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U j elgondolások
és új irányok lassankint átalakítják az egyes álla
mok gazdasági életét. A régi gazdasági rendszerek 
úgy látszik elavultak !

Az eddigi egyéni gazdasági szabadság, a szabad 
verseny és a szabad kereskedelem helyett niég a 
leggazdagabb országok is, mint az Egyestilt Államok, 
Anglia és Franciaország korlátozták gazdasági 
forgalmukat és ezért magas védővámokkal vették 
magukat körül. Más országokban pedig az irányí
tott és kollektivizmuson alapuló gazdasági rend
szert vezették be. Olaszországban a fasiszta, 
Németországban a nemzeti szocialista gazdasági 
rendszerek uralkodnak. Amerika pedig most érke
zett el ahhoz az úthoz, hogy válasszon a régi libe
rális, vagy az irányított és kötött rendszer között.

Nálunk is felvetődött a gazdasági reformok 
kérdése. Az illetékes tényezők állandóan foglalkoz
nak vele. De hazánk speciális helyzeténél fogva 
még nem alakulhatott ki határozottan, hogy melyik 
irány felel meg a mi viszonyainknak a legjobban.

A gazdasági reformok bevezetésének első intéz
kedése, mint hírlik, az lesz, hogy rövidesen napi
rendre kerül az iparosságot —• közte a vendéglátó- 
ipart — közelről érdeklő ipari érdekképviseleti 
rendszer kérdésének a megvitatása !

A vendéglátóipar reménykedéssel tekinthet az 
ide vonatkozó tárgyalások és a reformok ele, mert 
csak arról lehet szó, hogy a mostani érdekképvise
letét, az ipartestületet fejlesztik és erősítik. E terv 
szerint a jövőben nemcsak a munkaadók, hanem 
az alkalmazottak, vagyis a munkások is tagjai lesz
nek az ipartestületnek, mint valamikor a céhrend
szerben. A terv tehát az, hogy közelebb hozzák a 
munkást a munkaadóhoz. Továbbá az ipart érdeklő 
üzleti, gazdasági bajok javítása, munkaközvetítés, 
munkabérkérdés, munkások panaszainak kivizs
gálása és elintézése, valamint a munkaadók és 
munkások kulturális és szociális érdekeinek az 
intézése mind az ipartestület kezébe kerül.

Az ilyen nagy hatáskör az ipartestületek tekin
télyét emeli majd ! Egyben megszűnnek az ipar
testületen kívül különféle címen alakult és működő 
iparegyesületek, ipartársulások, amit a vendég
lősök, szállodások, kávésok és korcsmárosok több
sége örömmel fogad, mert ez utóbbi egyesületek

az alábbi miniszteri határozatban felsorolt admi
nisztrációs mulasztások miatt. Csodálatos, hogy a 
vezetőség a miniszteri döntés előtt a hiányokat nem 
pótolta. Pedig köztudomású, hogy a szövetség köz
gyűlései mindenkor igazán nagyon népesek és tanács
kozásaik magas színvonalúak voltak.

A szóbaforgó határozat szerint a kereskedelmi 
miniszter a Magyar Szállodások és Vendéglősök 
Szövetségét a belügyminiszterrel egyetértőén fel
ügyeleti jogánál fogva feloszlatja. A leirat közli azok- 
kat az okokat, amelyeknél fogva a kereskedelmi 
miniszter a feloszlatást kimondta. Az alapszabályok 
értelmében a közgyűlést a központi igazgatóság 
hívja egybe. Ezt a központi igazgatóságot azonban 
a szövetség sohasem alapította meg, ennélfogva 
alapszabályszerü közgyűlést nem is tarthatott. Az 
igazgatótanácsot az alapszabályok értelmében a 
közgyűlés választja olyanformán, hogy annak fele
része vidéki tagokból kerüljön ki. Bár az igazgató- 
tanácsot legutóbb az 1931 május 15-én tartott köz
gyűlés megválasztotta, azonban a közgyűlést nem 
alapszabályszerűen hívták egybe s így az igazgató- 
tanács is alapszabályellcnesen alakult meg. Megálla
pította a miniszter azt is, hogy az elmúlt évig a szö
vetségnek nem volt egyetlen tagja sem, aki a tagsági 
díjakat előre befizette volna, tagsági igazolvánnyal 
rendelkeznék, ennek folytán a közgyűléseken vagy 
az igazgatótanácsi üléseken szavazati és tanácskozási 
joggal bírt volna. Ha el is tekint a miniszter annak 
vizsgálatától, hogy mindezideig alapszabályszerűen 
működött-e a szövetség, egymagában az a körül
mény, hogy az ország sokezer szakmabeli iparosai 
közül csak jelentéktelen érdeklődés mutatkozott a 
szövetség iránt, kétségtelenné teszi azt, hogy a szö
vetség nem alkalmas alapszabályszerű céljai meg- !

egymás elleni leginkább személyi harcai veszélyez
tetik az ipari érdekeket.

Iparunk tehát az új reformoktól mostani gazda
sági bajainak javulását és a munkások mostoha 
gazdasági viszonyainak a gyökeres orvoslását 
várja 1

valósítására és komoly, országos jellegű érdekvédelmi 
tevékenység kifejtésére.

