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* A Magyar-Francia Biztosító Rt. '
1933. évi mérlege az intézet újabb fejlődéséről tesz tanúságot.
Hatalmas belső tartalékolások jellemzik a mérleget, ami az üzletvezetés előrelátásának bizonyítéka. Osztalékul 1.50 penget
fizet a vállalat.
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Déry ucca 10. IV. em. 10.
P o s ta ta k a ré k p é n e tá rl
c se k k sz á m la 34.293

T e le fo n : 34-9*23.

Az idegenforgalom ellen ség ei
látszólag baráti elemei az idegenforgalomnak és ezért a legveszélyesebbek. Nevezzük
néven a gyermeket. Azokra az üzemekre gondolunk, amelyek nagy hűhóval állottak
és állanak az idegenforgalmi zászló alá, néhány rézgarast „áldoznak“ is, de aztán
kíméletlenül visszarabolják ezeket a vékony obulusokat vastag'pengők alakjában. Az
idegenforgalom ellenségei például a főváros környéki vendéglők között találhatók jelentékeny számmal. Pesti ember ma ügy megy ezekbe a lokálokba mintha a fogát húznák.
Tudja, hogy megnyúzzák, hogy irgalmatlanul kiszedik a zsebéből minden garasát, azon
a címen, hogy ő most egyúttal üdülhet is, tehát kvázi levegőért jelentékeny sokszor 2-300%-os felár kerül az árakhoz. Jól van, pesti ember ennek már áldozata régen,
beletört ebbe az áldatlanságba, de itt van kérem az idegenforgalom becézett alanya,
a külföldi. Tessék elképzelni, mekkorákat nyílnak a jó, mondjuk angol szemek, ha a
hűvösvölgyi, svábhegyi etc. éteküzemek számláit prezentálják. Mert káros azt hinni»
hogy a külföldi nem tud számolni és elhiszi, hogy Magyarországon a baromfitenyésztés hazájában egy szemmel alig látható kisadag csirke 2.50 és több P-kbe kerüljön!?
Hogy a bor honában egy palack bor 5 P-be? Hogy borravaló cimén további számlálhatatlan pengők fogynak el, mielőtt egyet lélekzett volna! ? Ehhez tudni illik, hogy
például az Á l l a m i P i n c e ugyanezt a minőséget 1.20-ért adja, tehát csekély
4-500°/o a plusz. Jó ez igy ? Mit használnak ezek a lokálok az Idegenforgalomnak ?
Ellenkezőleg, ártanak. Mérges kelevények ezek, amelyeket nem szabad az egészségesnek induló idegenforgalom — magzat testén tűrni.
Van még ilyesmi szép számmal. Nincs helyünk felsorolni most őket. Nem
mondjuk, az abszolút jót meg kell fizetni, de nem túlfizetni, mert ez ma nem jogos»
nem illdomos és idegenforgalmi vonatkozásokban hallatlanul káros.
Van mód, szabályozni ezeket a kilengéseket. Van hatóság is, amely hivatott
erre.
Szeretnénk tehát ezen a téren erélyes intézkedéseket látni.
Lukáts Elemér.

Igazságtalan támadások a Székesfővárosi
Hirdető vállalat ellen
A Magyar Közélet tudósítójától.

Egy csúnya, kíméletlen, igazságtalan és önző hajsza
kulisszatitkait fogjuk ismertetni a Magyar Közélet
olvasóival.
Még le sem zárultak a Nemzetközi Vásár kapui,
amikor a napilapokban egy egészen furcsaízű hirdetés
látott napvilágot. Ez a hirdetés felhívta az érdekeltek figyelmét arra a „nagyjelentőségű‘‘ tényre, hogy
sürgősen
jelenakezzék
mindenki,
akinek bármilyen kifogása és panasza van a Székesfővárosi Hirdető
Vállalat működése ellen a Nemzetközi Vásárral kapcsolatban. A különös hirdetés aláírójaként egy lipótvárosi ügyvéd szerepelt.
Legyünk őszinték: nogy figyelmet keltett ez a
hirdetés. Izgalmas szóbeszéd táírgya volt a kiállítók
között napokon keresztül, mert nem tudták megérteni,
hogy kinek és milyen panasza lőhet a Vásár területén eszközölt reklámügyekkel kapcsolatban, pont az
idén, 1934-ben amikor
a vásár résztvevőinek egyöntetű véleménye
szerint még sóba ilyen tökéletesen és közmegelégedésre nem oldották meg a Vásár területén való hirdetés problémáját, mint most.
De ez volt a véleményük a Vásár látogatóinak is,
akik első pillanatban megállapíthatták, hogy
a reklám elrendezése, színe, íze, formája és
esztétikája egy napon sem említhető az előző
évek produktumaival.
Mindez a Székesfővárosi Hirdető Vállalatnak volt köszönhető, amely ezidén először végezte a Vásár területén a reklám irányítását.

Az előző években ez a jog magán-hirdetőirodák
kezében volt, akik 2000 pengőért vették ezt a Nemzetközi Vásár vezetőségétől, de ezzel a nevetséges csekély pénzzel is adósok maradtak. Nem érdektelen az a
körülmény sem, hogy a Vásár vezetősége felkérte a
Hirdető Vállalatot, nem pedig a Hirdető ajánlkozott
a monopólium megvételére.
Egyébként 6000 pengőt fizetett a Hirdető Vállalat készpénzben előre a Vásárnak, a magánhirdetőirodák meg nem fizetett 2000 pengőjével szemben.
Ezek olyan tények, amelyek nagyon fájnak egyes
hirdetőirodáknak, amelyek üzletkötési ambiciókban
gazdagok ügyan, de semmi közük sincs a magyar reklám európai színvonalra emeléséhez, mert hiányzik
bennük az az ízlés, érzék és nagyvonalú elgondólás,
amely a főváros igazán kitűnő intézményének, a Hirdető Vállalatnak minden működésében megnyilvánul.
A Nemzetközi Vásár vezetősége csak dicséretet érdemel, hogy vásár területén elhelyezett reklamirozás
irányítását olyan kezekre bízta, akik
világviszonylatban is reprezentálni tudják a
magyar reklám nívóját és nemcsak rideg üzletet, hanem szívügyet látnak ezen kérdés megoldásában.
Reméljük, hogy a Hirdető Vállalat vezetőségét nem
kedvteleníti el ez a kíméletlen és alaptalan hajsza
és a jövőben is éppen olyan sikerrel végzi el a Nemzetközi Váráson a feladataikat, mint 1934-ben.
Gömöri Lajos.

Schutterék tróioíl-m onopóím m a és a z iskoláztató közön ség
Azzal illik kezdeni, hogy az iskoláztató szülő a
legmostohább, 1dgkis zol gált a!tot tabb rétege társadalmunknak. Avagy lehet-e itt „rétegről“ beszélni, amikor
ebben a gyűjtőszóban úgyszólván benne van a magyar
társadalom egésze? Nem ismeretlen témáról írunk, hiszen ezek a kérdések, az iskolához tartozó szülők tömeges panaszai az év 10 hónapiában állandóan napirendi
tárgyat képeznek. Весе-anyaga ez a közérdeklődésnek,
különösen az iskolai év elején, de kár azt hinni, hogy
percre is lekerülhet a figyelem pódiumáról.
Egyszóval drága az iskoláztatás hazánkban, ez kétségtelen, de necsak azt értsük ezalatt, hogy sok a tandíj. Tandíjat szívesen fizet a szülő, bárminő paradoxszerűen hangzik is ez ma, ám kétségbeesetten áll a
drága iskoláztatás más, súlyosabb tényezői előtt, amelyek a tankönyveknél kezdődnek cs talán seholsem
érnék veget.
” j
Kiveszünk egy részletet ebből az anyagból:
az írőtoll és az írón
árait, hadd lássa a közvélemény, hol markolnak nagyot
a mai sovány szülői zsebekbe.
A közelmúltban látott napvilágot egy kultuszminiszteri rendelkezés, amely egyenesen
monopóliumot adott a Schuller-cégnek
bizonyos tollfajták eladására.

