs Endre dr. vá
rosi aljegyző voltak, akik id ni és fá
radtságon túli odaadással s migaliák 
a kongresszus sikerét. Mellelük 1 Fivér 
János vendéglős, a kétszegi szakosz
tály i Illőké végzett hatalmas inunkat.

\ budapesti rendezők közül Orbán 
Z. (iéza és Poseh titkár érdemlik 
meg a szakma elismerését.

A kánikula egy napi fogyasztása
hűsítőkben és jégben egyedül a fő
városiján is igen nagy mennyiségre 
növekszik. Hsak a jéggyárak teljes, 
éjjel -nappal üzemben lévő termése, 
amely nem elégíti ki Budapest fo
gyasztását. ez egymaga 9 á 10 0 va  
g o n t  jelent. Ezenkívül vannak a 
sörgyárak jégkészlelei. amelyek 
ugyancsak tetemes részéi képezik a 
jégé Hálásnak, légy napi vízfogyasztás 
a fővárosi vízmüvek jelentése sze
rint 2 I 7.0 0 0 k o It m é t é r t  mutat 
a hőhullám napjaiban. Sajnos a sör- 
és borfogyasztás nem mutat ilyen 
kedvező kéjjel: «*/1 minden vendéglős 
tanúsíthatja. A reánk szakadt túlsá
gos hőség a vendéglők fogyasztóit is 
kikergette az uszodákba strandfür
dőkbe. ahol legfeljebb a szódavíz 
kartell amúgy is búsás bevét ‘ leit nö 
Vélték még nagyobbra. szélijeikkel ke- 
verve. \ fagy lalt is igen keltendő volt, 
egyes helyeken még sorttá is álltak 
érte. mint háború alatt a kenyérért.

A Zeppelin
körülrepiilte n földet!

Un ez a hír már valósággá válik, 
i talán az is lesz mire soraim nyom
tatásba kerülnek), hogy az első lég
hajó köriilrcpültc a föllel, úgy ez 
nem egy ujabh technikai bravúrt fog 
jelenteni, hanem a lehetőségek, egy 
új korszakának kezdetét. \z utazás, 
az idegen forgalom nagyobb fellen
dülését lehel remélni, a távolságok 
olyan l(»kicsinyítését, ami földrészeket 
lóg egymáshoz közelebb hozni, orszá
gokat fog összekapcsolni. Mint utas
szállító gé j >. a léghajéi gondolája 
olyan be fogadéi képességgel hír, h >g\ 
utasokon kívül megfelelő) konyhai és 
kiszolgáló személyzettel is rendelkezik. 
Egy német szállodás utas így nyilat
kozott ezekről az érdekes dolgokról.

\ Zr|>|)elin-társaságnak külön élel
mező főnöke van. () a léghajó-hotel 
üzletvezetője, akinek indulás előtt lió- 
najiokon ál az a dolga, hogy jegy
zékbe vegye azokat az. adományokat, 
amelyekkel az élelmezési és szálloda- 
ipar a társaságot elhahnozta. Ezek az 
adományok olyan terjedelmei öltöl- 
*<ek. hogy a kiv ülállémak fogalma sem 
lehel a méreteiről. Ezeknél az. adomá
nyoknál nem annyira az idealizmus 
volt az ösztönző erő, mint inkább az a 
meggondolás, hogy azok a hideg írl- 

j vágatlak, borok és egyéb konyhászali 
| élvezetek, továbbá a |><>rrellán meg 
j üvegedény, amiben tálalják, előrelát- 
í hetédag az adományozó) nevének fel- 

említése mellett kerülnek a napi és a 
j szaksajtóba.

Az utasok és a ha jólegény ség élel
mezése szigorú előírások szerint tör
ténik. Mindenki számára személyen
ként és Hajlónkéul B.ö kilé) élelmezési 

1 szükséglet vau inegállajiílva. Ezen fe
lül minden útra tartalékot is visz ma
gával a hajét. Ezek a tartalékok több
nyire csokoládéból és nagyobb láp 
értékű süteményekből állnak, \zokal 
a meleg él leket, amikről a léghajé) 
étlapja beszél készen megfőzve viszik 

i dobozokban és melegítik aztán vitla- 
' mos főzőhelyen. Ilyen módon súly- 

meglakarílási érnek el a készleteknél 
és időmegtakarítást a szakács sza
mára. \z élelmezési főnöknek ugyanis 

1 igen sok a dolga a hajéul. Míg' a szá
razföldül! hévásárlofőnök. szakértő) és 
adminisztrátor, ami mind igen jelen- 
I»"»séges jiozició a léghajón, szárazföl li 
mértékkel mérve, visszafelé avanzsál. 
( Ml ugyanis szakács is. pincér L egy
ben. ( .sak az edény mosogatás ke- 
vésltbé kelletne les munkájában osztoz
kodik vele a műszaki személyzet kö
réhéti veti segéderőt.

\/ élelmezési tűnőik egyúttal a ha- 
léd ül kék főnöke is, amely nlohhi

__________________JÍ929 szeptemberj



munka azonban nem lohol naivon fá
radságos, móri liis/ou az ágyak a 
lehelő legegyszerűbben vaunak meg
konstruálva. \ ászonlrpedőbrn ós taka
róban nims nagy luxus. Na meg a 
portörlés som ad a levegőben mun
kai. Vzórl az utasok ós a legénység1 
élelmezésének gondja egész napra le- 
köli ós kovosohb szabadságol óhoz, 
mini a lobbi legénység, amely turnu
sokban teljesít szolgálatot. Viliikor <”> 
oi!'y szóiIílórii keskeny folyosóm al- 
\ásra koroslii'li I«*I a kabin ját, akkor a 
léghajói számára már bizonyára ülőit 
a záióira.

1929. szeptember 1 C V E N D E G d
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fizom anyagi megrázkódtatásával jár
na. vagy a foglalkozás folytatását 
akadályozná, vagy lényegesen nche- 
zílonó; vagy az illető munkaadó ós 
családjának mogélhotósót vi szólvez- 
lolnó.