A szállodások és vendéglősök feloszlatott szövet
ségének elnöksége ez alkalomból felhívást bocsátott 
ki a szállodásokhoz és vendéglősökhöz, amelyben 
ismerteti a feloszlatással járó ipari sérelmeket és 
végül ezt mondja :

Megsemmisítették Országos Szövetségünket, de érez
zük hivatásunkat és tudjuk feladatunkat: a szállodás- 
és vendéglősipar érdeke'it ezután is, mint eddig, 
országos szempontból fogjuk figyelemmel kísérni és 
minden rendelkezésünkre álló anyagi erővel és 
erkölcsi készségünkkel mindenkor önzetlenül szol
gálni fogjuk azt.

A budapesti kartársak összessége, egykezünkön 
megszámlálható egyénektől eltekintve, mögöttünk 
van és ezt az erőt magunkkal tudván, nem búcsúzunk 
vidéki kartársainktól: bajaiknak, óhajaiknak, sé
relmeiknek és javaslataiknak ezután is szócsöve és 
szolgálója leszünk l

Az életkort csakis születési bizonyítvánnyal lehet 
igazolni az iparigazolvány váltásánál. Dr. Fabinyi 
Tihamér kereskedelemügyi miniszter a Miskolci 
Kereskedelmi és Iparkamara felterjesztésére egy 
konkrét eset kapcsán közölte, hogy az iparjogosít
vány kiadása iránti beadványokhoz az iparűzés fel
tételeinek igazolására az életkort feltüntető okiratot 
is mellékelni kell. Figyelemmel az 1894: XXXIII. 
törvénycikk 1. §-ának rendelkezésére —• arra való 
tekintettel, hogy a születések nyilvántartására és 
tanúsítására kizárólag a születési bizonyítvány 
szolgál — az életkort kizárólag születési bizonyít
vánnyal lehet igazolni.

A  szá llod ások  é s  v en d ég lő sö k  szövetségét  
feloszlatták

Popper Mór és Lipót r.-t., bornagykereskedés
Telefon > 48-4-62 B u d a p e st-K ő b á n y a , Előd u c c a  8 .  s z á m . Aiepntetott 1869. *«ben.

Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve.
Válogatott uradalm i tájborok. Kérjen s a j á t  érdekében á r a j á n l a t o t .
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A z  idegenek, m eg a nóta.
írta: Já ro ssy  Je n ő  zeneszerző.

Az IBUSz, az Idegenforgalmi Tanács és Hivatal 
működésének eredményeként az idegenforgalom 
mindinkább emelkedik nálunk. Szükségünk is van 
rá — még pedig nagyon —, hogy visszajöjjön egy 
kis része annak a sok pénznek, amit mi költünk el 
külföldön. Lehet, hogy ezek a szervek még ered
ményesebben is dolgozhatnának, de azt el kell 
ismerni, hogy a kezdet nehézségein jórészt túl 
vannak és a világ idegenforgalmába valamennyire 
már bekapcsolódott Magyarország is.

Az idegenforgalmi szervezetek erős segítőtársat 
találtak a sajtóban, ami munkájukat egyrészt 
megkönnyíti, másrészt eredményessebbé teszi.

Engedjék meg, hogy ezt a k>s írást az idegen- 
forgalmi szerveknek és a sajtónak ajánljam első
sorban figyelmébe. Hátha ennek megszívlelésével 
egy lépéssel megint előbbre tudjuk vinni az idegen- 
forgalom nemzeti szempontból igen fontos ügyét.

Mit csinálunk az idegennel, ha eljön hozzánk ? 
Először is —• helyesen —• megmutatjuk neki a várost, 
a mi gyönyörű Budapestünket és ez mindegyikük
nek nagyon tetszik is, sőt cl vannak tőle ragadtatva. 
Elvisszük őket képtárakba, múzeumokba, feltárjuk 
előttük a kultúránk egy részét, ami szintén nem 
téveszti cl a kedvező hatást.

Mikor azonban a látnivalókkal elkészültünk 
és a szórakoztatásra kerül a sor, itt megakadunk ! 
Mivel lehet az idegent nálunk szórakoztatni, olyas
valamivel, ami eltér a nemzetközi sablontól és ami 
magyar. Valljuk meg, ehhez nagyon kevés esz
közünk van. Elvisszíik az Operába. Ez helyes is, 
de csak akkor, ha magyar operát adnak. Nem azt 
akarom ezzel mondani, hogy az operai együttesünk 
nem tud oly művészit produkálni, ami nem állaná 
ki nemzetközi viszonylatban a versenyt, de helye
sebbnek tartanám, ha az idegeneknek magyar 
operákat mutatnánk be, hogy ezáltal necsak elő
adó művészetünket ismerjék meg, hanem zene
irodalmunknak is egy-egy gyöngyszemét. E célból 
rendszeresíteni kellene a magyar operák rövid idő
közönkénti rendszeres előadását és az idegenfor
galmi szervek által felhívni ezekre az idegenek 
figyelmét és gondoskodni részükre igényeiknek 
megfelelő helyekről.