Jól tudjuk, hogy a Schullerék az egyetlen magyar
vállalkozás, amely ilyesmit gyárt, sok magyar embernek ad becsületes kenyeret és mi, akik mindig erőnk
legteljéből állunk a magyar értékek és törekvések mellett, nein kaphatunk olyan vádat, hogy támadjuk a
hazai ipart. Eszünk ágában sincs! Mégis muszáj felvetni a kérdést, hogy fontosabb-e egyetlen vállalat zsebének duzzasztása, mint az iskoláztató szülők százezreinek érdeke?
Tudni kell, hogy az említett rendelet u. n. reformtolla milliónyi és egyre nagyobb számban kell a gyermekeknek, miután ezt az írásmódot, amelyet néhány
évvel ezelőtt kezdtek kipróbálni, most) általánosan
bevezetik.
Olyan monopólium ez, ami súlyos százezreket
jelent ennek a vállalatnak, jelenti azt, hogy
kénye-kedve szerint szabhatja meg majd az
árakat, nemzeti ajándék tehát,
amelyet azért, mert magyar, megérdemelhet a vállalat,
de feltesszük a kérdést, megérdemel-e ilyen megkötöttséget az iskoláztató közönség, amely elvégre szintén
magyar?!
Nem óhajtunk az idegen gyártmányok mellett propagandát csinálni, de alapos informálódásaink eredménye azt mutatja, hogy bár
fillérekkel olcsóbb ugyan még a Schuller-cég
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gyártmánya, de élettartama jelentékenyen rövidebb, tehát használhatósága csekélyebb,
ergo nem is olcsóbb,
mint az egyéb gyártmányok.
így van ez az ú. n. aluminium toliaknálUgyanez a Schuller-cég nemrégen különös gesztussal lepte meg az iskoláztató publikumot.
A kormány a külföldi ceruzák vámját 260 pengőről 600 pengőre emelte. Erre Schullerék ceruzáik árát
azonnal felemelték, bár azok minőségét nem javították
meg.
így Schullerék.
Kiváncsiak vagyunk arra, milyen helyzet áll elő
ceruzaimport tekintetében Ausztriával kötött gozdasági
szerződésünk
következményeképpen?!
(Hardtmuthceruza).
*

Sajnos, egyetlen intézmény sem védi az iskoláztatok érdekeit. Pedig szükség lenne ilyen szervezetre.
Van ugyan egy Szülők Szövetsége című intézmény, de
ez mindent csinál, csak a szülők érdekeivel nem törődik, különben is passzivitásával tüntet, ha ugyan nem
nevezzük tevékenységnek azokat a kétes jellegű kiállításokat, amelyeket neve alatt rendeznek egyes kifejezetten üzleti vállalkozások.
Ügy tudjuk — fentiek okából is — új szülői
szervezet van alakulóban, amely komoly alapokra kívánja fektetni az iskoláztató szülők
érdekeinek védelmét.

J é g k a iíe l öl*!
Jégdrágaság fenyeget.
Amióta a jégkartel az eszközeiben és módjaiban
egyáltalán nem válogatós attakjait a természetes jég
elten megindította, állandóan ott lebegett a két jég
közé fagyott publikum feje fölött a jégdrágítás veszélye.
Mert ez a játék nem a közönség egészségének megóvásáért folyik. Egyeduralmi törekvés ez, amelyet Reiss
(к d a indítottak a piac hegemóniájáért a közönség
zsebe rovására. A természetes jég azért veszélyes (nekik), mert olcsó, főleg mert olcsóbb, mint i ő jegük,
amely abban a pillanatban lesz fanatasztikus drága,
amikor
sikerül egy újabb jégrendelettel végleg kiseperni a természetes jeget
a fogyasztó kamrájából. Hogy ezzel csomó exisztenciát
is megsemmisítenek, ma, ez a legkevésbé érdekli
Reisséket. Csakhogy végre is van közönségszempont
is és még talán akadnak közéleti vezérek, akik ezt a
kérdést nem engedik továbbfajulni. Akik kezükbe veszik annak az értesüléseink szerbit most országszerte
meginduló akciónak az intézését, amely hivatva lesz
illetékeseket és nagyközönséget meggyőzni arról, hogy amit a jégkartel akar, tulajdonképen
plusz-prof it-akció
és semmi közössége nincs a higiéniával vagy egyéb
hangzatos jelszavakkal.
Igen, az orzág nagy nyilvánosságát követeli ez a
kérdés.
Ne hagyják a közönséget kiszolgáltatni a jégkartel mohóságának!
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Ünnep után Zagyvapálfalván
в■

Elég a táblaüvegkartel machinációkból.
A dáridö utolsó akkordjai is elhangzottak, a
lampionok kialudtak és egészen biztosan kialudta már
mámorát az ünneplő közönség is, amely Zagyvapálfalván
zengte dícséretét a cseh konszern egyébként tényleg
agilis vezérének, Fehér Tivadarnak.
Mert mi maradt az ünneplés után. Az a dermesztő
valóság, hogy a cseh érdekeltség játszva milliókat keres
nemcsak a magyar fogyasztású, hanem keretébe parancsolt kereskedői rétegen is.
A kartel ugyanis kérlelhetetlen árdiktatúrával dolgozik és jaj annak a kereskedőnek, aki ez ellen tenni
próbálna valamit.
Távol áll szándékainktól a tisztes haszonra dolgozó
vállalatok ténykedéseinek nehezményezése, minden
erőnkkel azt célozzuk, hogy a köz javát szolgáló gazdasági törekvéseket szerény módunkhoz képest támogassuk. De milyen messze esnek a köz érdekeitől Solinék ténykedései!
Sokszor és sokan kimutatták már az üvegkartel
számításainak tarthatatlan voltát. Éles kritikák sora
hívta fel a közfigyelmet ezekre a manipulációkra, amelyeknél alig lehet hivatkozni magyar munkáskezek istápolására, hiszen tudvalévő, hogy Solinék
túlnyomóan a) legolcsóbb női munkaerőkkel
dolgoznak.
Újabban erős mozgalom indult az érdekelt üvegkereskedői körökben Solinék túlkapásai ellen.
Ennek az akciónak szolgálati útja az Iparkamarához vezet, mint ahhoz a hatósághoz, honnan a védelem
remélhető lenne.
Kérdés azonban minő állásponttot foglalhat el a
Kamara ebben az ügyben, amikor egyik vezető faktora
aktív részese a táblaüvegkartel tranzakcióinak?
Nem a Kamara fónima elé tartozik már ez az ügy!
A parlament elé, de minél előbb, az üvegkartel öszszes ügyeivel!
A Freudigcr-féle
textilvállalat is közzétette 1933. évi mérlegét. A textilpiac őszinte
bámulatára a mérleg veszteséget mutat ki. Egyébként csupa ellentmondás a vállalat és ebből kifolyóan a mérlege is. Freudigerék
— akik lényükhöz (és lényegükhöz) híven erősen ortodox szellemben vezetik közszállításokkal is dúsan dotált gyárukat, nem
vitték keresztül a tavaly elhatározott alaptőkeemelési tranzakciót. A 300.000 pengő befizetése nem történt meg. Mindettől
függetlenül, csodálatos ritka madár ez a Freudiger-féle veszteség
a mai textil-konjunkturában! Meg vagyunk győződve arról, hogy
a piac révült bámulattal nézte és vizsgálta Freudigerék mérlegét.

Kell új magánbankbáz?
A hivatalos felfogás fúziókat sugalmaz, a piac állapota közismert, a perspektívák nem ígérnek még aramydombokat sem és
íme új magánbankház nyílik. Kinek? Mire? Ez a két kérdés még
akkor is időszerű, ha Salamon kétségtelen rátermettségét tekintjük és ha meg vagyunk győződve Manowik úr képességeiről.
Szép és elismerésreméltó a vállalkozási kedv ilyetén dokumentálása, de csak ott és akkor, ha célja és rendeltetése van. De ennél az esetnél!?
.j
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B otrányos állap o to k a HFTR kirándulóhaíóin
A Magyar Folyam és Tengerhajózási Rt. kötelessége, hogy a Dunán az átkelő forgalmat lebonyolítsa.
Ezért kap kormánytámogatást a M. F. T. R. erről azonban megfeledkezik és a Dunán az átkelő forgalmat
nem bonyolítja le, hanem ehelyett inkább a séta és
kirándulóhajókat kultiválja. Ez jobb üzlet a számára.
Lássuk miért és hogyan. Ha valamely egyesület ki akar
rándülni, mondjuk Visegrádra, kibérel egy ezerszemélyes hajót, amiért lefizet 1000 személy után 1200 pengőt Tehát a M. F. T. R. 1.20 Р.-be számít egy utast.
Ezzel szemben a propaganda körlevél ezt az
utat I.osztályon 2.10, II. osztályon 1.30 pengőben
állapítja meg. Az általános menetkedvezmény legalább 15 személyes csoportnak 40 százalékos kedvezményt biztosít. 40 személynek már 50 százalékot. így
hirdetik. Eszerint tehát Visegrádra egy út nem 2.10-be
kerülne, hanem 1.05 fillérbe, illetve 65 fillérbe, а II.
osztályon. A M. F. T. R. azonban nem így számol,
hanem nyugodtan felszámít 1000 személy után 1200
pengőt. Az elmúlt évben a hajókirájndiulál&t rendező
egyesületek rendezősége részére 4 fülkét engedélyeztek
díjmentesen, úgy az oda-, mint a visszautazásnál. Az
idén, annak dacára, hogy a pénz értéke nagyobb, a
hajók bérleti ára maradt az 5 év előtt megállapított
összeg és a rendezőség részére most már csak egy fülkjét engedélyetetek, minden tojvábbi füjke után, úgy
az oda-, mint a visszautazásnál külön 3— 3 pengőt számítanak fel. Tehát nem elég a túldrága hajóbérlet díja,