Végül a rendelet harmadik inléz- 
kodóso tartalmazza a (illa jdonképrni 
kamat olongodósól. Kszorint annak a 
munkaadÓMiak. aki az 11)28 d orom bor 
•ó ! ig I;■ r j0(1 <> iclöro kiroll bologsógi 
biztosítási járulókokal idoórlvo az 
olnzó idörfil maradi ós az előrebocsá- 
lollak órlolmóbon már leszállított já- 
rulóklarlozásál is logkósöbb l ‘.)2í)de- 
combor 2» 1-ig hiánytabuiul megfizeti, 
az I‘Ö28 dooombor H I -ig fölszámít »II 
összes késedelmi pótléktartozását lii- 
v a la I! iód törölni kell.

Az idegenek és Budapest
Vz idén annyiféle kongresszus, 

hrmninlavásár s egyéb alkalom bozoll 
i ! '  idegeneket. hog\ a szakembere
ke: kívül még azoknak is felkellelle 
az idegen járás az idegen forgalom 
iránti érdeklődését a közönség köré
ből. akik ezzel nem sokai törődtek.

Ivgy érd okolt szaktársunk a követ
kező nem iniiuh nnapi megfigyelése
kéi gyiíjlölle csokorba a jelen esz- 
h ndó l’olxaman az idegenekről.

Llí-zör is: Idd: jöm e’l: Iliid ipestr ■ ? 
Többnyire németéi. és tmgololi. V né- 
> 11 ■ * l * * !v a legkevésbé mogórlök. (iyak- 
rau elégedetlenek. meri szerintük a 
szállodákban nem ismééi ki magái 
a vendóg. V legtökéletesebben felsz.e- 
; ■ il h delekben, almi lesik a vendég 
parancsát, a németek percenkinl (‘lé
gedet'eiiségüklick adnak kifejezési 
m- rl így mondják ők mindenféle 
ind ni', a lód f alibi rdel mény eken kellőm' 
közölnie az igazgatóságnak. Vz ang I 
vendég nem leplezi csodálkozását, 
hogv fi >, ili/.n ó l Idáit ibidapeslen és 
a lega sekély ebb figx elmessógni'k is 
lat halótan örül. mini olyan, aki nem 
szálúd dl erre. I jahhan sok li illand

li ii/ i érkezeti Budapestre. V/. 
európai államok közül I1 rauciaország 
i iái Iái againak el legkis'bb számban 
hozzánk.

V magvar konyha termékei igen i/- 
leiiek a nómeteknok. franciáknak, 
amerikaiaknak, ez utóibbiak különös n 
a libamájérl rajonganak ugyanis 
Vmerikábaii nem tömik a libái s íg\
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elenyészően kicsiny dl a má ja). Leg- 
ke\ésbbó az angolok dicsérték a ma
gyar óteleket.

Lgy leli előkelőség, aki leguló>bb 
három napig larlózkodott Budapesten, 
elutazásakor ti: rúd szalámit, vil  ̂ ma
gárai. Kijelentette, hogy otthon ezt 
nem lehel kapni ós ez a legjobb ízű 
húsféle, amit életében kóstolt.

Ila feltesszük azt a jogos kérdést, 
hogy az. idei elég eleven idegenforga
lom dacára is miért volt gyenge üz- 
lelmencle a szállodáknak, vendéglök- 
nek. kávóbázaknak és műhibáknak, 
úgy megtaláljuk a magyarázatot 
szerintem a következőkben.

Budapestre kétféle ember jön: az 
egyik a (jlobclrolt’r , a másik az üz
letember. de inkább az előbbi, mint 
az utóbbi. Vz előbbiek, akik többnyire 
angolok ós amerikaiak, csaknem Id
eáléi iiáll:ül öregei:. Legalább is hát
úmon felüliek. Lzek a gazdag pen
zióim lt«ak ól dük alkonyán még min
dent látni akarnak. Tessék elhinni, 
hogy az amerikai és az angol, aki 
Budapestre jön. az elmegy Szófiába, 
Bukarestbe és Lisszabonba is. Buda
pest csak egy nagy út kisállomása a 
számukra. Lzek a globetrotlerek szo
kásaiknak ugyanazzal a tiszteletben- 
lartásával élnek nálunk, mint otthon 
Birminghamben. vagy Sanfranciskó- 
ban. Tíz órakor lefekszenek és kora 
reggel ébrednek. Még az Operába is 
csak rábeszéléssel mennek el: bizal
matlanok és lusták. Lzek a globel rol
ler öreg urak nem a vicclapok idős 
gaudlérjai. akik csellintő örömmel 
merülnek el az éjszakai élvezetek g\ö- 
nyörüsógeiben és száz közül, ha eg\ 
akad. aki éjszakai kirándulásokat t sz.
V glohetrolterek tebál nem fogyasztói 
a budapesti éjszakai éleinek. V Imd.a- 
peslet járói külföldiek másik csoport
ja. az üzletember, csak kód-három iii- 
pig latlóizkodik Budapesten, rendsze
rint reggel tárgyal ós kora este lefek
szik, hogy frissen ébredjen. Ivzórt 
nem gazdagodik a mi éjszakai el 
lünk az idegeneken.

Némelyik külföldi igen tájékozott 
a magyar viszonyok felöl. d< egvel 
mindegyik tud: azt. hogy a magyar 
cigány zenének nincs párja és ezt 
mindegy ik kötelességének tart ja még
ha Ugatni.