Operaházunk azonban, sajnos, csak egy van és 
ezzel csak egy, legfeljebb két este tudjuk az idege
ket szórakoztatni. Prózai színházainkban nem lel 
szórakozást, mert nem érti a nyelvünket, az ope
rettszínházakban pedig —• eltekintve a nyelvtől — 
nem adnak magyar tárgyú és zenéjű operetteket 
és így oda sem vihetjük őket.

A többi szórakozóhellyel sem vagyunk másképen. 
Vendéglőkben, kávéházakban, mulatókban, sehol 
sem tudunk speciális magyar szórakozást nyújtani 
vendégeinknek. A dunaparti szállók mindegyiké
ben dzsessz van. Igaz, hogy emellett akad cigány 
is —■ például a Hungáriában Magyari — de ez 
azt mondhatjuk, úgy mellékesen van ott, a fő
attrakció a dzsessz és a környezet sem magyar, 
hanem a nemzetközi nagyszállók kopírozott mása. 
A kávéházakra ugyanez áll. Ha van is cigány, 
rendszerint dzsessz mellett van, a kisebb helyeken 
meg különösen dzsesszel keverve úgy, hogy itt sem 
alakulhat ki igazi magyaros szórakozás és hangulat. 
A mulatókban kivétel nélkül a megszokott, sab- 
lónos, nemzetközi műsor van, de legtöbb helyen 
sokkal alacsonyabb nívójú, mint a külföldiek.

Gondoskodni kellene tehát olyan művészi intéz
ményekről és olyan szórakozóhelyekről, ahol a ma
gyar művészet eszközeivel szórakoztathatnánk a 
külföldieket.

A magyar kormány több külföldi városban 
állított fel „magyar házakat“ . Ezek közül sok ki
múlt rövid és kínos élet után. Mennyivel többet 
ért volna, ha azon a sok pénzen Budapesten állí

tottak volna fel ilyen magyar házakat! De még 
most is meg lehetne ezeket csinálni. l2n nem va
gyok vendéglős szakember, de azt hiszem, hogy 
ilyenfajta szórakozóhelyeknek a létesítése — kü
lönösen az idegenforgalmi szervek támogatásával — 
üzletnek sem lenne rqssz.

Létesíteni kellene egy olyan magyar stílusú 
előadóházat, ahol a magyar népi és úri életből 
vett magyar tárgyú, magyar zenéjü és levegőjű 
darabokat adnának, felváltva ugyanilyen varieté 
műsorokkal ezeket az előadásokat megfelelő ma
gyarázatokkal kellene kísérni és az anyagot úgy 
összeválogatni, hogy az idegenek meg is értsék, 
amit hallanak, vagy legalább is tisztában legyenek 
a tárggyal.

Sajnos, nagyon sok színházépületünk van, amik
kel alig tudunk valamit kezdeni: több operett
színház, a Kamara, stb. Ezek közül egyet át le
hetne alakítani —. talán nem is sok költséggel — 
tiszta magyar stílusúvá. Az üzembentartás lehető
ségéről is gondoskodni lehetne az idegenforgalmi 
szervek propagandája révén és talán még a ma
gyar közönség egy része is szívesen megnézne 
egy magyar színdarabot, vagy műsort.

Ezenkívül gondoskodj kellene magyar vendéglő
ről is, ahol a berendezés a személyzet ruhája, min
den magyar lenne. Nehogy félreértés legyen, nem 
egy kis kurtakocsmát gondolok savanyú vinkúval, 
hanem egy előkelő magyar, úri mulatóhelyet. Ide 
aztán egy jó cigánybandát beállítani és meghívni 
egy pár magyar nótaénekest, aki megismertetné 
a külföldiekkel szemtől-szembc a magyar nótát, 
amit eddig csak rádión hallottak. A nótaszövege
ket különböző nyelvekre fordítva kellene az ide
genek rendelkezésére bocsátani, hogy ne csak a 
muzsikát, de a szöveget is élvezhessék. Ha estén
ként Cseíényi Jóska, Bodán Margit, Szedő Miklós, 
Utry Anna és a magyar nótának más kiváló elő
adói tanítanák nótázásra a külföldieket, fogadni 
merek, hogy odakint Budapest szépsége után 
elsősorban a magyar nóta gyönyörűségét emleget
nék és azzal küldenék ide honfitársaikat, hogy 
„menjél Budapestre, mert igazán jól mulatni csak 
ott lehet, a magyar nóta mellett!"

Nekünk magyaroknak sem ártana már a sok 
dzsessz után néha-néha egy kis igazi magyar, úri 
— nótás mulatság!

8975—8976/1935. ki. szám.

Bérbeadási árverés.
Jászberény megyei város a tulajdonát ké

pező, úgynevezett „Lehel“ -szállodát és „Város
ligeti" mulatót és sétányt az 1936. évi január 
hó 1-től 1941. évi szeptember hó 30. napjáig 
terjedő időre
Jászberényben, 1935. évi augusztus hó 22-én 
d. e. 9 órakor a város székháza nagytermében
megtartandó nyilvános szóbeli árverésen bérbe- 
adja.

A bérbeadásokra vonatkozó részletes fel
tételek a város székháza, emelet 11. sz. 
hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt 
betekinthetők.

Jászberényben, 1935. évi július hő 27-én.
Dr. Frledvalszky

polgármester.

