
" t  /  S ^ l

(VEJKDÉ«Ld>, S Z Á L L Ó -,  K Á T É S I F A B I  É S  K Ö Z t t A Z D A S Í O I  S Z A K L A P )

M. klr. postatakarckpcnztár cHckkszrinm 45.255 
Megjelenik bnTOntn 5-tn. f C l ő r i z e t é s l  df j  
fé lé v re  S pengő, egész év re  19 pengő 
H ir d e t é s i  d í j  s z t tv e g o ld a lo n  50 f i l l é r ,  
hirdetési oldalon 40 fillér hasábniillimcterenktnt

ALAPÍTOTTA:

I H Á S Z  O T O R O T
S z e r k e s z t ő s é g  és k i a d ó h i v a t a l :  
BUDAPEST, IX ., VIOLA-UTCA 3. SZÁM 

T e l e f o n s z á m :  1—332—81

H I V A T A L O S  Ó R Á K :  D É L E L Ő T T  X O  Ó R Á T Ó L  D É L U T Á N  1 Ó R Á I K .

é v
küszöbén mint rendes üzletemberek 
vizsgáljuk meg iparunk gazdasági helyzetét.

A vendéglátó-ipar az elmúlt évben az 
idegenforgalom emelkedése, a termés és ter
mésárak magasabb átlaga, valamint az álta
lános gazdasági viszonyok élénkülése követ
keztében lassú javulást mutat. Ezt bizo
nyítja az iparban foglalkoztatott munkások 
számának emelkedése, a munkanélküliség 
csökkenése, az ipari szén és villamáram fo
gyasztásának növekedése.

A közterhek azonban még mindig súlyo
san nehezednek a vendéglátó iparra és a tíz 
év óta tartó gazdasági válság hullámai igen 
lassan tűnnek el fejünk felől. A hosszas gaz
dasági romlás miatt iparunk évekkel ezelőtt 
annyira eladósodott, hogy ezeket az adóssá
gokat csak az évekig tartó fellendülés szün
tetheti majd meg, jóllehet úgy látjuk, hogy 
a hitelválság súlyos napjai már elmúltak és 
a vendéglátó-ipar gazdasági helyzete átesett 
a tisztulási folyamaton.

A Magyar Nemzeti Bank kitűnő deviza- 
gazdálkodása indokolt devizaszükségletünket 
teljesen kielégítette, illetőleg az utazási csekk- 
rendszer bevezetése üzleti érdekeinket nagy
szerűen kielégítette anélkül, hogy a pengő 
vásárlóerejének állandóságát veszélyeztette 
volna.

Ha figyelembe vesszük, hogy az új vám
tarifa legfontosabb célja a nemzeti termelés 
védelme mert védelmet nyújt a külföldi 
kíméletlen verseny ellen és kiegyensúlyozza 
a hazai és külföldi termelés közötti különb
séget megállapíthatjuk, hogy ez az új 
vámtarifa az ország iparosodását és végered
ményében az egész gazdasági helyzet javu
lását célozza.

Ugyancsak az általános gazdasági helyzet 
megszilárdulását igazolja külkereskedelmi

mérlegünk aktivitása és az, hogy a Pénzinté
zeti Központ kötelékébe tartozó budapesti 
pénzintézeteknél és a postatakarékpénztárnál 
elhelyezett összes betétek állománya novem
ber végén 1,377 8 millió pengő, 1-9 millió 
pengővel nagyobb, mint az előző hónapok
ban volt.

iparügyi és kereskedelemügyi minisztert ünnepelte 
az ország kisiparossága a minap a Gellért-szállóban 
abból az alkalomból, hogy a kormányzó titkos taná
csossá nevezte ki.