A Veszprémi Takarékpénztár nyilatkozata
„Nem felel meg a valóságnak az, hogy Németh Lajos volt
hajmáskéri lakos kisgazda, nem felel meg a valóságnak az, hogy
8 hold földet vásárolt és, hogy ezen disznóhizlaldát épített gazdasági épületekkel és, hogy a Veszprémmegyei Takarékpénztár
jogelődünk ezen ingatlanra adóig volna kölcsönt a nevezettnek és
hogy Németh Lajos tartozását tisztességesen törlesztette.
Ezzel szemben a valóság az, hogy Németh Lajos volt hajmáskéri lakos, vendéglős 1927. január 14-ike óta jogelődünktől
a Veszprémmegyei Takarókpénztár-tól korcsma és hentes üzemet
képező ingatlanára több részletben kölcsönöket vett fel, amelyekre törlesztést nemcsak, hogy nem eszközölt, hanem kamatokat sem fizetett. Intézetünk az esedékes kamatokat részére külön
kölcsönként több ízben megszavazta, úgy hogy tőke tartozása
1931. évi április 4-én 21.000 pengőt tett ki. Ezen idő óta kamatokat egyáltalában nem fizetett és összes tartozása a hátralékos
kamatokkal és költségekkel együtt 28.359 pengőt tesz ki.
Az intézet a követelés kis részét peresítette csak, költségkímélés szempontjából, — az ingatlan bírói árverés alá került és
az intézet az ingatlant a törvényszerinti legkisebb vételárért vette meg, de az ingatlan a takaréknak 28.358 pengőben van. Ennek
dacárai a visszavásárlást az intézet Németh Lajosnak 20.000 pengőért felajánlotta.
Ami pedig a Földmívelésügyi Miniszter Ür elővásárlási jogát
illeti, az a valóság, hogy az Országos Földbirtokrendező Bíróság
megállapítván, hogy Németh Lajos állandó foglalkozása: vendéglős, — a Miniszter Űr határozatát hatályon kívül helyezte,
megállapította 5643/1924. O.F.B. számú ítéletében azt is, hogy
az elárverezett ingatlan Hajmáskér község belterületén fekszik
élsi hogy az ingatlanon épült ház nem szolgálja mezőgazdasági
üzem célját, hanem kizárólag korcsma és hentes üzlet és így ezen
ingatlanra elővásárlási jog gyakorlásának helye nincsen.“

hanem még hozzájön a fülkék után ez a 3—3 pengő.
Kár, hogy vízilevegő használatáért nem számít a
MFTR. külön díjat, mert a nyugágy használata egy
pengő. Igaz, nem is veszi igénybe senki.
A hajón a visszautazásnál a fedélzeten nincs világítás. A sötétben játszik a cigány. A párok a sötétben
botránkoznak ezen és éppen ez a felháborodás volt az
oka annak, hogy május 13-án Leányfalura kiránduló
hajón majdnem kitört a botrány a hajó kapitánya és
a kirándulást rendező egyesület Némedi nevű rendezője között. Az egyesület rendezője világítást követelt,
amit a hajó kapitánya nem teljesített azzal, hogy a kirándulóhajó fedélzetén nincs villanykörte. A botrány
mind hangosabb lett, majd amikor a rendező felment
a hajó parancsnoki hídjára, onnan a matrózok távolították el, mert a kapitány azt mondta, hogy akadályozva van a hajó vezetésében.
A sétahajók, például a — Zsófia — fedélzete és
fülkéi ki vannak világítva. Csodálatos, hogy a kirándulóhajók a fedélzeten semmi néven nevezendő világítás ne legyen! ?
Hisszük, hogy a M. F. T. R. igazgatósága ezt nem
tudja. Világosságot kérünk a kirándulóhajók fedéltére. Minél többet ebből a világosságból, hogy ne kelljen máskor ilyen cikkel megvilágítani azokat az állapotokat, amelyek a kirándulóhajók egyébként komoly
értékét annyira ltjünkreteezik.

A borbélyipartestiilet harca a
Keleti pályaudvar latrinaborbélya ellen

Minden nagyváros kényes egészségügyi kérdései közé tartozik a Budapesten zöld házikók néven ismert közcélú intézmények ügye, amelyet igyekszik úgy megoldani, hogy az összes követelményeknek elég tétessék. Néhány évvel ezelőtt heves harcok dúltak a városnál emiatt. Sokan kifogásolták, hogy ezek az
apró épületek a város különböző, néhol legszebb pontján, sok
esetben szobor előtt díszelegnek és felmerült az az óhaj, hogy
általában a föld szine alá süllyesszék őket. A vállalkozók, László
és Beerék élénken tiltakoztak és a manővrirozás minden eszközét latbavetették a terv keresztülvitele ellen. El is érték, hogy
csak egynéhány ilyen házikó került a föld alá.
Arról azonban senki sem tudott, hogy ezek a házikók egyéb
célt is szolgálnak, hogy nevezetesen a
Keleti pályaudvar előtti ilyen intézmény egy borbélyműhelyt is rejteget.
Az üzleti élelmesség eme megnyilatkozása tiszteletreméltó,
de bizonyos kellemetlen érzést fakaszt mindenkiben, aki megszokta, hogy a borbélyműhely önálló valami legyen, de mindenesetre ilyen környezettől mentes. A borbélyműhely elvégre szépészeti üzem iss de, hogy a latrina mellett működő ennek a jellegnek mennyire képes megfelelni, nem is lehet vitás kérdés. A
borbélyipartestület beadvánnyal fordult emiatt az elöljárósághoz,
amely el is tiltotta ezt a Keleti pályaudvari furcsa borotváló
helyet a további működéstől. Most fellebbezés alatt áll az ügy,
amelynek során illik, hogy
felszínre kerüljön ismét általánosságában a kérdés:
miért nem merülnek végre föld alá ezek a zöld házak,
amelyek évtizedek során épen elég hasznot hajtottak a
vállalkozóknak ahhoz, hogy az áthelyezéssel kapcsolatos
befektetés is időszerű legyen.
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Lencsi baba és Márklinék tönkreteszik a kitűnő magyar játékipart
Ne vásároljunk külföldi játékot!