Mindennemű hús- és zsiradékszUkségletünket Lengyel hentesárú- 
gyár R.-T .  üzleteiben vásároljuk! ---------- Legjobb árú —  olcsó árú!
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Ml Ú J S Á G ?
Az Iparügyi minisztérium megkezdte működését, 

bár a kereskedelmi minisztériumból átvett osztályok 
technikai okokból még nem költözhettek át a régi 
népjóléti minisztérium épületébe, amelyet az ipar
ügyi minisztérium székhelyévé átalakítottak. A Lánc- 
hfd-utca 2. szám alatti épületben ugyanis most a 
Közigazgatási Bíróság székel, amely innen a Fő
utca 1. szám alatti épületbe megy át. Az átköltözés 
az építősztrájk miatt halasztást szenved, mert a köz- 
igazgatási bíróság új helyiségének átépítési mun
kálatai még nem fejeződtek be. Most csu Pán h árom 
ügyosztály, a magasépítési, a vízvezetéki és csator
názási, valamint az állami lakótelepek ügyosztálya 
vonult át a kereskedelmi minisztériumból az ipari 
minisztérium épületébe. Bornemissza miniszter egy
előre szintén a kereskedelmi minisztériumban tar
totta meg hivatalát, ugyanígy Petneházy Antal 
államtitkár is. Az iparügyi minisztérium új ügy
beosztása esy-ket nap múlva kerül a nyilvánosság 
elé, az elkészült tervek szerint a minisztérium négy 
főcsoportra oszlik : az igazgatási, termelési, építési 
és munkásügyi főcsoportra. Ez utóbbi teljesen új 
ügyosztály lesz, amelynek hatáskörébe a szociális és 
jóléti kérdések fognak tartozni.

Az üzlettulajdonos nevének feltüntetése az üzlet- 
helyiség külső részén. A m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter 39.906/X. számú körrendeleté. (Vala
mennyi vármegyei és városi törvényhatóság első 
tisztviselőjének, mint II. fokú iparhatóságnak.) 
Tudomásomra jutott, hogy egyes üzlettulajdonosok 
az 1881. évi XVII. t.-c.-be iktatott ipartörvény 
módosításáról szóló 1922. évi XII.  t.-c. 56. §-a ama 
rendelkezésének, amely szerint minden üzlettulaj
donos köteles az üzlethelyiségének külső részének 
alkalmazandó cégtáblán családi és utónevét fel
tüntetni, nem tesznek eleget. Felhívom ennélfogva 
Címet, utasítsa a hatósága területén működő I. fokú 
iparhatóságokat, hogy a hatáskörük alá eső terü
leten lévő valamennyi üzlethelyiséget záros határ
időn belül a helyszínen vizsgálják meg és ennek 
kapcsán a legszigorúbban ellenőrizzék, hogy az 
üzlethelyiségek külső megjelölésénél az 1922. évi 
XII.  t.-c. 56. §-ában és a 78.000/1923. K. M. számú 
rendelet 124. §-ában foglalt rendelkezések betartat
nak-e. Az ellenőrzés során figyelem fordítandó arra 
is, hogy az iparűző családi és utónevének minden 
esetben kívülről is szembetűnő módon, jól olvas
hatóan kell feltüntetve lennie. Minden olyan eset
ben, amikor megállapítást nyer, hogy az üzlet- 
tulajdonos nevét cégtábláján egyáltalán nem, vagy 
nem az idézett törvényes rendelkezések által elő
írt módon tünteti fel, a kihágási eljárást meg kell 
indítani.

Részlegesen felfüggesztik a vasárnapi szesztilal
mat. Idegenforgalmi érdekekből a kereskedelemügyi 
minisztériumban tárgyalás folyik afelől, hogy a 
vasárnapi szesztilalmat bizonyos mértékben fel
függesszék. Arról van szó, hogy a szórakozóhelye
ken és a vasútakon, valamint a hajókon a szesz
fogyasztást megengedjék. Különösen a barack- 
pálinka érdekli a külföldieket és ez ma már minden 
külföldi pálinkával szemben első helyre került. 
A kecskeméti barackpálinka a világ legnépszerűbb 
itala. Igazán indokolt, hogy a vasárnapi tilalmat 
enyhítsék.

Megnyílt Arácson a szőlészeti és borászati szak
iskola. A balatonvidéki szőlők fejlesztése érdeké
ben még hónapokkal ezelőtt bejelentette Darányi 
Kálmán földmívelésügyi miniszter, hogy a Balaton 
vidékén régen hiányzó szőlészeti és borászati szak
iskolát állít fel. A minisztérium az előmunkálatok 
elvégzése után közölte az érdekeltekkel, hogy a 
kétéves szakiskola még az ősz folyamán Arácson 
megnyílik. A szakiskola igazgatói teendőivel Galamb 
István szőlészeti és borászati főfelügyelőt bízták meg.