A gazdasági és ipari élet kitűnőségei között ott 
láttuk : Tóry Gergely és Halla Aurél államtitkáro
kat, báró Kruchina Károly dr. miniszteri osztály- 
főnököt, Kádas Károly, Árkay Ferenc, Hammer 
Géza és Friedl István miniszteri tanácsosokat, 
Babarczy István báró, Bódy László, Kempelen 
Ágoston és Morvay Endre székesfővárosi tanács
nokokat, Visnya Ernő és Bárczy-Barczen Gábor 
felsőházi tagokat, Nagy Antal és Marschall Béla 
kamarai alelnököket, Gyulay Tibor és Radó Richárd 
kamarai főtitkárokat, Papp József elnököt, Ring 
Gyula alelnököt és Dobsa László dr. igazgatót az 
IPOK részéről, llovszky Jánost, a Baross Szövetség 
elnökét, Balkányi Kálmánt, az OMKE igazgatóját, 
Laky Dezső és Míinnich Aladár műegyetemi tanáro
kat, Szablya Jánost, az Iparművészeti Társulat 
elnökét, Széli Jenő dr.-t, a Kisipari Hitelintézet 
vezérigazgatóját.

Ifj. Tóth Pál, az Ipartestületek Országos Szövet
ségének elnöke üdvözölte a minisztert és a megjelent 
vendégeket, majd meleg hangon emlékezett meg 
Bornemisza Géza iparügyi miniszter működéséről. 
Megállapította, hogy a miniszter mindenkor a leg
teljesebb megértéssel kezelte az iparosság ügyeit 
és számos intézkedésével reményt öntött ebbe az 
egyre inkább elkeseredő és a megsemmisülés felé 
haladó társadalmi rétegbe.

Füredy Lajos, az Ipartestületi Tisztviselők Orszá
gos Szövetségének elnöke ünnepi beszédben köszön
tötte Bornemisza Géza iparügyi minisztert. Megálla
pította, hogy az egész ország iparossága egyetért 
abban, hogy Bornemisza Géza iparügyi miniszter

Mindezen örvendetes gazdasági tünetek 
ismertetése után a szállodás-, vendéglős-, 
kávés- és korcsmárosipar minden egyes tag
jának, valamint a vendéglátó-iparral össze
köttetésben álló kereskedőknek és más ipa
rosoknak, úgy továbbá előfizetőinknek boldog 
új évet kívánunk !

működése alatt a múlt számos mulasztását és hibáját 
pótolta és ez a magyarázata annak, hogy az egész 
ország iparossága az érdekképviseleti tisztviselőkkel 
együtt egységes és töretlen táborban áll a miniszter 
mögött.

Bornemisza miniszter meleg szavakkal mondott 
köszönetét mindenekelőtt az üdvözlésért, mely 
annál jobban esett neki, mert attól a társadalmi 
rétegtől jött, amely a gondozására bízott társadalmi 
rétegek közül a legközelebb áll szívéhez. A magyar 
kézművesiparosság felett a háború előtt sokan meg
húzták a lélekharangot. Pedig láttuk, hogy azokban 
az országokban, ahol a gyáripar a legnagyobbmértékű 
fejlődést érte el, a hatalmas gyáripar tövében a 
kisipar nemhogy elsorvadt volna, hanem még inkább 
új erőre kapott. Ezekben az országokban ugyanis a 
kézmüvesiparosságnak megvolt a megfelelő szer
vezettsége és a technika vívmányainak felhaszná
lásával igyekezett lépést tartani a korral és így méltó 
versenytársává tudott válni a gyáriparnak is. Hogy 
nálunk nem ez volt a helyzet, annak elsősorban 
maga a kézművesiparosság .volt az oka. Nem volt 
meg a megfelelő vezetőrétege, amely rámutatott 
volna, hogy a magyar kézművesiparosság nem a 
politizálgatással, nem egymás elleni torzsalkodással, 
hanem összefogással, céltudatos együttműködéssel 
tud csak sorsán javítani. Pedig a kézművesiparosság 
egyike volt a legtiszteltebb foglalkozásoknak, sőt a 
középkorban a városi kultúra hordozója s ha kellett, 
a városok védelmezője volt.