Lapunk legutóbb megjelent számában rámutattunk arra,
hogy a külföldről importált játékáruk állandóan veszélyeztetik a
magyar játékipar boldogulását és fejlődését. Meg kell állapítanunk, hogy a magyar játékipar érdekében megindult mozgalmunknak már is van eredménye. A játékiparról írt cikkünk
hatásaképen a közvetlenül érdekelt és súlyos válsággal küzdő
magyar játékkészítő kézművesek megmozdultak, de a szülők, a
pedagógusok, sőt a kereskedelmi minisztérium Ls kellő érdeklődéssel, mondhatjuk megfelelő rokonszenvvel kíséri ezt a tollal
megindult küzdelmünket.
A budapesti játékkészítő kézművesek ugyanis napi 14—16
órai munkával még a kenyérrevalót sem képesek megkeresni,
mert a játéknagykereskedök a készítményeikért valósággal éhbéreket fizetnek, pedig segítségükre vannak a családtagok, sőt a
munkából még az apró gyermekek is kiveszik a részüket.
Jétéknagykereskedöink nem a hazai, hanem a külföldi játékkészítményeket forszírozzák, azért, mert a1 drága külföldi játékokon összehasonlíthatatlanul jóval többet keresnek, mint a magyar gyártmányú játékokon. Ezt az állításunkat egy-két konkrét
[példával kívánjuk megvilágítani.
Itt van az Olaszországban készült híres „Lencsi babai‘, amelynek ára darabonként 60, sőt 30 pengő, vagy a németországi
„Märklin“ (Göppingen) villanyos vasút, amelynek ára 100 —
esetleg 200 pengő is. Természetesen ezeken keres busásan a játéknagykereskedő, nem a magyar játékon.
Megemlítettük már, hogy megindult a magyar játékkészítök
szervezkedése. Ezzel azonban ezidőszerint még korai lenne foglalkoznunk.
Mi egyetlen körülményre kívánjuk a kereskedelmi és pénzügyminisztérium figyelmét felhívni. Súlyos állapotaink között
még mindig vannak olyan szülök, akik egy-egy külföldi játékért
100, sőt 200 pengőt is adnak, olyankor, amikor hazánkban sok
százezer szegény gyermek úgy nő fel, hogy sajnos nem jut egy
egyszerű olcsó gummi labdához, vagy akár csak egy fabábúhoz
sem. Ajánlatos lenne, ha ennek a sok százezer gyermeknek érdekében, az illetékes tényezők haladéktalanul tennének lépéseket, hogy a külföldi játékok vámdíjait és a mostani 10%-os fényűzési adót jelentékenyen felemeljék.
Indítványunk az lenne, hogy az így felemelt vámdíjakból és a
felemelt fényüzési adókból befolyó többletből juttasson az állam
a szegény, a nélkülöző és sínylődő iskolásgyermekeknek tejet,
kenyeret, ruhát, sőt talán még magyar gyártmányú játékból és
labdából is kaphatnának.
A külföldi államokban már régen gondoskodnak a szegény
gyermekek szórakoztatásáról, sőt játékokkal is ellátják őket.
(Pl. Svájcban, Angliában, Franciaországban.)
Mielőtt a magyar játékkészítő kézművesek testületé megkezdhetné harcát a magyar játékipar érdekében, már most fordulunk minden magyar szülőhöz és pedagógushoz, hogy siesseрек küzködő magyar játékiparunk segítségére. Támogassák a
magyar játékiparosokat, mert ezzel is előmozdítják az ország
gazdasági boldogulását. Állandó jelszavunk legyen:
„Magyar gyermeknek magyar játékot, nem kell a külföldi játék!“
Szalai Oszkár.*

* A Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete
közzétette 1933. üzletévről szóló mérleget. Tiszta
160.928 pengő.

nyereség

п

M érges a ja g y ia lt!
Nem mintha haragudnék. Sőt. Mérges voltát nem
is mutatja. Ártatlanul pompázik legkülönbözőbb variációs színeiben a jégfehórtöl az eperpirosig, miközben a színeknek megfelelő nevével csábítja a verejtékező emberiséget. Hogy mérges, az csak mindig utólag
derül ki. Rendszerint a kórházi ágyon, gyomormosás
után. Ilyenkor természetesen elterem tézik a fagylalt
mindenségit beteg és a doktorok, beteg persze csak az
esetben, ha beszélőképességét visszakapja, ami nem mindig sikerül, lévén a mérges fagylalt igen erőszakos
jószág.
Mennyit írtak már erről, ó isten, mennyit disputáitok mátr felette. És az eredmény. Ma Budapesten legalább kétszer annyi a „gelateria“, mint tavaly, holott
már tavaly négyszerannyi volt, mint annakelőtte. . .
Az még hagyján, hogy ilyen szépen virágzik a
fagylaltszakma, de éppen a tárgyalt mérgességénél fogva
tűrhetetlen, hogy oly kevéssé tartják be ezek a hűsítőszalonok a tisztasági követelményeket.
Lehet, hogy a t. c. publikum a hibás, amikor bár
két szemével látja, hogy a fagylalt nem a leggusztusosabb körülmények között mázolódik tízért, vagy húszért az ugyancsak kétes tisztaságú tölcsérbe, mégis megveszi és elfogyasztja. Azután persze, ha ordít a gyomor
és jön a baj, átkozódik, de fagylalt után késő bánat. . .
Legújabban süteményeket is árulnak a a szalonok.
Nagyon olcsón. Ott díszelegnek krémesek és csokoládéshabosok, tálcán, kiterítve és kitéve szélnek, homoknak,
piszoknak, légynek. Mindez meg is látogatja őket és a
vevő olcsón bevásárolhat magának a krémessel együtt
esetleg tífuszt is.
Most csak még annyit, hogy hol marad Budapest
Székesfőváros egészségügyi hatósága.
Hogy is szól a találós kép?
Tessék megkeresni?

A Lukácsfürdő személyi válsága
Porzsolttal, vagy nélküle?

A hír úgy indult, hogy összeveszést kolportáltak, kontroverziákat a patronizáló intézet és az illusztris „alelnök“ között.
Állítólag nincs alapjuk a suttogásoknak, ámbár mi még nem láttunk olyan harasztot, amely szél nélkül zörgött volna . . .
Más kérdés, ha már egyáltalában idejutottunk, hogy nélkülözhetetlen-e Porzsolt a Lukácsfürdő élén? Erre nem lehet rávágni, hogy „nincs nélkülözhetetlen ember1'. Mert ez igaz ugyan,
de, ha valaki úgy összenőtt vállalatával, mint ő, akkor a „pótlékot“ nehezen képzeljük racionálisnak. Ezzel korántsem mondottuk, hogy Porzsolt ideálisan vezetné a Lukácsfürdöt. Ügy érezzük, hogy sokat veszített ez a vezetés az utolsó években a lendületéből, aminek nem utolsó oka talán az a furcsa, az a hihetetlen arilipropagandistai szellem, amely teljesen értelmetlenül
kapott lábra a Lukácsüfrdő vezetői direktívái között, s ami azért
groteszk, mivel a Lukácsfiirdö mégis csak olyan intézmény, amely
nem élhet okosan szervezett, ökonomikusán kezelt reklám nélkül. De a Lukácsfürdö még mindig az 50 év előtti plakátjainál
tart, sehol komoly propagandája nincs, s azután csodálkoznak,
hogy a forgalom visszaesik.
Nem tudjuk, nem Porzsolt számlája terhére írandó-e,
hogy a fürdő még mindig nem tudta érvényesíteni species
lis, reumát gyógyító jellegét.
Igaz, erről sem tud senki, mindig titokban tartották, pedig
néma fürdőnek egyetlen vendégaspiráns sem érti a szavát! . . .