TÖRLEY
TAlISMAn ■ CAJIMO RÉSERVÉ
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*  A balatonfüredi boriiét. A Balatonfüredi Gazda
kör ezidén is megrendezi a bor- és gyíimölcskiállítás- 
sal kapcsolatosan a szokásos évi balatonfüredi bor- 
hetet szeptember 5., és 15-ike között. Egyben a 
balatonfüredi bor győzelméről közöljük, hogy a 
-londoni W. T. Restaíl, a borszakma egyik világ
viszonylatban is legnagyobb cégei idei boraukcióján 
a szakértők Baradlay Jenő balatonfüredi szőlő
birtokos palackborait becsülték a legdrágábbra és az 
aukción szereplő többi kiváló francia, német, spanyol 
és olasz bor jóval alatta maradt a magyar kiállítások 
mindegyikén kitüntetett Chatcau Baradlay árának.

Budavári Vásár. A várbeli kereskedők és iparo
sok Szent István hetében Budavári Vásár néven 
egy hétig tartó vásárt rendeznek a kormányzó 
fővédnöksége mellett a Bástyasétányon. A vásár 
a Nándor-laktanyától a Szentháromság-utcáig fog 
terjedni és augusztus l-l— 21-ig tart. A vásár ren
dezősége szép magyaros stílusban építteti fel a 
pavilonokat, hogy az a sok külföldi, aki Szent 
István hetében Magyarországra érkezik, az igazi 
magyar stílust megismerjék. Lesz a vásáron egy 
„Céluidvar" is, hol a régi céhrendszer mintájára 
az iparosok fogják kiállítani készítményeiket.

Német vendéglősök és szállodások Budapesten. 
A Budapesti Szállodás és Vendéglős Ipartestület 
meghívására száznyolcvan német birodalmi vendég
lős és szállodás volt Budapesten. A német vendégek 
megkoszorúzták a hősök emlékét, majd a Gellcrt- 
szállóba vonultak, ahol Németh Aladár ipartestületi 
alelnök fogadta és üdvözölte őket. Fölhívta a ven
dégek figyelmét a főváros látványosságaira, arra 
kérve őket, hogy ha visszatérnek hazájukba, oda
haza se feledkezzenek meg tapasztalataikról és 
arról, hogy Magyarországon egy életerős és élet
képes nemzet kultúráját ismerték meg, Budapest
ben pedig a világ egyik legszebb városát. A nagy 
tetszéssel fogadott beszéd után Joachim Walter, 
a német szállodások és vendéglősök vezetője biz
tosította a magyar kartársakat, hogy valamennyin*

Hauer Rezső cukrász
Budapest, Vili., Rákóczi út 49. szám
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két a magyar nemzet iránt érzett őszinte rokon- 
szenv és baráti szeretet hozta Budapestre és bol
dogok lesznek, ha csekély közreműködésükkel Buda
pest idegenforgalmának hasznára lehetnek.

Megszüntették az automata billiárdokat a buda
pesti vendéglősök és korcsmárosok. Az elhatározás 
oka az a főkapitányi rendelet, amely szerint az 
automata billiárd íizembentartása rendőri engedély
től függ, tehát az engedély megszerzését 2CLgéngös. 
bélyeggel ellátott kérvénnyel kell kérni, utána pedig 
havonta 18*50 pengőt kell fizetni az engedélyért, 
/^rendelet most elsején lépett életbe. A budapesti 
vendéglősök és korcsmárosok már régóta küzdenek 
a sérelmesnek tartott rendelet ellen, de csak annyit 
értek el a belügyminisztériumban, hogy négy ízben 
függesztették fel már a rendelet életbeléptetését. 
A vendéglősök álláspontját Usetty Béla országgyű
lési képviselő védelmezte a pénzügyminisztériumban 
legutóbb megtartott értekezleten és hangsúlyozta, 
hogy 1500 kisegzisztencia sorsáról van szó és azokról 
az iparosokról, akik az automata billiárdasztalok 
készítésével foglalkoznak. Kérte, hogy a havonta 
fizetendő engedélydíjat 10 pengővel mérsékeljék, 
amire a vendéglősök előzőleg már ígéretet is kaptak. 
Jakabb Oszkár államtitkár azonban közölte az érte
kezlet tagjaival, hogy nem tekinthet cl az eredeti 
engedélyösszegtöl és a rendelet augusztus elsején 
életbelép. A kisvendéglősök és korcsmárosok egy
hangúan úgy határoztak, hogy valamennyien 
—- 1500-an —• beszüntetik az automata-billiárd- 
fizemet, mert az engedélyösszeg olyan magas, hogy 
ezt az újabb megterhelést a vendéglősipar nem tudja 
vállalni.

2463/1935. sz. Jászárokszállás község elöljáróságától.

Árverési hirdetmény.
Jászárokszállás község elöljárósága ezennel közhírré teszi, hogy Jászárokszállás község 

tulajdonát képező, a Móczár-téren lévő „Csörsz vezér“ -szálloda, vendéglő és kávéház, a képviselő
testület 48/kgy. 1935. sz. határozata alapján, Jászárokszállás község közházának tanácstermé
ben, 1935. évi szeptember hó 12-én csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános árverésen, a köz
ségi képviselőtestület és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bizottságának jóvá
hagyáséitól feltételezetten, 1936. évi február hó I. napjától számított 6 egymásután következő 
évre, vagyis 1942. évi január hó 3I-ig haszonbérbe fog adatni.