Végül megjegyzem még. hogy az. 
idegenek nem gavallérul: lliidapeslen. 
Vz exolikti' fejedelmeken kívül nincs 
|)l\an idegen, aki szórná a borravalód. 
Legutóbb a hapurlalai mahnrad:nó
tád. kereshetlek a budapesti pincérek.
V maharadzsa száz pengőn alul nem 
borra\aló>zoll. Vz európai idegen kéri 
a számlál, utána ti: perecntel nyújt

[ áll a::al, Imgy a:t nss;al: el. Nem disz-
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ti ugrál, a szállodai szoba és a fekete
kávé után egyformán tíz százalék 
borravalói nyújt át. Vz gyakran megy 
lörténik. hogx az idegen a reméltnél 
sokkal kellemesebben löl ti el napjait 
Budapesten és ezért elutazása elölt bá
láját fejezi ki a szállodában. <l;‘ csali 
s:ól)an és n an bankjegyekben.

Hiába gavallér csak egy nemzet 
tud lenni: a magyar 1

Z.

Lillafüred bérletére nincs 
ajánlkozó

K rd ő koszorú z ta bércek o Id a 1 á bán. 
a Hámori-ló felett, mint egy közép
kori lovagvár emeli az azúrkék ég 
felé sisakos tornyait Lillafüred 
pompás új szállodája. \ ro
mantikus környezethez simuló épület 
pazar terraszai, platói, ideális utjai a 
környező vadregényes erdők koronái- 
\al. mint egy varázskép tükröződik 
a ló komor, sötétzöld vizében. Művészi 
fantáziát is megihletö kép ez a Lilla
füred. ezt el kell ismerni és aki látta 
nem csodálkozik a miniszteri lelkese
désen. amely ebbe a csodásarcú Ná
dimba épített lel egy minden kénvei
met nyú jtó modern szállodát. \ .diában 
keresve sem találhatni csonka hazánk
ban hasonló panorámát: ez a hely a 
természettől is arra van terembe, 
hogy az idegenek légióit vonzza a 
Mátra sziklabérces ormai közé.

\ kormain versenytárgyalási hir
detett ezen remek szálloda bérletére 
és a szakemberek a legnagyobb ér
deklődéssel figyelték, ugyan ki meré
szeli IxM’lK'venni ezt a hatalmas épü
li tel. amelyhez eg\ még hatalmasabb 
léikére volna szükség az első évek ki
tartásához és nagystílű propagandá
jához.

NI int az előrelátható volt, nem 
akadt ilyen horribilis összeggel ren
delkező egyén. vag\ talán nem volt 
az illetőnek mersze ilyen nagv fába 
\ágni. Lrröl a témáról igen tanulsá
gos eszmecsere folyt le az illetékes 
minisztériumban a meddő pálvázat 
után. a versenytárgyalási vezető 
Schlosser Öméltósága és eg\ szállodás 
közt. Hallgassuk meg.

Mégis, mit gondolnak az urak.
kérdezte Schlosser Öméltósága 

mi lehet az oka ennek a nagy ered- 
inénx leien súgnék ?

Legnagyobb oka mindeneseire 
< tőkehiány. \mióta a sörgyárak meg
szüntették a \endéglöi üzemek finan- 
'/irozását. azóta nagxon megnehezült 
/ új vendéglémyitások lehetősége. |)e 

cgxébként i» a hazai szállodaipar x.il-

I u a / i s / u k c m b e r

(y r > jD ir G s
ságos helyzetbe került. Budapesten je
lenleg 1800 szállodai szoba van. de 
ezzel szemben az idegenforgalom a 
főváros területén naponta nem na
gyobb 000 700 személynél. Ilyen
nehéz helyzetben a szállodások új vál
lalkozások alapítására nem igen gon
dolhatnak. Pláne ilyen rizikós vál
lalkozásra, minő a lillafüredi szál’oda 
és vendéglő.

Miért volna annyira rizikós? 
kérdezte Schlosser Öméltósága csodál
kozó arccal.

Hogyne volna rizikós, amikor 
senki sem tud ja, hogy az óriási rezsi 
mellett milyen forgalmat tud majd 
plérni a lillafüredi nagyszálló- és ven- 
déglöüzern. V feltételek olyan sül va
sal:, melyeket egyetlen számolni tudó 
szakember sem vállalhat. Akinek eset
leg volna is némi tőkéje, az a próba- 
nyál szerepére nem szívesen xállal- 
kozik. Legalább cgymilliápeiniös tő
kééi' volna szüksége annak, aki bele
vágna ebbe a nagy üzletbe. Csupán 
a világítás és fűtés költségei szinte 
elriasztóm! horribilisak. \z összes 
helyiségek kifűtése napanla ci/v ra
gon s:enel emészt fel.

Számításom szerint lisennt nn'cs i 
szén elegendő volna naponta ve
tette! közbe Schlosser Öméltósága.

Lz egészen kizárt dolog. Tessék 
csak számításba venni. S:á:luis:onöL 
vendégszobája van a szállodának és 
az összes helyiségek száma há- 
roins:ií;ölren. lázeket naponta ál
landóan fűteni kell. akár van vendég- 
jaras. akar nincs. Yéleménvem sze
rint Lilla!{íreden olyan téli forgalmat, 
amtlx az. üzem állandó fenlarlásál fe
dezné. nem lehet csinálni. Vbból a né- 
hám sportolóból és turistából még 
a világítás költségeit sem lehel fe
dezni.

Schlosser Öméltósága ezután még 
tovább argumentált amellett. Iiogv 
Lillát űrödből idővel mégis forgalmas, 
látogatóit helyet lehel csinálni.

Igen. de addig legalább három 
magánvállalkozó tönkremegv a kísér
letezésben. \ kezdöévek rizikóját vé- 
gül mégis a: államnál: kell vállalnia, 
ha azt akarja, hogy Lillafüredből 
idővel legyen valami.

\ vita azzal végződött. Imgx Lili i- 
lüred további sorsa a löldmivelésügvi 
miniszter kezében van.