Úri muri a Fakiiincsben
B e ty á rc s á rd a a J ó z s e fv á ro s b a n

Turistaútjaimon tanultam ezt a határozottan rapszodiku3,
noha kétségtelenül nem túlzottan mély értelmű éneket:
Községi kenyér,
községi kenyér,
sárgarézből fakilincs,
hátizsákban kaja nincs.
Községi kenyér . . . stb. ad infinitum.
A nótából leginkább a sárgarézből készült fakilincs váltotta
ki érdeklődésemet és sohasem hittem volna, hogy valaha alkalmam lesz személyesen is megtapasztalni. De az embert bármikor
érhetik meglepetések.
Ilyen meglepetés Volt számomra, amikor a nem rendkívül
előnyös hírnévnek örvendő Kender uccában felfedeztem egy
„előkelő“ mulatót. Cégtáblája büszkén hirdeti: Falcilincs csárda
— Úri muri — Jókedv — Zene — Vigalom.
A cégéren díszes illusztrációk segítik elő a szöveg appercipiálását. Zsebmetsző külsejű urak „muriznak“, a másik oldalon
pedig délceg budakeszi daliák fenik a fokost és pengetik a sarkantyút. Ennyi csábnak bajos ellenállni, tehát benyitottam. Az
ajtónál mindjárt keserű csalódásban volt részem: a Fakilincs
csárda kilincse nem fa, hanem közönséges réz, amilyen százezrével akad Budapesten. Egyszerű sárgarézkilincs. Igaz ugyan,
hogy szemben a kupiéval: nem fényes. Sőt. De viszont rozoga.
De azért szerencsém volt: nem maradt a kezemben.
Ahogy beléptem, rögtön megállapítottam, nagy kár lett volna
ettől az élménytől megfosztanom magam. Nem azért, mintha a
„helyiség“ lenne különösebben rendkívüli. Mindössze a hihetetlen alakú, fordított koporsóra emlékeztető, pirosra mázolt pult
gondoskodik az exótikumról. De annál váratlanabb szerencse,
hogy ezt a kiváló társaságot sikerült épen itt találnom.
A cégérnek megfelelően épen „úri muri“ folyt. A folyásban
három környéki (esetleg bennszülött) hölgy és két úr vett részt.
A férfiak szemmel láthatóan versenyeztek, hogy melyik tudja a
másikat asztal alá inni, és a nem kétséges jelekből következtetve
mindkettőjük fáradozása a legrövidebb időn belül teljes sikerrel kecsegtetett. A hölgyek viszont igyekeztek nemüket megillető
méltóságukat megőrizni. Nem versenyeztek. Már nem. Az egyik
néma megadással töltögette a poharakat (hol borral, hol meg
magábai). Ügy végezte ez rendkívüli figyelmet igénylő feladatot,
mint valamilyen fárasztó robotot, amely alól kibújni azonban
tiltja a lelkiismeret és a kötelességérzet. A másik ifjúkori élményeit elevenítette fel, és szentimentális hangulatban mesélte bérmálása történetét a harmadiknak, aki azzal adta tanujelét feszült figyelmének, hogy harsányan énekelt:
Melyik hullámhosszon
foghatom a szívét? . . .
Pecsétes kabótú pincér asszisztált és kéretlenül hozta az
újabb üvegeket. Látszott rajta, hogy nagyrészt idealizmusból teszi. Vagy a bérmálás érdekelhette nagyon, vagy még inkább az
ivóverseny kimenetelére volt kíváncsi. Ügy látszik, ettől a gyönyörűségtől nem akarta elütni azokat sem, akiket hivatásuk az
uccára szólított, mert pár perc mulvai kinyitotta az ajtót.
Ettől azután vérszemet kapott a muzikális hölgy. Ha eddig
csak forte énekelt, akkor a legerősebb fortissimoba csapott át.
Lehetett úgy féltizenkettő éjszaka, és az olcsó kupié ütemei diadalmasan szállottak ki a sötét lebujból az uccára, a házak közé,
az udvarokba, bolyongtak a falak között, míg végül egy-egy nyitott ablakon keresztül itt is, ott is betértek pihenőre a jámbor
polgár hálószobájába.*
* A Magyar-Cseh Iparbank Rt.
1933. üzletévről szóló mérlege nyilvánosságra került. A tiszta
nyereség 20.856.20 pengő, amelyet új számlára visznek át.

A z O T I-é p itk e zé s v á lsá g a
Az 0 . T. I. a Tisza Kálmán téren palotát épít. Amikor az építkezés terveit megtekintette a bizottság,
amely a tervező, ‘0 . T. I. és miniszteri küldöttekből állott, arra az elhatározásra jutott, hogy az épületek
egyrészét mélyalapozással kell ellátni. A vállalkozók
vállalták a cölöpözési engedélyek megszerzését a fővárostól. A vállalkozók Koch Károly, Báthory és Klenovits, Dávid János és fia cégek.
A főváros azonban az engedélyt nem adta meg a
munkálatokhoz, mire az O. T. I, — nehogy vád érje — ,
a saját maga és nem az építési vállalkozók nevében a
főváros határozatát megfellebbezte a Közmunkatanácshoz. A Közmunkatanács magáévá tette a főváros határozatát és másodfokon sem adta meg az engedélyt.
Az 0 . T. I. a Közmunkatanács határozatát a kereskedelmi minisztériumhoz fellebbezte meg. A minisztérium meghallgatta az 0 . T. I. szakértőit és ezek
véleménye alapján újabb mélyfúrást és próbaterhelést
rendelt el.
Az 0 . T. I.-t ez a furcsa akadékoskodás kellemetlen helyzetbe hozta az építkező vállalkozókkal szemben. Vis-major állott be az ellentéttes szakvélemény
miatt.
Az O. T. I.-nak az a véleménye, hogy a cölöpalapozás feltétlen szükséges, mert a talaj ezen a városrészen nem elég szilárd.. Ezt bizonyítja a Fiumei-úti 16
emeletes palota építkezésnél előállott talajsüllyedés is.
A kereskedelmi minisztérium a mélyfúrásokat és
a terhelési munkálatokat a Zsigmondy céggel végezteti el és azután dönt, hogy megsemmisíti-e a főváros
és a Közmunkatanács határozatát.
Zárószavunk:
kit terhel a felelősség azért, hogy ez a sok akadály, —
ami természetesen rengeteg időveszteségbe és sok
pluszköltségbe kerül — csak post festa derült ki!?
Ebben az ügyben, miután közpénz fekszik az
O. T. I. építkezésekben, sürgős vizsgálatot kérünk.

Sírápolási bonyadalmak a köztemetőkben
A kerepesi temetőben az idők folyamán az elhunytak sok hozzátartozója szintén elhalt és így nem maradt, aki a sírokat gondozza, illetve az öntözésért járó
díjat fizesse. Az elhanyagolt sirok miatt több felszólalás is történt a törvényhatósági üléseken. Akkor határozatilag kimondották, hogy hozzátartozó ápolhatja
és gondozhatja a sirt, meggátolni ebben nem szabad.
Ennél a határozathozatalnál az a cél vezette a törvényhatóságot, hogy minél több gondozott sir legyen úgy
a kerepesi, mint az Uj köztemetőben. Ezt a határozatot
tudtunkkal nem helyezték hatályon kívül, tehát ma
is érvényben van. Lapunknak panaszolták, hogy mégsem lehet a sirt sajátkezűleg gondozni. Meggátolja
ebben a közönséget a temetőőr és ellenvetésre az igazgatóság irodájában az igazgató magyarázta meg, hogy
az embereket, a sírápolókat fizetni kell ami, csak úgy
lehetséges, ha előfizetik a sírápolást. Megállapítjuk ezzel szemben, hogy mindenkinek joga van ápolni, öntözni hozátartozójának sírját. Ezt meggátolni még
akkor sem szabad, ha a sirápolókat fizetni kell. Törvényhatósági határozat szól erről, amit, ha az igazgató
úr nem tudna, megmondjuk, hogy 1927. május 12-én
hoztak meg.

DUCUR
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liesztően szaporodnak
a lúgm érgerések

Őszinte M a a gpErmekhéínfll, amelynél
mellőztél) n kezdeményezőt

Néhány nappal ezelőtt Fejér vármegye törvényhatósági bizottsága dr. Berzsenyi Zoltán egészségügyi
főtanácsos, igazgató-főorvos indítványára elhatározta,
hogy feliratban kéri a kormányt: tiltsa el a lúgkőárúsítást. A főorvos ugyanis azt tapasztalta, hogy a lúgkőmérgezések száma az utóbbi időben megdöbbentően
növekszik különösen a nők és a gyermekek között.
Majdnem egyidőben beadvánnyal fordultak az illetékes minisztériumhoz a pesterzsébeti mentők is és
ugyancsak a marólúg, továbbá a heresó forgalmának
szigorú megszorítását kérték hasonló indokolással.
Tudvalévő, hogy a kereskedelmi minisztérium
éppen a tömeges lúgmérgezések miatt még 1928-ban
korlátozta a maróhíg forgalombahozatalát. A rendelkezés szerint csak azok kaphatnak lúgkövet, kik hatóságilag igazolják, hogy szappanfőzésre használják, ezek
is csak két kilogrammnál nagyobb mennyiségben.
Éppen ezért volt meglepő, honnét és hogyan kerülhet forgalomba olyan nagymennyiségű lúgkő, amely
ennyi mérglezést lokozj. Érdeklődtünk a pesterzsébeti
mentőknél, ahol errevonatkozólag igen érdékes felvilágosításokkal szolgáltak,
— Az 192(8. évi rendélekezés életbelépése után
— hangzott az információ — a marólúgmérgezések
száma egyharmadára esett vissza. Azóta azonban ez a
szám ismét fokozatosan emelkedik, úgyhogy most már
nemcsak elérte, hanem felül is múlja az 1928-at megelőző időszakét. A mérgezések többsége nem öngyilkossági kísérlet következménye, hanem véletlen baleset.
Éppen ez teszi indokolttá a lúgkő forgalmának megszigorítását, mert ezzel nagymértékben csökkenteni
lehet a balesetek számát, ha az öngyilkos szándékúakon
nem is segítünk. Az 1928. évi rendeletet ugyanis kijátszók, olyanok is kapnak hígkövet, akik nem szappanfőzésre használják, hanem mosáshoz, súroláshoz. Megkönnyíti ezt, hogy a rendelettel szemben kicsinyben is,
két kilogrammon aluli tételekben is forgalomba hozzák.
— De hasonló korlátozásokat kell életbeléptetni
a rozsdafoltok eltüntetésére használt oxálsav, az úgvnvezett heresó forgalmára vonatkozólag is. Ez ugyanis
szintén rendkívül veszedelmes méreg és egyre emelkedik az oxálsavas mérgezések száma. Ennek nagyrészt az
az oka, hogy ma bármilyen festékkereskedésben bárki
annyit kaphat 25— 30 fillérért, amennyivel az egész
családját kiirthatja. Nem csoda tehát, hogy olyan sűrűn fordulnak elő csaknem végzetes kimenetelű balesetek.
így szól az a felvilágosítás, amellyel a pesterzsébeti
mentők szolgáltak és amelyből megdöbbentően tárul
elénk, hogy néhány laza erkölcsi felfogású ember lelkiismeretlenségének hány emberélet esik áldozatul. Legfőbb ideje, hogy ezt a kérdést végérvényesen rendezzék, a kijátszókkal szemben pedig érvényt szerezzenek
a törvény teljes szigorának.