A bérlet tárgyát képező egy emeletes épületben van egy földszinti nagyterem, ebédlő, 
kártyaszoba, konyha, éléskamra és a Kossuth Lajos-utcára néző pálinkamérés. Az emeleten 6 
vendégszoba, a vendéglős részére 2 szobás lakás, díszterem, öltöző, előszoba és két kisebb terem.

A vendéglőépületben van még három üzlethelyiség, melyeket a község külön ad haszon
bérbe.

A szálloda kikiáltási ára évi 3000 pengő és a haszonbér után fizetendő házhaszonrésze- 
sedési összeg fizetése. Bánatpénz gyanánt a kikiáltási ár 10%-a az árverest vezető kezeihez, az 
árverés megkezdése előtt lefizetendő, amely bánatpénz a legtöbbet ígérő által, az elélt haszon
bér 25%-ára lesz kiegészítendő.

Az épületben lévő üzlethelyiségek három évre adatnak haszonbérbe, éspedig 1936. évi 
január hó I-től kezdődőleg. Ezen üzlethelyiségek kikiálltási ára a következő : a sarok üzlethelyi
ség évi 300 pengő, a két kisebb üzlethelyiség egyenkint évi 120—120 pengő.

A haszonbéri összegek negyedévi előlegcs részletekben fizetendők, bővebb feltételek a fő
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Jászárokszállás, 1935. július 17.

Magyar Béla s. k. Bata f. ma mi cl s. k.
főjegyző. föl,iró-

s z á l l o d á k
modernizálásának kérdése ügyében a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara a szakkörök és az 
idegenforgalmi érdekeltségek képviselőinek rész
vételével értekezletet tartott. Éber Antal elnök 
örömmel emlékezett meg arról, hogy az OTI tarta
lékalapjai révén rendelkezésre áll a szállodatarto
zási hitelek szükséges fedezete. Az így rendelke
zésre álló összeget elsősorban a már meglévő szál
lodák és az idegenforgalmi célokra alkalmas pen
ziók tatarozására, valamint korszerű átalakítására 
kell felhasználni. Itt a vidéki szállodák ügye lép 
előtérbe, mert ezek szorulnak elsősorban megfelelő 
átalakításra nemcsak azért, hogy a belföldi utas- 
forgalommal kapcsolatos igényeket kielégíthessék, 
hanem azért is, hogy az illető vidék a fejlődő ide
genforgalomban megfelelően bekapcsolható legyen. 
Számos olyan vidéki városunk van, amelynek vi
déke figyelemreméltó természeti, történeti és nép
rajzi érdekességgel, valamint látnivalóval rendel
kezik. Ezeknek hasznosítása csak úgy lehetséges, 
ha az illető városok megfelelő szállodával rendel
keznek. Itt van például Nyíregyháza közelében a 
Sós-tó, vagy Kecskemét az alföldi táj szépségeivel 
és az idegenek által már annyira ismert Bugaci
puszta látnivalóival, vagy itt van Sopron festői 
környezetével és szubalpin klímájával. Ezek mind 
idegenforgalmi látványossággá volnának fejleszt
hetők, ha a szállodakérdést sikerül megoldani. 
Dobogókőn a létesítendő modern polgári szálló 
nagy előnyt jelentene idegenforgalmi nézőpontból is.

Németh Aladár, az idegenforgalmi iparok 
képviseletében rámutatott arra, hogy pédául Svájc 
milyen jelentős hitelekkel támogatja saját szálloda- 
iparát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szállo
dáknál milyen jelentősége van a vagyonban a be
rendezésnek. Ez a körülmény megokolttá tenné a 
berendezés bekapcsolását is a fedezetbe. Bársony 
Oszkár, az IBUSz részéről, idegenforgalmi szem
pontokból elsősorban a vidéki szállodák moderni
zálását tartja fontosnak és sürgősnek. De szerinte 
az új szállodák építéséről sem lehet bizonyos ese
tekben eltekinteni. Érti Jenő kijelentette, hogy 
bizonyos centrumokban új szálloda építése is szük
séges volna, amelynek vonzóereje jó hatással volna 
a meglévő többi szállodára és penzióra is. Latinák 
Jenő szerint ma a Balaton idegenforgalmunk köz
pontja, ezt kell legteljesítőképessé tenni.

Itt kell megemlítenünk azt a kedvező prágai 
megállapítást, amely az ottani egyik németnyelvű 
napilapban jelent meg. Többek között azt írja, 
hogy a budapesti szállodák nemcsak európai, de 
világviszonylatban is megállják a helyüket, mert 
a legkényesebb igényeket is kielégítik. A szállodák 
tiszták és elegánsak, az étkezés hallatlanul olcsó 
és elsőrangú, a tulajdonosok úgy fogadják a ven
déget, mint egy jó barátot, a pincérek rendkívül 
előzékenyek és szerények. Részletesen leírja a 
Dunapalota-, Hungária-, Gellért-, Carlton-szálló 
gyönyörű fekvését, nagyszerű vezetését, de nem 
feledkezik meg a város belsejében levő nagyszál
lodákról sem. Természetesen megemlíti a welszi 
herceg budapesti látogatását is, ki a legnagyobb 
elragadtatás hangján beszél még ma is budapesti 
útjáról.