Mayer miniszter rövidesen dönteni 
{fog a tekintetben, hogy a bérbeadásra 
újabb verseny Iá rgx a Iá M lüz-o ki. v i-x 
megkéri a p •n/.íigx miniszteri. Iiogx 
engedné meg a házi kezelést, vagxis 
az állam kasszájából való ráfizetést.

n e k , m i njd o n k o r s /
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A kisilstös szeszfőzők országos 
egyesületet alapítanak. Hódmezővá
sárhelyről jelentik: A szeszfőzők egye
sületének kezdeményezésére a köz
ségi. egyesületi és magánnszeszfőzdék 
népes országos nagygyűlést tartottak 
a városháza közgyűlési termében, 
amelyen az ország minden részéből 
mintegy iá00 főnyi érdekeltség jeleni 
meg. hogy orvoslási kérjen a kisüsti 
szeszfőzők hajaira. A kongresszuson 
(iábor István előadó indítványozta, 
hogy a kongresszus írjon fel a 2700. 
számú pénzügyminiszteri rendelet 
visszavonására, hogy a kisüsti szesz
főzdék megszabaduljanak a Fruklus 
gyámkodásától. Kívánta a kisüsti 
szeszfőzdék szabad önrendelkezési j o 
gának azonnali visszaállítását; to
vábbá. hogy a gazdák saját céljaikra 
bizonyos minimális mennyiségijén 
lisztes anyagból is főzhessenek pá
linkái és más könnyítésekéi kért a 
kisüsti szeszfőzők számára. Az ebi- 
adó javaslatait elfogadták. Csontos 
Imre országgyűlési képviselő megem
lékezett a kisüstérl folytatott küzde
lemben elhangzott sok gúnyos és meg
alázó kijelentésről, majd azt rejte
gette. hogy sohasem származott abból 
jó. ha a kormányzat nagyon bele
nyúlt a gazdasági élet irányításába. 
A mostani tiltakozástól sok eredményt 
nem vár. ehhez a párt többi tagjait 
is meg kellene mozgatni. Az előadó 
ezután ismertette Sárkány dr. ceglédi 
polgármester írásban beküldött indít
ványát amely a szesztermelési adó
nak 20 százalékkal való leszállítását 
javasolja. Lzt azzal a módosítással 
fogadták cl, hogy a termelési adó 
utólag és a tényleges termelésnek 
megfelelően rovassák le. Végül kimon
dották. hogy megalakítják a kisiislö- 
sök országos egyesületéi. amelynek 
megszervezésére Csizmadia András 
vezetésével tíztagú bizottságot küld
tek ki.

Békéscsabán betiltották a z  éttér 
mekben istent i>s/1 eleiek és vallásos 
előadások rádíókő/vetilésél. Békés
csabáról jelentik, .lánossv (Ívnia ren- 
dörfötanáesos. a békéscsabai állam- 
rendőrség vezetője, rendeletben meg
tiltotta az istentiszteleteknek és vallá
sos előadásoknak nyilvános szórakoz.ó- 
és étkezőhelyiségekben rádió utján 
közvetítését. A tilalom megszegőit 100 
pengő pénzbüntetéssel sújtják.

a k 1 a p j a a / (‘ Is ő !
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l ’J luxusszálloda Bcrlinhra. Az
Alhambra-inozi épületében egy kis 
modern luxusszállodái építenek, 
amennyiben az eddigi bárom emelőire 
még kél emelőid ráépítenek. A szál
loda 50 szobás lesz, NO ággyal. Ame
rikában és Kurópában végzőit tanul
mányok alapján a legkényesebb Ízlés
nek is megfelelő berendezésről gon
doskodnak. Az ágyak és éjjeli szek
rények ősszoesukbalók. úgyhogy min
den szoba nappal szalonnak basznál- 
lialó. Minden szobához van fürdő
szoba, telefon és rádió. Hogy a sze
mélyzet a vendégel ne zavarja.a me- 
rikai. rendszer szerint a folyosó felé 
egv nyílást építenek, melyen a ruhák, 
ételek slb. beadható. A mozitól két
oldalt lesznek a bejárók, az előcsar
nokot márvánnyal és a legnemesebb 
faanyagokkal díszítik. Minden bejárat 
mellett van egy express ült. A féleme
leten lesznek a szálloda irodái, az 
első) emeleten a társalgó, különösen 
egy intim borvendéglö, melyben 150 
ember kényelmesen elfér. A tetőn 
kert van. lánebellyel körülbelül ‘200 
ember számára, esős időben az egész 
keid felett ponyva feszíthető ki. Min
den emeleten külön gyors liftek van
nak az élelek számára. Az építkezés 
már annyira előrehaladott, hogy oki. 
I re várható) a szálloda megnyitása.

A hajók »nedvesek« lellek. Mint 
jelentik, az amerikai hatóságok új ren
did teremtetlek a száraz világban 
és megengedték, hogy a tengeren kö
zel az amerikai földhöz egy szesz- 
állomást rendezzenek be. amelyen az 
l'.urópa felé menő hajók szeszt vesz
nek fel és az Amerika felé menők ilt 
adják le a maradékot. A száraz vi
lág, ügy látszik, kezdi veszíteni ere
jét, ami természetes is. mert közép- 
korihh intézményt elképzelni sem 
lehelne.

Kormányzói elismerés. A kormány
zó a miniszterelnök előterjesz
tésére megengedte. hog\ K e r n é n )  
.lános debreceni lakosnak a vendég 
lösipnri pállván szerzett érdemeiért 
elismeréséi haltul adják. brdemcs 
egyént éld a magas kitüntetés, olyat 
aki példakép lehel minden vendég
lős előtt. Őszintén gratulálunk kar- 
társunknak!

Ozv. BERKOVITS KÁROLYNÉ
Budapest, VI, Sip-ufca 4. sz. 