(T.) Az íróasztal és az élet gyermekvédelmi különbségéről ugyan már ízelítőt adott az a napihír,
amely megírta, hogy a kilencévesgyermeket bevitte a
rendőr, mert labdázott. A gyermekvédelmi héten elsősorban azzal a kérdéssel kellett volna foglalkozni, hol
játsszék a gyerek, ha mindenütt elkergetik, ha sehol
sem szabad labdázni. Mert ne gondolják, hogy a sétatereken csak footbalozni nem szabad — nem szabad
még kis labdáéval sem játszani, mert hátha a labda —
a fűre esik, már pedig „a fűre lépni tilos!“, mert a
fű fontosabb, mint a gyermek. Persze csak nálunk,
mert Angliában a gyermek fontosabb — mint a fű.
Azonban ez a copf átterjed télre is, midőn nincs fű,
csak copf. Ötéves fiamat meg akartam a télen szánkóztatni a Rákóczi-téren, s azt a választ kaptam az
őrtől, menjek a Hüvösvölgybe. Sok „kiagyalt“ probléma helyett ilyen kérdéseket kellett volna napirendre
hozni.
Az egész programúiban hiába keresünk egyetlen
egy iskolanővéri előadást, pedig a kitünően bevált
iskolanővért intézmény tagiai azok, akik a gyakorlati
gvermekvédelem területéről személyes tapasztalataik
alapján számolhatnak be. Ehelyett kapunk előadásokat olvan tanerőktől, akiknek eddig csak — politikai
működését ismerjük.
Úgylátszik, hogy a főváros hatalmas tantestülete
nem rendelkezik elegendő előadóval, mert — igen sok
az állami pedagógus. Feltűnő, hogy a gyermekhét első
megszervezőjét, a kitűnő Gyulai Ákos tanárt teljesen
mellőzték az idén. Miért? Űgylátszik: a mór megtette
a kötelességét. . .
Mellőzte a gyermekhét rendezősége mindazokat az
intézményeket, egyesületeket, amelyek Magyarországon
gyermekvédelemmel foglalkoznak. Hiába keressük a
Szülők Szövetségét, amelynek elnöke dr. Máday István
egyetemi tanár,hiányzik a Gyermektanulmányi Társaság, az Országos Gyermekvédő Liga, a Stefánia Szövetség veztősége s hiányzik a — főváros IX. szociálpolitikai ügyosztálya, amelv az árva, elhagvott, segítésre
szorult gyermekek védelmével1 és nevelésével foglalkozik.
El kellett mindezeket mondanunk, mert szeretnők,
ha jövőre mindezeket a hibákat kiküszöbölnénk és a
..Gvermekhé;t‘* tényleg a főváros és az ország legkiválóbb gyermekvédőit juttatná szóhoz —• minden mellék
tekintet nélkül.

* A Pécsi Takarékpénztár Rt.
négy intézetet olvasztott magába, s ez a gesztié ékes bizonyítéka
a vezetés előrelátásának. Mérlegének legfontosabb adata a betétállomány kimutatása, ahol az emelkedés kb. 30%-os. Tiszta
nyereség 56.342 pengő, osztalék 5 pengő.

* A Goldberger-jubilemnot
szép keretben, ünnepélyes külsőségek között ülték meg. Volt
bankett, voltak persze üdvözlő beszédek, köszöntők, meghatott
válaszok, mind megannyi ékes dokumentumai 150 év eredményes
elmúlásának. Felemelő és stílusos záróaktus volt az új fonoda
felavatása és ezzel egyidejűleg a munkások csecsemő- és gyermekotthonának megnyitása.
* MEGALAKULT A MAGYAR GABONAKERESKEDELMI

RT., amelyet a Hitel- és Leszámítolóbank áruosztályaiból kreált
a két intézet.*
* Budapesten taníttató szülők figyelmébe. A Soli Deo Gloria
Szövetség középiskolás fiúinternátusa az 1934/35. évre már felvesz jelentkezőket. Havi ellátási díj 80 pengő. Érdeklődni, jelentkezni, Budapest, IX., Múzeum körút 37. II. lehet.

Kedves Szerkesztőm!
Úgy látszik, mégis csak értünk mi is valamit a színházhoz.
Előre megjósoltuk: a „Csodádoktoif0 csúfosan megbukott. Mi
természetesen nem csodálkozunk rajta. Mi egy pillanatig sem
hittünk a csodadoktor csodájában. Sőt! Akkor csodálkoztunk
volna, ha nem így történik.
De mi mást is megjósoltunk a Magyar Színházzal kapcsolatosan. A bajokat. A bajokat, amelyek nem a gazdasági viszonyok
miatt keletkeztek, hanem — ne kerülgessük, bármilyen forró —
a dramaturgia miatt. Makacs, csökönyös ott nagyon a dramaturgia. (Másutt is, de a Magyarban különösen.) Az istennek sem
enged! Neki francia saláta kell! A közönségnek magyar érték!
Inkább kötelet húz. Hát húzta. A közönség elengedte — ők meg
elestek.
Nem szórványos jelenség! Lesz még ilyen erőpróba egy-kettő
most a finisben. Abban a finisben, amely még eltart néhány 1Änapig.
Aztán vidul a határ. És a megtisztult légkörben ismét találkozni fog: színház és közönség. Addig hulljon a férgese.
*
**
A Magyar Színházzal elterjedt válsághírekkel kapcsolatban,
ma Wertheimer Elemér igazgató nyilatkozik. Többek között:
„ . . . a „Csodadoktorí‘ Parisban (?!) 560-szor ment. A kánikulában azonban itt nem látogatta úgy a közönség, amint azt
vártuk . . . “
A kánikulában? . . .
A Lipótvárosban nem volt meleg? . . .
Az „Orvost“ zsúfolt házak mellett adták ugyanakkor.
*
**
A Nemzeti Színházban a Shakespeare ciklus keretében két
új bemutató szerepel. A Vihar és Antonius és Cleopatra.
Miért most a szezon végén? . . . Mert könnyű fajsulyúak?—
Persze télen jöttek a nehezek. (Cserebogár, őszi szivárvány, Riport.) Itt is sok a makacsság! . . . Jövőre így nagy baj lesz!
*
**
A „Vígszínház“ ismét kifogott egy sikert. „Ifjúság1’. Remekbe készült. Bájos, finom. Irodalom.
Istenkém, istenként, . . . miért kell nekünk a jót külföldről
kapnunk? És miért kell oly rengeteg pénznek külföldre vándorolnia tantiém címén . . .
*
**
Az Ifjúság előadása tökéletes. A Vígszínház ma Európa legkiválóbb színháza.
Új tehetségeket is felfedez. Vizitkártya nélkül. Inkább adnék
oda egy kis szubvenciót. . .
*
%
Fővárosi Operettszínház: Elég volt! Pardon, rosszul írtam
le a címet. így helyes: „Hölgyeim elég volt“.
Leghelyesebb így: Uraim elég volt!
**