A magyar kézművesiparosság lassan-lassan tuda
tára jött annak, hogy a hibák forrását elsősorban 
önmagában kell keresnie s nem riadt vissza attól, 
hogy mind több és több tudást, komoly tanulást 
követeljen azoktól, akik erre a pályára lépnek.

Láttuk azt is, hogy az évtizedes torzsalkodás után 
megszületett a kézművesiparosság komoly érdekkép-

^Bornemisza Séza

POPPER BORPINCÉSZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
T ata io n  • 1-484-62 Alaplttatott 1869. éahon.Buda pest-Kőbánya, Előd uooa 8 . szám .

Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyérem m el kitüntetve. 
V á lo g a to tt  u r a d a l m i  f a j b o r o k .  Kérjen sa já t érdekében árajánlatot.



V E K U É G L Ö S Ö K  l a p j a 1 0 3 7 .  J a n u á r  5

viseleti szervezete is, az IPOK, amelyről ma már 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy feladata magas
latán áll.

Örömmel látom azt is, hogy a kisiparosság ki
termelte magából már a megfelelő vezetőréteget is. 
Az ipartestületek vezetőségében ma már a jóravaló, 
becsületes, de emellett kellő tudással is rendelkező 
iparosok kerülnek előtérbe, s ezek az érdemes fér
fiak már új generációt is neveltek fel, amely képes 
lesz majd a jövő fontos iparosproblémáinak megoldá
sára.

A jövő iparosfeladatai nem kicsinyek. A legújabb 
törvény is az új feladatok egész sorát rótta az ipar
testületekre. Tudatosan bíztuk meg az ipartestüle
teket 'e hatósági funkciókkal, mert meg voltunk 
győződve arról, hogy az iparosság sorsa attól függ, 
hogy milyen öntudattal, hozzáértéssel és lelkese
déssel áll a maga ügye mellé.

Most van folyamatban az ipartestületi szervezet 
átalakítása. Lehet, hogy ennek egy-két kisebb 
ipartestület áldozatul esik, de ezzel is az iparosság 
egyetemének érdekét szolgáljuk, mert a kis taglét
számú s főleg anyagiakkal nem rendelkező kis ipar
testületek nem tudják a rájuk váró feladatokat 
kellő módon teljesíteni.

Dreher Jenő, a Dreher Kőbányai Serfőzde és 
Csokoládégyár R.-T. elnöke legmagasabb kitüntetés
ben részesült. A kormányzó m. kir. tiskos tanácsossá 
nevezte ki. Az új kegyelmes úr egyik legnagyobb 
magyar ipari konszern élén áll és az ország egyik 
legjelentősebb vagyonát mondhatja magáénak. 
Dreher Jenő sohasem kereste a feltűnést, nem 
kereste azokat a dekórumokat, amelyek előkelő 
pozíciójában megillették őt. De mindenkor kivette 
a maga részét azokból a kötelezettségekből, amelye
ket pozíciója és vagyona róttak reá. Csendben, de 
annál eredményesebben vezeti vállalatait, amelyek 
évek során át az ország igen fontos ipari tényezőivé 
fejlődtek ki. A vendéglátó ipar örömmel veszi a 
magas kitüntetést és sok szerencsét kíván hozzá.

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN 
1). üzletfeleinek

Dreher Sörgyár RT.
Kruchina Károly báró miniszteri osztályfőnököt 

a kaposvári országos iparos-kongresszus egyhangú 
lelkesedéssel aranyéremmel tüntette ki, hogy ezzel a 
kézmíívesiparosság háláját lerója azért a megértő és 
júindulatú pártfogásáért, amellyel az iparosok ügyét 
mindenkor hivatali kötelességén túlmenően támo
gatta. A kongresszusi aranyérmet december 22-én 
délben 12 órakor az iparügyi minisztérium nagy 
tanácstermében adták át az iparügyi miniszter jelen
létében díszes keretek között.

Új kamarai titkár. A budapesti kereskedelmi és 
iparkamara legutóbbi közgyűlése Volczer Károly dr. 
helyettes titkárt, a kamara tisztikarának egyik leg
kitűnőbb tagját, kiváló munkássága elismeréséül 
soronkívüli titkárrá léptette elő.