Telefon: 3. 425 31
P a p ir á r u g y á r
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Szakmánkénti iparvédelmi bizottsá
gok felállítását kívánják a kereske
delmi- és iparkamarák. A Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara legújab
ban nagyarányú akciót indítóit az 
irányban, hogy minden ipaideslülel 
és szakmai érdekképviselet a maga 
kebelében külön iparvédelmi bizott
ságot szervezzen. Kzeknck a bizottsá
goknak a feladata egyrészről az vol
na. hogy a hatósági üzemek pontos 
adalvételél elkészítsék, másrészt an
nak a megállapítása, hogy a közüze
mek a kézművesek és általában az 
iparosok érdekeit mennyiben sértik. 
Megállapítják ezek a bizottságok a 
konkrét hibákat is, amelyeknek meg
ismerése egyedül alkalmas arra, hogy 
kimunkálják azt a közigazgatási rend
szert, amely az ipartörvény iparvé
delmi rendelkezéseinek végleges érvé
in esílésére alkalmas lesz. A Buda
pesti Kereskedelmi- és Iparkamara 
akciójához az ország összes kamarái 
is csatlakoztak és már számos ipar- 
teslülcl és érdekképviselet is beje
lentette csatlakozását ebhez a kezde
ményezéshez.

Kskiivü. W in ki e r László here ne 
vendéglős kartácsunk szeptember hó 
10-én d .ii. fél hat órakor vezeti ol
tárhoz K é h I y Teriké kisasszonyt az 
óbudai plébánia templomban. Az ifjú 
párnak ezúton is tartós boldogságot 
kívánunk! A r i n e  r Alajos ven
déglős kartácsunk nevelt leánya Yokli 
Bözsike szeptember hó 8-án esküszik 
örök ‘hűséget S e b ő k  Mihálynak. A 
fiatal párnak minden jól kívánunk!

A cigányzenészck kongresszusa. A
magyarországi cigányzenészek az 
egyesület József-körüli helyiségében 
kongresszusra jöttek össze, amelyen a 
cigányzenész társadalom aktuális kér
déseivel foglalkoztak. Az országos ci
gányzenész kongreszuson Bálint János 
elnökölt s a Lilin József titkár elő
adásában napirendre kerüli ügyekben 
tizenkét magyar város küldöttei fej
tenék ki véleményüket. A cigányzené
szek parlamentje elhatározta, hogy 
gazdasági bajainak rendezése érdeké
ben memorandummal fordul a belügyi 
és népjóléti minisztériumokhoz, o r 
szágos akciót kezd a cigányzene és 
magyar zene megmentése és felkaro
lása értlekében. A kongresszus meg
keresés! intéz az ország főispánjaihoz 
és alispánjaihoz, hogy a cigányzenét 
nemzeti szempontokból a hatóság tá
mogatásába ajánlják.
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Csáky-féle must

kapható Központi Vásárcsarnok 
II. sz. pincében

T ele fon -ren delé st  a z o n n a l  szál l í tok
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Iturinpcsl jövendő szállodái már
épülnek az erősebb fantáziájú egyé
nek lelki szemei előtt. Lgyanis ahány 
nagyobb lelek szabaddá válik régi 
épületek lebontásával, arra mindjárt 
egy modern, világvárosias szállodái 
létesítenek legalább papíron. Lzek 
a légi-szálloda tervezők különösen az 
újságírók köréből kerülnek ki, akik 
minden alkalmat jónak találnak ked
venc rögeszméjük terjesztésére. Az 
alapítási láz most kulminál, bog) két 
régi nevezetes épület fog rövidesen ? 
eltűnni Budapest képéből: a liökus- 
kórház és a Piaristák régi rendháza. 
Még a lebontás is csak lervezgelés pl. 
a Rókusi már vagy ti) éve akar
ják bontani . tehát még nem is tud
juk a város ejadja-e vagy megtartja 
a lelkeket; de az izgága fantázia már 
felhőkarcoló szállodákat gründol a 
nemtudom mikor üresedő) telkekre. 
Söl akadt egy olyan szerkesztő is. 
aki a Svábhegy közepére plántáll oda 
egy szállodaóriási, mulatóval, függö- 
kerllel slb.. persze csak a lapjában. 
Mindezekre ráduplázott az a bulvár
lap. amelyik a létesítendő Lrzsébet- 
sugárút kél sarkára ugyancsak mo
numentális szállodákat akar a telek
tulajdonosokkal építtetni, llát rajta 
uraim, csak így tovább, ha ezen al
mok valóra válnak, akkor legalább 
Budapest a sok címe mellé egy újab
bat is kap. a szállodaváros cí
mei.

A. r e k 1 á in a t v i l á g j ó 1 é t k u l c s  a !
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A rú/ü, a szalvéta és a párizsi ven
déglők. Az előkelő párizsi vendéglők, 
szerény kis éttermek mintájára kezde
nek lassanként áttérni a papírszalvéta 
divatjára. Iliinek különös oka van. 
A vendéglősök rájöttek ugyanis arra, 
hogy a rúzs nagyon árt a szalvétá
nak. A rúzslbllokal, amelyek a höl - 
gyek ajkairól kerülnek a szalvétára, 
nem lehel teljesen kivenni a fehér 
vászonból, úgyhogy naponta tömege
sen kell eldobni a Champs-F.lyséés 
előkelő éttermeiben a beruzsozoll 
szalvélákal. Az éttermek tulajdonosai 
(d akarják kerülni ezt a felesleges pa
zarlást és ezért lérnek ál a papírszal- 
vé la rendszerre.