Magunk részéről is helyeseljük az iparkamarai 
értekezlet megállapítását, amely szerint elsősorban 
az idegenforgalmi szempontból számításba jövő 
vidéki centrumok, minta Balaton, az Alföld, stb. 
helyein építsenek modern szállókat. Budapest 
pedig a Hármashatárhegy gyönyörű kilátásával 
és feny^eserdeivel meg érdemelné, hogy ott valóban 
pompás szállodát építsenek.

Garantált teljes 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők: 
Pálpuszta-sajt, 

Dorhy-sajt. Roma- 
dour, Impnrlál, 

Óvári. Trappista, 
Caslno, Roquefort, 
Roquefortdobozos

D E R B Y  Sajt- i s  VajtarmalS Részvénytársaság
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Felvétel a szőlészeti és borászati szakiskolákba.
A földművelésügyi miniszter pályázatot hirdetett 
a soproni, balatonarácsl és kecskeméti szőlészeti 
és borászati szakiskolákba, a budafoki szőlészeti 
és pincemesteri szakiskolába, valamint a felsőbb 
szőlő- és borgazdasági tanfolyamra való felvételre. 
Pályázati határidő augusztus 20. Részletes fel
világosítást az illető szakiskolák igazgatósága, ille
tőleg a szőlő- és borgazdasági tanfolyam igazgató
sága (Budapest, II., Hermán Ottó-út 15. d).

Iparos aggok házát létesítenek Szegeden. Szegeden 
régi szép, nemes terv valósult meg. Rövidesen, szep
tember elején megnyitják az első vidéki iparos aggok 
házát. Egyelőre 28 elaggot iparost tudnak elhelyezni 
a várostól az ipartestületnek adományozott és e cél
nak megfelelően átalakított épületben. Ezidőszerint 
évi fenntartására 4000 pengőt szánt Körmendy Má
tyás ipartestületi elnök. Egyelőre 1800 pengő áll 
rendelkezésre, a hiányzó 2200 pengőt pedig gyűjtés 
útján akarják összeszedni a lelkes iparosasszonyok. 
A budapesti vendéglősök évekkel ezelőtt megnyílt 
péceli otthonát tehát követi a szegedi iparosotthon.

A bor drágul. A meleg és száraz időjárás a 
peronoszpóra veszélyét csökkentette, ezzel szem
ben különösen a homokos hegyoldalakon igen ve
szélyessé vált a helyzet s ha csapadék nem lesz, 
a száraz időjárás nagy károkat okoz. A borárak
ban állandó emelkedés tapasztalható, sőt már új 
bor eladásáról is beszélnek 30 filléres áron. Az 
általános drágulás, amely a főzelék- és gyümölcs- 
piacon a tartós szárazság miatt fellépett, kétség
telenül hatással lesz a szőlő árára és így a szüreti 
árakat is befolyásolni fogja. A borpiacon tehát 
az irányzat állandóan szilárd. Alacsonyfokú borokért 
2.3—3.4 fillért fizetnek mailigand-fokonként. A szi
lárd borárak a kiviteli lehetőséget kedvezőtlenül , 
befolyásolják, amit a legutóbb kiadott statisz
tikai adatok is igazolnak. Az ezévi és a múlt év 
első felén külkereskedelmi adatok szerint borex
portunk mind érték, mind mennyiség tekintetében 
csökkent. Az 1935. év első felében 2,218.135 P 
értékű bort vittünk ki, míg 1934. év ugyanezen 
időszakában 2,621,003 P volt az export értéke.
A mennyiség tekintetében 1935-ben 93.297 q, 
1934-ben pedig 103.438 q bort vittünk ki. Az egyes 
piacokon az elhelyezési lehetőség nehezebbé vált. 
Németország, Ausztria felé borkivitelünk számot
tevően emelkedett a múlt évi eredményekhez viszo
nyítva. Kielégítőek Csehszlovákiával és Lengyel- 
országgal lebonyolított forgalom. Nagyobb vissza
esés Svájccal szemben mutatkozik. Az első félév
ben kivitt bormennyiség csaknem nyolcvan száza
lékkal csökkent. Az idei kiviteli lehetőségek a kül
földi terméseredményektől és a belföldi áralakulás
tól nagy mértékben függnek. A napokban a föld
művelésügyi miniszter rendeletet adott ki a csemege- 
és ürmösly'rok szabályozása tárgyában. A rendelet 
előírja, hogy a csemegeborokat és íirmösborokat 
tartalmazó palackok főcímkéjén szembetűnő mó
don alkalmazni kell a „csemegebor“ , „édes csemege- 
bő^* vagy „likőrbor**, illetve az „ürmös“ , „édes 
ürmös“ , „ürmösbor" vagy „édes ürmösbor** meg
jelölést.

Gyümölcspállnkatízlet. A gyümölcspálinkaüzlet
ben az irányzat szilárd és az árak tartottak. A keres
lettel szemben a kínálat a főzdék részéről gyér. 
A törköly pálinkát a 3’40—3‘50 pengőig, seprőpálin
kát 3'40—350 pengőig, szilvóriuniot 4‘20—4 40 
pengőig, ó kékárút 5—5-50 pengőig, eperpálinkát 
3 80—4 — pengőig jegyzik.