Teréz körúti: Jó. Ötletes. Szellemes.
Belvárosi Színház: „Leider“, „Sagschon“, „Naná“, „Ne esofirozzad magad“. Ezek nem darabcímek. Á! Ezek benne vannak
a darabban. A „Sas uccában“. Textil-darab. (Sajnos egy egész
vég.) Mert semmit sem kifogásolnánk. Még fenti szakkifejezéseket sem. Ha egyébként volnai benne valami?! De semmi?
*
Pelikán. A Nemzeti mutatta he. Pünkásti Andor fordította.
Kellemes, nagyszerű magyarsággal.
A darab: egy angol főúr megtagadja gyermekét, mert feleségét gyanúsítja. Tizennyolc év múlva rájön, hogy: kár volt.
Nagy kár. Törvényesíti a fiút és ismét feleségül veszi elűzött
asszonyát. Angol dolog. Angol hidegvér kell hozzá. Azért be
kellett mutatni, mert egy angol darabot egyszer egy évben meg
kell nézni. Ismerjük meg az angol irodalmat. Ha már a magyart
nem ismerhetjük.
*

•**
Igaz pletykák:
Vajda Pál és Rákosi Tibor, a Bethlentéri Színház igazgatója még mindig nem intézték el ügyüket. Jegyzőkönyveznek. Minden ellenkező híreszteléssel szemben: komplikációk vannak.
Azért: nem hisszük, hogy a Népszövetség elé kerül a világrengető ügy. (Nagybetűs hasábos cikkek jelentették be a dolgot a
magyar olvasóközönségnek.)
*
Az Operaházi primabellerinája válik — és férjhezmegy.
*
A Belvárosi még egy női „sztárját sem szerződtette le a
jövő szezonra.
*
**
Gál Franciska meggondolta a dolgot: marad minden úgy,
ahogy volt. . .
*
**
FILM:
Rádius; Modern Hamupipőke. Főszereplője: Marion Davies.
Igazi amerikai revű. Hiába: amíg a magyar filmrendezőgárda fel
nem frissül, sohasem fogjuk tudni utolérni Amerikát. Jó. Szép
és szellemes ez a film.
Amor és társai a címe Falus István új filmjének. Eredetileg:
Rotschild leánya volt a film címe.
Capitol: „Véres dicsőség“.
Egy újságíró harca a szenzációért. Nagyon sok hamis gangszterromantikával. Giccs. És bocsánat az ismétlésért: szintén torkig . . .
City: Tapsolunk! Remek! Bűbájos! Kedves! Három kis malac élettörténete. A legjobb a héten!
*
$*
Köpeczi-Boócz Lajos kis színpada nagyszerűen bevált. A
pergő előadást sokan dicsérték. Változatos volt. És egy pillanatig sem unalmas.

и
Rádió: a következő levelet kapta:
. . mért nem lehetne az esti színdarab-előadásokat korábban kezdeni? A falu népe ilyenkor nyáron este korán fekszik,
mert hajnalban kél? . . . “
Nincs igaza? . . . Pedig a nehéz munka után jól esne egy
kis fellendülés.
Nem lehetne egyszer-egyszer prózai darabot kapcsolni? Mért
kell az operettszínházak sokszor elcsépelt szóvicceit házhoz szállítani? . . .
Ha azonban ennek technikai akadályai vannak, akkor egy
szót sem szólt a tárgyilagosságra törekvő, igaztollú
Olivér.

Ufáék a b o jk o tt után

Vitattuk már, hogy nem üzemi takaró-e a bojkott
híre; amelyet elsősorban Ufáék sírtak a világba, holott
közönségünk alig vett valamit észre belőle. A figyelő
mozitezakember látta, hogy a bojkott Semmi egyéb,
mint, hogyha jó filmet adtak csak, elment az Ufamozikba a közönség, ha rosszat," messze elkerülte Ufáékat. \Ezt csak a naivitás tüntetheti fel bojkottnak,
nem más ez, mint logikus következménye annak az
üzleti politikának, amely éveken keresztül dominált
e nagy filmvállalat vezetésében és amely végre is odavezetett,. hogy a magyar publikumot szisztematikusan
elidegenítette. Hogy azután ehhez talán valami aminozitás is járult volna, nem hisszük. Antikor például
Willy Fritsch Pesten járt, ebből az ellenszenvből semmit sem lehetett érezni. Helyes tehát következtetésünk,
hogy Ufáék saját gyatra üzletvezetésüket ' akarták takarni a bojkottmozgalom elhires^telésével, amelynek
alapja nem volt.
Kár volt azonban ezzel izgatni a közvéleményt,
amely elvégre a moziba sohasem látott egyebet szórakoztató, vagy nevelő intézménynél. Nem hisszük, hogy
nálunk volna ember, aki politikumot keresne a mozilepedőn. Nevetséges! Még az esetleg bizonyos propaganda célzattal készült filmeknek is olyan burkolással,
vagy ha tetszik körítéssel kell készülniük, hogy közönségünk elfogadja őket, hogv a propagandacél szinte
nullává válik. Ufáéknál különben állandóan olyan
volt a vezetési irányzat, ho'gy az ember állandóan azt
hitte, éretlennek tartják a magyar mozipublikumot, de
ez a bojkott-hecc a teteje mindennek.
Miután pedig a bojkott-legenda szétfoszlott, most
erősen kiváncsiak vagyunk, minő irányt vesz az Ufavezérkedés. Érvényesül-e annak a néhány kitűnő magyar szakembernek tudása, akiket a múltban, különösen az AntnZ-rezsim alatt, minden módon mellőztek.
Reméljük, most sorra kerül az ő intencióik megvalósítására.
Egyébként pedig egyszerű a dolog nagyon, Kolumbus tojása:
jó film — van közönség, rossz film — nincs

A B ra ssó i c e llu lo z e g y á r m isztik u s

mérlegei immár harmadik éve keltik fel és joggal
a közgazdasági élet figyelmét. A tavalyi tranzakciót sikerült ugyan keresztülvinni kisebb-nagyobb zökkenők
árán, de- kérdés meddig tart a részvényesek szinte
csodával határos türelme. A mérleg analízisére még
visszatérünk, egyelőre annyit, hogy két. év számokban
(és mérlegtechnikában!) egyébként jelentéktelen veszteségét az 1934. üzletev számlájára transzponáltak.

ahol az alkalmazottal fizetik az igazgatót
Az Első Magyar Gőzfürdő különös pőréi

A borravalókból is leadtak ,,alkalmazottai“ naponta egy pengő
ötven fillért.
özv. Gulyás Ferencné 1922. szeptember 30-án belépett az
Első Magyar Gőzfürdőhöz, mint masszírozónő és tyukszemvágó.
19Í33. május 25-én minden ok nélkül elbocsájtották — mint a'
bírósághoz beadott 326188/933. számú keresetében mondja.
Fizetése nem volt. Csak borravalót keresett. Ebből naponta'
le kellett a tulajdonos, dr. Ringer István részére fizetnie a pénztárnál egyrészt „az általa kezelt ruhák biztosítéka“, másrészt
„ajándék“ címén 1.50 pengőt. Ez az összeg, 11 év alatt közel 5000
(pengőre rúgott. Ennek a felét. 2500 pengőt igényelte most vissza
az Első Magyar Gőzfürdő ellen indított perében.
Érdeke;, hogy özv. Gulyásáéról a fürdőt felmosatták, tnaszszirozott, szóval dolgoztatták, de fizetést nem kapott, holott az
OTI-nál mint masszírozónő, alkalmazottnak volt bejelentve. A
kir. járásbíróságon dr. Halasi járásbíró tárgyalta az ügyet. A
perben Pálffy Antal érdekes tanúvallomást tett. Elmondotta,'
hogy őt, mint fodrászt alkalmazták, azonban kikökötték, hogy
a vendég a borbélymunkáért nem tartozik fizetni, fizetést nem
is szabad tőle követelni és neki is naponta 15 fillért le kellett
adnia az igazgató részére ugyancsak ruhabiztositék címén. Ha
elveszett valami, külön meg kellett fizetnie. Ha valaki emiatt
szólni mert, elbocsájtották. Pálffy 5 évig volt a fürdőnél alkalzásban és egy év után ai megállapodott 15 fillémyi „ruhabiztosítekot1 már napi 90 fillérre emelték fel, annak dacára, Hogy
minden szerszámot 6 adott. Akár volt kereset, — akár nem. a
napi 90 fillért le kellett adni az igazgatónak. Miután egy alkalommal nem tudott fizetni, a 90 fillér miatt az igazgató durván
rátámadt.
Tóth Anna azt vallotta, hogy vele is ilyen címen naponta
1 pengő 50 fillért fizettettek, akár volt borravalója, akár nem.
Zébmann Nándorné fürdőmestemő szintén fizette a napi 1.50
"pengőt.
Vörös Viktóriától ugyancsak szedték a napi 1 P. 50 fillért. A
tanúvallomásokból kitűnik, hogy a fürdőnek van két kifutólánya
is, akiket azonban az alkalmazottak fizetnek, dacára annak, hogy
a fürdőnek ,,futnak ki'í.
A járásbíróság az elbocsájtott masszirozónőt keresetével elutasította.
- A királyi törvényszék Bauer tanácsa a masszirozónőt ugyancsak elutasította a keresetével.
özv. Gulyásáé a törvényszék ítéletét most az ítélőtáblához
fellebbezte meg, amely ebben a furcsaságokkal teli perben a döntő szót fogja kimondani.