A világ legöregebb bora. A világ 
legdrágább bora kétségtelenül Bréma 
varos pincéjében rejlik l ’.z a Bózsa- 
bor nak nevezett ital rajnavidéki bor. 
amelynek életkora valóban liszlelelre- 
mélló. A hord<)kra ugyanis t (>*21-<es 
évszám van vésve. 11a valamilyen kü
lönös alkalomkor kis mennyiségű bort 
kivesznek a hordóból, akkor mindig 
kiegészítik a hordó tartalmát, mert 
a legdrágább nemes rajnai óborok
ból. amelyek tizenkét hordóban van
nak a városháza pincéjében, utána 
töltenek. Ig\ ennek az. értékes bornak 
zamatját és izét vállozallannl tudják 
megőrizni évszázadok óla. Ma ceru
zád vesz valaki kezébe és számolni 
kezd hogy megtudja ennek a körül
belül kétszáz literes hordónak érté
két. furcsa dolgok és szinte hihetetlen 
összegek kerülnek napfényre. Miti I 
ben az. ilyen minőségű rajnai bornak 
hordója körülbelül hatvan tallér volt. 
Ila most elgondoljuk, hogy a bor ér
tékét valaki takarékba rakta volna és 
az azóta egész miiig kamatoznék, ak
kor kamatos kamatokkal együtt ma 
már huszonnégy milliárd márka volna 
a takarékban. T.bböl következik, hogy 
egy liter ilyen különleges bor 120 
millió márkába kerül, tehát egy csöpp 
je is már tizenkétezer márkás hallat 
lan összeget képvisel, h'.bböl a borból 
vásárolni nem lehet. Nincs az a pénz', 
amelyért valaki, ha bármilyen Krözus 
is. egy literre! kaphatna belőle. Bré
ma város csak ajándékként adja ezt 
az. italt. Talán a legnagyobb mennyi 
ségben. löbb mint száz. évvel ezelöll 
adtak ebből a borból a nagy költő- 
fejedelemnek, Goethének. 1S2I. év 
augusztus buszon nyolcadik;'! n ünnepel
te egész. Németország és vele együtt 
a művelt világ Goethe helvenölödik 
születésnapját. Bréma városának ta
nácsa erre a napra Goethének tizen
két üveg bort küldolt. A tizenkét üveg 
oor. akkori értékben számítva, kö
rülbelül .százölven millió márkát ért.

A prágai koszt és a futballisták.
Arról, hogy a csehek konyhája nem 
tartozik a legkiválóbbak köze. sok 
embernek volt alkalma meggyőződni, 
hogy azonban olyan ételeket főzzenek, 
amelyeknek elfogyasztása ulán a hi
bába száll az ember bátorsága, eddig 
még nem hullottunk, pedig ilyenfor 
mán ír bécsi forrásból a Yossisehe 
Zeitung. K Iiir szerint a Prágába rán- 
duló bécsi csapatok egy idő óla azl 
tapasztalják, hogy a cseh fővárosban 
a vendéglátó egyesületek olyan pre
parál! kosztol adnak a bécsi játéko
soknak. hogy azok a mérkőzéseken 
nem fejthetik ki tudásukat, tsz. a titok
zatos cTlendopping a Yossisehe Zei
tung bécsi tudósítója szerint biztos 
hatású; s ez. az. oka a bécsi klubvezé
rek panaszának, hogy játékosai a prá
gai talajon rendszerint ólomlábakon 
mozognak és idő előtt kifulladnak. A 
cikk azzal zárul, hogy a bécsi klubok 
elhatározták, hogy Prágában ezentúl 
maguk fogják megválasztani a be
ivel. ahol étkezni fognak. Hogy mit 
elegyítenek a prágai boszorkány-kony
hán a futballisták lözljébe. arra 
nézve nem nyilatkozik az. újság tudó
sítója.

Gumid .V. és id. Kommci F. 
asztaltársaság

pénteken déli 12 órakor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

Szeptember l.'Láu öz.v. Dökker Fe- 
rencné vendéglőjében YL. Berlini-tér 
1. szám.

Szeptember 27 én Slellner Dezső 
vendéglőjében Ylll.. József-körul üti.

Október 11 én Baldauf Mályás ven
déglőjében IV. Fskü-tér ti.

Bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin találkozunk.

Júbarálnk asztaltársasága
uzsonnájukat a következőt helyeken 
tartják meg. minden szerdán d. u. 

j órakor.
Szeptember lén  Szánthó Fábián 

vendéglőjében Ylll.. Gólya u 2.
Szeptember I 1 én Bisehof Ignác 

vendéglőjében l\ Hemele-u. 22.
Szeptember 18-án Nagy László ven 

déglöjéhen Yll.. Bollenbilier-ii. I
Szeptember 2Ü én \''esztergál Györgv 

vendéglőjében \ 11 . Hársfa u öt.
Október 2-án Beer László vendég 

löjében Yl l l .  Feli. Sándor u. II.
Október b én Schmidt Komád ven

déglőiében Mexikói ül ö Kerepesi 
úton kimenni.

A .lóbarátok uzsonnáján szive
ién látjuk az uj kartársakat.

Vendéglősük vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek:
Szeptember (5-án Szabó .fenő ven

déglőjében N I . Lrzsébel királyné út 2.
Szeptember 20-án Keller József 

vendéglőjében I.. Ilorlhy Miklós ul 18
Október l én Bandi József vendég

lőjében IV. Belüli tér ti.
A vacsorára ne feledkezzünk el 

menni.

\. kér. kőbányai választmány ülése
1020 szeptember li án. pénteken d. u. 
I órakor vitéz Tárnok István vendég 
tőjében Kammer féle szövőgyár X., 
Gyömrüi ül 88. ltl-es nulóbuszjárul. 
alalt lesz megtartva. Az ülésen való 
szivacs megjelenési kéri l.eimeller Fe
renc kerületi (dnök.

í vli/.cdes sziies üzleteméi és műhe
lyeinél Budapest. IV. Yáei idea őt), sz. 
alól sajál házamba. Dunaversére he
lyeztem ál. Bezsiin így (elemesen ki
sebb és igy olesőm tudom megrende
lőimet. vevőimet kiszolgálni. A legki
sebb munkáért is. levelezőlap-hívásra, 
házhoz jövök. Pálfy szürsmesler. Dn- 
navecse. Biri lak.

I .relmeszesedésnél ulólérhetei len jó- 
haliísú (.igelka Lajos jtxldús forrás 
vize. Kaphat«') inindenüll. Yezérkép- 
viselel Budapest. V  Sas-utca 20. sz. 
lel. Aul. 120 20.