A budapesti kávés ipartestület legutóbb a polgár- 
mesternek azzal a felhívásával foglalkozott, hogy 
kívánja-e a kávésiparban a zárt szám bevezetését. 
Tarján Vilmos a numerus-clausus elrendelését kérte.

Az ipartestületek s rajtuk* keresztül az egész 
magyar kézmüvesiparosság megerősítését célozza 
az a másik rendelkezés, amely az ipartestületi jegy
zői tanfolyam alakításával az ipartestületek legfon
tosabb funkcionáriusainak, az ipartestületi jegyzők
nek nívóját emelni kívánja. Ha végignézünk a 
magyar érdekképviseleti testületeken, akkor látjuk, 
hogy azok tudnak boldogulni, maguk számára a leg
több előnyt kivívni, amelyek nem dilettáns tiszt
viselői karral, hanem kellő felkészültségű vezető
egyéniségekkel rendelkeznek.

Ez a két akció csak akkor vezet sikerre, ha a kéz
művesiparosság átérzi jelentőségüket és teljes ere
jükkel támogatják azt.

A miniszter végül összetartásra és a közös iparos
érdekek közös szolgálatára buzdította az iparos
társadalom vezetőit.

Viharos éljenzés- és percekig tartó tapssal kö
szönte meg a jelenlevő sokszáz iparosvezető a minisz
ternek megnyilatkozását.

Ezután Ruzicska Ede, az IPOSz alelnöke mon
dott köszönetét a miniszternek és a vendégeknek a 
megjelenésükért, majd Laky Dezső dr., az lOKSz 
elnöke az iparosság gazdasági összefogására hívta fel 
a megjelenteket.

Szlavek Károly a képesítéshez kötést. Mészáros 
Győző elnök javaslatára végül is elhatározták, hogy 
a mai rendszert kívánják megtartani. Kimondották, 
hogy az ipartestület nem akarja útját állni az ipar 
fejlődésének és a jövőben éppúgy, mint a mai rend
szer szerint, az új iparengedélyek kiadásánál az 
ipartestület véleményét kérje ki az iparhatóság 
atekintetben, hogy szükség van-e, vagy sem új üzlet 
nyitására. Ez nem jelent numerus-clausust, mert az 
ipartestület döntését a hatóság két fóruma is meg
változtathatja.

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN 
nb. üzletfeleinek, vevőinek

Popper Mór és Lipót
Bornag/kereskedés RT. • 
Budapest-Kőbánya, X., Előd u. 8.

A vasúti vendéglősök sürgették a kereskedelmi 
minisztériumban azt a régi kérésüket, hogy a pálya
udvari gyümölcsárusítás az ő kezükbe legyen letéve. 
Kívánatos volna, hogy a minisztérium helyt adjon 
kérésüknek, mert egyéni kezeléssel sokkal eredménye-
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sebben lehetne ezt a cikket árusítani, mintha az

Ig en  t i s z t e l t  v e v ő in e k  
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN

a Lengyel Hentesárúgyár RT.
Igazgatósága
Budapest, IX.. Páva utca 11.

szállítás időpontjában is nem éppen kívánatos álla
potban érkezik meg a gyümölcs. Az IBUSz gyümölcs
ellátása folytán így adódnak olyan groteszk helyze
tek, hogy például a híres gyümölcstermő Kecskemé
ten olyan gyümölcsöt árulnak a pályaudvart n, 
amelyet előbb Kecskemétről Budapestre szállít' t- 
tak és onnan vissza Kecskemétre.

B oldog  ú j é v e t  k ív á n
nagybecsű rendelőinek és üzletfeleinek

T Ö R L E Y  R .-T .