Iparos Évkönyv. Dobsa László dr., az Ipartestüle
tek Országos Központja igazgatójának szerkesz
tésében ez év folyamán megjelenik az ipartestületi 
intézmény félszázados jubileum-albumából az Orszá
gos Iparos Évkönyv, amelynek gazdag tartalma 
felöleli mindazokat a tudnivalókat, amelyek az 
iparosnak szakszerű és könnyen áttekinthető tájé
kozást nyújtanak az ipartörvény, ipari közigazgatás, 
ipartestületi élet, kisipari hitel, közszállítások, 
társadalombiztosítás, adózás, szakipari szövetkeze
tek, munkaidő és munkabérszabályozás, a tisztes
ségtelen verseny és árrombolás elleni küzdelem, 
tanonc- és segédügy, stb. terén. Az Évkönyv ismer
tetni fogja az iparügyi minisztérium szervezetét, 
beosztását, az ipari érdekképviseletek es ipartestüle
tek címtárát. A kiadvány naptárt, vásárjegyzéket 
és minden iparosnak nélkülözhetetlen ipari szak

címtárt is fog tartalmazni. Az Évkönyv, amelynek 
kedvezményes előjegyzési ára 1 P 20 f, megrendel
hető az Évkönyv szerkesztőségénél, Budapest, VII., 
Erzsébet-körút 9.

Gyümölcsből az idén nagyon rossz a termés, 
aminek következménye az, hogy a gyümölcs ára 
hihetetlen mértékben felszökött. Szakértő becslések 
szerint a tavalyinál mintegy hatvan százalékkal 
kisebb a termés, azonban a gyümölcsárak nem 
ebben az arányban emelkedtek, hanem egyes faj
táknál a tavalyinak az ötszörösét is kiteszik. Nagy 
baj a gazdának, hogy kevesebb a termése, de azért 
azt hisszük, hogy ez az aránytalan árdrágulás még 
sincs a helyén. Mert a közönség ma már nem tudja 
megfizetni a gyümölcsöt.

Pincérek udvariassági versenye folyik most Drez
dában. Az itteni közlekedési egyesület karöltve a 
vendéglős iparral, udvariassági versenyt írt ki a 
pincérek részére. Az a pincér, aki a legudvarias- 
sabban bánik a vendégével, 500 márka jutalmat 
kap. A drezdai közlekedési egyesület ezzel mintegy 
bizonyítani akarja a várost felkereső idegenek előtt, 
hogy milyen súlyt fektetnek arra, hogy az idegenek 
Drezdában udvarias bánásmódban részesüljenek.

Pincérfutóversenyt rendezett Dempsey, a nehéz
súlyú ökölvívás volt világbajnoka, aki jelenleg 
vendéglős New-Yorkban, a new-yorki 42. utcában. 
A versenyzőknek whiskys palackokkal és poha
rakkal megrakott tálcákat kellett futás közben 
egyensúlyozniok. A szokatlan versenyt sokezer- 
főnyi közönség nézte végig, úgyhogy egyidőre be 
kellett szüntetni a kocsiforgalmat. A 100 dolláros 
díjat és az ezüstserleget Dempsey egyik pincére, 
Fred Scheibeck nyerte meg.

M. kir. állami rendőrség egri kapitánysága.

ítéletkivonat.
1934. kih. 385/14. szám. A m. kir. rendőr

ség egri kapitánysága Gyurkovics Mihály egri 
vendéglőst azért, mert bort sacharinnal éde
sített és azt forgalombahozta, az 1924. évi 
IX. t.-c. 42. §-a alapján 100 pengő pénz- 
büntetésre, eljárási költségek megfizetésére 
ítélte, egyben elrendelte, hogy az ítélet az 
elítélt költségén az Eger-Gyöngyősi újságban 
és a Vendéglősök Lapjában közzététessék.

Eger, 1935. július 13.

Dr. Medresl s. k.
rendőrfogalmazó, 

rendőri büntetőbíró.

A m. kir. rendőrség kispesti kér, kapitánysága.

ítéletkivonat.
A kispesti kér. kapitányság, mint I. fokú 

rendőri büntetőbíróság Papkó Istvánná pest
szentlőrinci lakos, bormérőt és Kopcsó 
János újhartyáni lakos, bortermelőt kimérésre 
szánt borhoz tiltott anyag, sacharinnak hozzá
adása és az ily módon hamisított bornak 
forgalombahozatala által elkövetett kihágá
sok miatt a bortörvény alapján egyenkint 
30 (harminc) pengő pénzbüntetésre ítélte, 
mely behajthatatlanság esetén 3 napi el
zárásra változtatható át. Egyben kötelezte 
terhelteket a felmerült költségek egyetemle
ges viselésére.

Kispest, 1935. évi április hó 2-án.

Ligeti Géza s. k.
ri'iidőrfogiilmii/.ó, 

rendőri hOntclAbiró.

Előfizetőinkhez
azzal a  kérésse l fo rdu lunk , hogy  az e lő 
fizetési d íjakat k iad ó h iv a ta lu n k b a  be
külden i sz íveskedjenek.

Főszerkesztő:
DR. KISS ISTVÁN.
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