.légszállílási rendelel. A főváros la 
iiiíesa a jég szállítására rendeletid bo
csátott ki amely azonnal életbelépett. 
Lszerinl a jég kizárólag korhadáslól 
mentes, gyalult deszkával héz.ngmeii- 
lesen kiIlétetI kocsikon szállítható. A 
kocsik tisztán iartundók és naponként 
legaláhh egyszer kisurolandók. \ ko
csik tiszla. pormentes ponyvával lela- 
karamh'tk. \ jég szállítása a kocsikról 
a lakásokba vagy uzlelekhe k izi'i r<’»- 
lag bádogedényhen vagy az arra a 
célra szolgáló drót kosárban lörténlie 
tik tehát a munkások nem vihetik 
lóhbe a jégtáblákat a vállukon Az 
üzlethelyiségek elé a jég nem helyez 
belő oT



Szállodák modernizálásánál adó
mentességet biztosít nz H)2í). évi 
XXXIX. l.-c. 1. szakaszában ílyujlolt
igen lényeges adókedvezmény, mely 
szerint, ha valamely, különben még 
használható állapotban levő épületet, 
a' mai kor követelményeinek megfele
lően lényeges költséggel átalakítanak 
modernizálnak) s a megkezdett át

alakítási legkésőbb 1930. év végéig, il
letve. amennyiben az 1930. évi június 
végéig megkezdett átalakítás csak fo
kozatosan foganatosítható, legkésőbb 
1931. évi augusztus hó elsejéig be
fejezik, az átalakítás után elért jöva- 
delemtöblel az átalakítás és befekte
tés mérvéhez képest legfeljebb 30 
évig terjedő időre a házadó alól men
tesíthető. A házadómenlesség időtar
tamát és azt. hogy ehhez a kedvez
ményhez milyen átalakítás esetében

lehel igényt támasztani, a 80.000/ 
11)20. szánni végrehajtási utasítás ál
lapítja meg.

Kié a portálé? A Budapesti Keres
kedelmi és Iparkamara egy konkrét 
ügyben az üzleti portálé tulajdonjoga 
tekintetében a következő véleményt 
nyilvánította: A Budapesten fennálló 
szokás szerint bérházak üzleti frontjá
ban épített porlálberendezesék a ház
tulajdonos birtokában maradnak, te
kintet nélkül arra. hogy azok a bérlő 
költségén létesít lettek-e. A bérlemény 
megszűntével ;i bérlő nincs jogosítva 
ezen berendezési lebontani és elvinni, 
ha csak ezzel ellenkező kikötés nem 
történt. Közömbös, hogy előzőleg lé
tezel t-e portálé a kérdéses helyen 
vagy sem. minthogy ha a portálé épí
tése a bérlő szerződéses kötelezett
sége. úgy e z  a kötelezettség a portá
lénak a háztulajdonos javára való 
felépítését és annak tulajdonába ju
tását vonja maga után. Ha tehát a 
bérlő szerződésileg kötelezte magát 
a portálé létesítésére, úgy ez a bérbe
adó tulajdoniba megy át. Az építési 
szabályrendelet is kimondja egyéb
ként. hogy minden olyan építmény, 
mely a ház tartozékát képezi s a be
építés lényével a háztulajdonos tu
lajdonába megy ál hacsak ezzel 
ellenkező kikötés nem történt de 
ez esetben a bérlő az eredeti állapo
tot tartozik visszaállítani.

A narancs és a füstöli bering (HÜek- 
ling) nem fényűzés! eikk. A pénz
ügyminisztérium 102.500 11)21). számú
rendelnie megjeleni a Budapesti Köz 
lény 178. számában több tárgynak, 
árucikknek lény űzési adókötelezettsé
gét megszüntet le. Izek közölt szere
pel a naracs és a füstölt bering, a 
Bückliug is \ rendeli*! I é augusztus 
12 én lép életbe.
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Ilikor kell a esaládlagokal beje

lenteni a Társadalombiztosítóba? A
családtagért csak akkor kell társa
dalombiztosítási járulékot fizetni, ha 
az egész idejét az üzletben tölti és 
Ugyanazt a munkát és ugyanúgy végzi 
el. mint a fizetéses alkalmazott. Ha 
azonban a családtag csak néha segít 
az üzletben, nem kell utána járulékot 
fizetni.

.Mozi-, színház-, orfeunihelyiségben 
is kapható ilalmérési engedély. A
mozi-, színház-, orfeum stb. helyiség
ben való ilalmérésre vonatkozólag a 
pénzügyminiszter Ö2.02I 11)22. sz.
határozata azt mondja: Színház-, cir
kusz-. orfeum-, mozgószínház-, kaba
réhely iségek bon berendezell falatozóra 
a közönség kényelme érdekében 
korcsmái iparengedély alapján a sza- 
szabályszerü egyéb feltételek fennfor
gása mellett korlátlan kimérési enge
dély adható ki. Ónként érthetően kor
látlan kimérési engedéllyel ellátott 
ilyen falatozókban hideg ételek, to
vábbá szeszes italok és alkoholmen
tes üdítőitalok forgalma alá eső árú- 
cikkekkel való kereskedés nem gya
korolható.

Ila az iparos üzlettársul veszi maga 
mellé fiát, kell-e uj iparigazolványt 
váltaniuk? Hz a kérdés nem ritka eset 
iparosainknál, ha valamely ipart űző 
természetes személy társat vesz maga 
mellé, akkor mint közkereseti társa
ság. tehát jogi személy óhajtja az 
ipart folytatni. Liliben az esetben a 
természetes személynek iparáról le 
kell mondania s a társaságnak jogi 
személynek uj iparigazolványt kell 
váltania. Az apa és fiú tehát közös 
beadványban mindkettőjük nevére 
szóló új iparigazolványl kérjenek.