Dr. Németh Béla házán
már van világító számtábla, de ez nem elég az üdvösséghez. A jeles ehlök mindig hallatta szavát, — nagyon
helyesen —, amikor háziúri érdekek forogtak kockán.
De mélyen hallgatott és hallgat a háziúri kötelességekről, amelyek között e két ügy, a tatarozás és a világító
számtábla szerepel. Minden érték pusztult és veszteségeket szenvedett a válság nehéz évei során, a háziurak
trezorjai azonban legkevésbé szenvedték a krízist.
Furcsa, hogy ennek dacára sem tesznek elegei kötelezettségeiknek. Itt az ideje, hogy az illetékesek erélyesebbre fogják a gyeplőt. Közérdek, hogy a tatarozások
mielőbb megtörténjenek és közérdek az is, hogy a világít számtáblák a házakon — rendelet szerint — végre
felkerüljenek.

ЧДШ
1!

12

т

т

ж

Balla Zoltán v. biztosítási igazgató:

Egy biztositó és egy karrier kettéroppanásának igaz története
П.
Első alkalommal úgy vezettem be ezeknek a súlyos dolgoknak közlését, hogy mindenki lássa, semmit
nem akarok és fogok eltitkolni, annyira nem, hogy
' első cikkemben csak magamat vádoltam, csak azt a
szabálytalanságot írtam le, mit én csiniálítln.
Most pontokba foglalva ismertetem az okokat,
amikért a szabálytalanságokba keveredtem.
Eleve leszámolok azzal a könnyen felvethető váddal, hogy ha akár a képviseletnél!, akár a fióknál ilyenek előfordulhattak, azokért, mint akkori vezető én
is felelős voltam.
Ez azonban nem áll.
Nem lehettem felelős azért, mert engem a központtal lefolytatott angol levelezésbe soha be nem vontak,
azokat a leveleket valósággal hermetikusan elzárták
mindenki elől, úgy én előlem is és ez a helyzet 1929beni sem változottt, amikor végre én is kaptam cégjegyzést.
Lássuk, mi minden történt az első naptól kezdve
majd két évig:
1. Mikor a képviselet felállítására vonatkozó tárgyalások megindultak, az illető magyar cég exponense
(a későbbi megbízottjuk) felhívott engem, hogy megfelelő tervezetet állítsak össze az angolokkal való
megállapodás alapjául. Ebben őszintén feltártam a
magyar üzletet. Elmondtam, hogy a magyar agrárizmus
túltengése miatt, ha fejlődő üzletet akarunk, a mezőgazdákra kell azt építenünk Elmondtam, azonban azzal kapcsolatban azt is, hogy egyrészt a mezőgazdák
tőkeszegénysége, másrészt a régebbi verseny élessége
miatt nálunk a mezőgazdák biztosításaik után 10— 12
havi hitelt élveznek és hogy halasztott díj nélkül a
mezőgazdák biztosításai el sem képzelhetők. Mint 1928
őszén a legnagyobb meglepetésemre megtudtam, erről
az angolok egy szét sem tudtak és mind nővekvöbŰ
türelmetlenséggel látták a száporodó kinnlevőséget,
amely türelmetlenségüket a képviselet, mint arról később lesz szó, szabálytalanságagl akarta elcsitítani.
2. Az előbbi pontban említett tervezetemben leszögeztem, hogy mezőgazdasági tűzbiztosításokat pedig
csak akkor kapunk, ha a jégbiztosításokat is vállaljuk, azonban, miután kezdő intézetre a jégkockázat
túl súlyos terheket ró, azt ajánlom, kössük egyelőre
ezeket más cég részére (Akkor az azóta szigorított egyezmények ezt nem tették lehetetlenné.) és üzletünk fejlődése arányában tartsunk belőle részt. Ehelyett már
1926-ban a legképtelenebb díjpocsék olással vállalta a
képviselet a legrosszabb jégbiztosításokat is s rövid két
év alatt ezzel a londoni Royal Exchangenek közel
1,000.000 pengő kárt okozott. 1926 őszén tudtam csak\
meg, hogy a képviseletnek a londoni központ megtiltotta a jégüzlet megkezdését, hogy tehát a képviselet
minden jog és szabály ellenére halmozta tele a Royal
Exchanged a rossz kockázatokkal és károsította meg
közel 1,000.000 pengővel!
3. Mikor megtudtam és láttam, hogyy az 1926-os
veszteségeknél meg nem állhatunk, közvetlen felsőbbségem megkerülésével (bevallom, csak ez egyszer mertem ezt megkísérelni!) tiltakoztam a képviseletet bitorló magyar cég ügyvezetőjénél a szakszerűtlen károk miatt, de azt a választ nyertem, bármennyire igazam van is, maradjak nyugton, mert ha köztem és d

megbízottjuk közt kell választani, feltétlenül fngem
emelnek ki az állásokéiból mert nekem nincs szerződésem, megbízottjuk terhes szerződését pedig nem fogják
holmi kis igazság miatt megváltani.
4, A szakértelemnélküli, de protekcióval rendelkező tisztviselők alkalmaztatása tiltakozásom ellenére,
olyan mérveket öltött, hogy mikor 1927 husvétján 8
napra Becsbe utaztam, onnan visszatérve a fele tisztviselőmnek előre köszöntem, mert egyiket sem ismertem, mindez azalatt a 8 nap alatt lépett be.
5. Mikor az angolok a hfdasztott díjak ügyét nem
ismerve, már nagyon nyugtalankodtak, 1928 januárban
a képviselet, miután pénze nem volt, jelvett 6000 font
bankkölcsönt, ezt átutalta Londonba, mint pénztárfelesleget. Hogy ez csak szakértelmetlenség és nem
rosszhiszemű félrevezetés, nyílt kérdés!?

utánajártunk és megállapítottuk az adatok helyességét. Következő számunkban foglalkozunk vele. Tessék az esetleg újabb
felmerülő részleteket közölni velünk. 2. Hajó ücca 2. 3.Fellner.
4. Még nem alakult meg. 5, Erre is visszatérünk. — Speyer-kölcsőn, 1934. Az ügyet, információink szerint a bankvezér fia
inaugurálta, most csak az a kérdés, tudott-e erről a papa és tudott-e róla a bank? Mindez még kiderül és mihelyt lehet, mi
is foglalkozunk vele. — Színház, film érdeklődő. Igaztollú Olivér leveleit a kitűnő író és újságíró Félkai-Folkmann Ferenc írja.
— Veszprémi úr. Örülünk, hogy cikkünk ott érdeklődést keltett.
Közügy volt, ezért írtuk. Ha Ön olyan kedves és propagandát
csinál lapunknak, mi igyekezni fogunk ezt Önnek annak rendje
és módja szerint meghálálni. Várjuk a feltételeket és az új, beígért adatokat. — Árumintavásári felügyelő N. B. Ez a téma több
körültekintést igényel. Azért várunk még vele. Levelét köszönjük,
adatait felhasználjuk. Legyen szerencsénk. — В. K. Tessék pontosabban megírni a dolgokat. Talán megkaphatnék azt az étlapot is, ha Ön akkor elvitte mgával? Igen, Állatkert, és környéke
régi kedvenc témánk ebből a szempontból, s így igen örülünk
levelének. De precízek akarunk lenni, s ehhez az Ön segítségét
kérjük. — Arany, ezüst. Nem az a lényegese hogy cseh, hanem,
hogy miként működik az a bizonyos vállalat, ami viszont csak
akkor érdekel bennünket, ha a köz szempontjaiból bírálható.
Szívesen látjuk. •— Többeknek: Helyszűke miatt részint levélben,
részint a következő számban válaszolunk.
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