Jogcím-e az áthelyezés az ilalmé
rési engedély elvonására? Több ol
dalról hangzott el a panasz, hogy a 
pénzügyi hatóságok a korlátolt, illetve 
korlátlan ilalmérési engedélyt elvon
ják. ha az engedélyes üzletét bármi
lyen oknál fogva más helyre helyezi 
ál. A beérkezett panaszok ügyében a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara kérelmére a pénzügyigazgatóság 
átiratban válaszolt a kamarának és ki
fe jtette.  hogy az idevonatkozó ilal
mérési törvény szerint az engedélyes
től az ilalmérési. vagy ilalárusításl 
csak abban az esetben vonják meg. 
ha a kimérő már második vagy har
madik esetben mér ki, vagy árusít 
szeszes italokat, amelyre engedélye 
nem jogosítja fel. A rendelkezés ér
telmében tehát attól az engedélyestől, 
aki első esetben helyezi ál előzetes 
bejelentés nélkül üzletét, vagy első 
esetben mér ki nem engedélyezel!

7 oldal

Étkezés ellenében összes ad- 
m tn lsz trá tlós  m unkálatokat elvé
gez az esti órákban, megbízható  
perfekt, mérlegképes k ö n y v e lő ,  
ném et-m agyar levelező, gyors író  
és gépiró. — Legjobb referentíák.

Szives értesítést kérek a Szer
kesztőségbe „Főkönyvelő“ je lige  
a la tt.

szeszes italokat, az engedélyt nem 
vonják még meg, de ha már a má
sodik áthelyezést sem jelenti he, ak
kor a pénzügyigazgatóság első fokon 
minden esetben kivétel nélkül mejlék- 
bünletéskép elvonja az illető ilalmé
rési engedélyét.

Nem vonják le a katonák a dóssá- 
ságail. A honvédállomásparancsnokság 
megkeresésére közli a Kamara, hogy 
az iparosok és kereskedők egy része 
abban a hitben van. hogy a honvéd 
egyének adósságait a zsoldból való le
vonás utján lehet behajtani. Felhívta 

tehát a Kamara ipari és kereskedő 
érdekeltségét, hogy legénységi állo
mányú egyéneknek nyújtott hitelért 
semmiféle katonai parancsnokság nem 
vállal és nem vállalhat kezességet, to
vábbá, hogy katonai parancsnokság 
senkinek sem eszközöl illetményeiből 
feljelentésre levonásokat, hanem az 
ily értelmű megkereséseket eszközlő- 
/ket a polgári per útjára tereli.

Király és Majorosi győzött Kassán.
A KAC pályaavalása alkalmából egy
órás páros futásban vett részt Kas
sán az HSC kél kitűnő lávfutója. 
(iyenge ellenfelek ellen nagyon köze
pes eredménnyel győzlek: 1. Király 
Majorosi HSC 18.1)09 m.. 2. Hala -  
Nagy KAC 18.58 1 m.. 8. Nyigoscsik 
Csapka KAC 11.(551 m. olimpiai sta
féta: t. KAC 3 11 mp.. 2. CSK t ilt
inp.

TLK—-Egyetértés 8:3 2 2 .  Kölni -
nyai-úl. Bíró: Brünner. egyetértés. 
Sulák Bosenauer, Blázs Szabó, 
Zboznovils, Pelykó Barna Dobó, 
Nagy. Bernáth, Kovács. A THK bemu
tatkozása a másodosztályban eléggé 
sikerült, llevesiramú. gyors játékot 
produkállak a csapatok. Az első fél
idő góljait Markó 1 1-esből és /č isel, 
illetve Blázs és Nagy rúgta. Szünet 
után a gólszerző Zeisel. illetve Ber- 
nálli. A TI.K ból a halfsor. az egyet
értésből a csatársor volt kiemelkedő. 

Egyetértés II TI.K II. 6:1 2 l
l'l.K ilj. Egyetértés ilj. 1:0 .3 0 .



CMSHrofíETESO
Négy sorig A jiengö. azután minden 

megkezdett sor 1 pengő.

ül VDolllVATAI ( IAII :
Kónya Sándor 17/, Ahndssy-iér Jó. III. 23

Zongorák, pianinók, bérlete, vélel- 
oladás. javítás, hangolás részletre is 
olcsóbbak, mini bárból, VI., Liszt Fc- 
renc-lér 7. Zeneakadémiával szemben 
(mái.
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Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

B U D A P E S T -K Ő B Á N Y A
Tsl. 3. 56-M

V á ro s i I r o d a i  V i l i ,  Is s U r k á o y - o -  •
Tel. 3. 4-29 é* 3. 94-41

Valódi

Heller emmenfhalií
fogad jon  el

d ob ozb a n  és b lochban
K ö z p o n t i  uj  t e l e p ü n k :  B U D A P E S T ,  VII, 
K E R E P E S I  UT 62. T e l e f o n :  A ut.  36 M 0

NAGY IGNÁC
pincefelszerelési cikkek raktára 
Budapest, VII, K ároly-böruf 9

A já n l ja  dú sa n  felszerelt  raktá rát ,  u. m 
borszivnttyuk.  s z ü r ö g é p e k .  p a la c k o k ,  
parnfaduflók.  c ím k ék  stb Tel . :  3 115-15

H A U ER
■MMUM C U K R Á S Z  IIIÜIIIIIHIHI 
V ili. R Á K Ó C Z I-U T  4 0

Sör és borászati
szerelvények

Tel, J. 428-27 állandó nagy raktára
MIKA TIVADAR

rézárugyárába Budapest. V.l K í/.inczy-utca 47
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MALÁTA PEZSGŐ SÖRT

HA ON jól akar rágni,akkor fogait j

S C H A T Z J E N Ő
áll. vizsg. fogász, mfifog- 
specialistánál csináltassa

VII, Wesselényi-utca bO

Iz e n t Is tván  
P o rte r sö r  

P o lg ári S e rfő z d e
p áratla n  különlegessége

Dozzi szalámi
d s lió s s y  3ánoe h tönyvayom ialó  mflheb ip s a t.V II, aó elke-afce  20. le l t fo n  Jó zse f 411—02
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