A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara minapi 
ülésén Éber Antal elnök megnyitóbeszédében utalt 
arra, hogy az állami adóbevételeknek a konjunktúra 
javulása során beállott emelkedése alapot szolgálta
tott volna a közterhek mérséklésére. Az állami adók

Boldog újévet kíván
n a g y b e c s ű  r en d e lő i 
n e k  és  ü z le t fe le in ek

Polgári Serfőzde R.-T.
B u d a p e s t - K  ő b á n y a

elviselhetetlen súlyát legjobban bizonyítja, hogy az 
állami adóhátralék 1930-ról 1934-re 80 millió P-röl 
128 millióra szökött fel. Emellett az adóbehajtás 
szigorúsága sem enyhült. A fővárosban eszközölt 
adóárverések száma az elmúlt év első kilenc havában

A mélyen tisztelt vevőinek 
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN

a Derby Sajt- és Vajtermelö R.-T.
Igazgatósága
Budapest. XIV., Kerepesi út 62.

újra 22‘5%-kal emelkedett. Ezek az adatok biz- - 
nyitják, hogy a közterheket az 1931 óta behozott 
súlyosságukban lehetetlen fenntartani. A kereske 
delem és ipar, de az egész magyar közgazdasági élet 
nevében is nyomatékosan sürgeti az elviselhetetle
nül súlyos adóteher mérséklését.

TÖRLEY
T A L ISM A M  CAX IhO  R É S E R V E

ország legtávolabb fekvő részeit is egy központi 
szerv látja el gyümölccsel Budapestről, ahova már a

Mindennemű hús- és zsiradékszükségletünket Lengyel h e n te s á rú -
g y á r  R .-T. üzleteiben vásároljuk! -------- - Legjobb árú —  olcsó árú!

L E N G Y E L  H E N T E S A R Ú Q Y A R  R .-T .

M I  Ú J S Á G ? nagyméretű Junkers-gyártmányú 
U C t£ l(J£ M C lj7 jutányosán eladó. Városmajor-u. 10



I0 3 T . J a n u á r  5 .
VE N D ÉG LŐ SÜ K  l . i l - J V 3

Idegenforgalmunk
tízéves statisztikája, melyet a főváros statisztikai 
hivatalának igazgatója lllyefalvy Lajos állított össze 
legutóbb megjelent kimutatásában, igen tanulsá
gosa n mutatja ki idegenforgalmunk fontosságát.

Úgy a székesfőváros, mint az érdekelt más szer
vek igen nagy áldozatot hoznak az idegenforgalom 
felvirágoztatása érdekében. A statisztika adatai 
mutatják meg ennek a nagy munkának az ered
ményeit. A tárgyalt tízéves időszak kezdő évében 
248 ezer idegen szállott meg Budapest szállodáiban 
és penzióiban. Ennek a forgalomnak kétharmadrésze 
belföldi eredetű volt, míg az ország határain túlról 
77 ezer idegen érkezett. A következő évek folyamán 
a vidék vásárlóerejének* romlása folytán a bel
földről érkező idegenek száma fokozatosan meg
csappant s hogy a székesfőváros idegenforgalma 
ennek ellenére mégis fellendült, azt kifejezetten a 
külföldiek mind nagyobb méretű ideözönlése idézte 
elő. Ezt a körülményt a statisztika adatai is igazol
ják. Időszakunk első éveinek örvendetes nekilendü
lése után a válság évei is csak csekély mértékű 
ellanyhulást hoztak, a legutóbbi években pedig 
állandóan százezernél több külföldi látogatta meg 
a magyar fővárost. Az 1935. évben Budapesten

megszállott idegenek száma már 133 ezret tett ki> 
w|y ,,a8y tömeget tehát, mint korábban egyetlenegy 
esztendőben sem. A tíz évvel korábbi állapothoz 
képest tehát — a külföldieket véve számításba — 
72*7%, sőt még az idegenforgalmi szempontból 
kimagasló 1930. évhez képest is 14-5% a többlet. 
Érdemes megemlíteni azt a számot is, hogy a kül
földiek által itt eltöltött éjszakák száma a legutóbbi 
évben 507 ezer volt s egy-egy idegenre ezek szerint 
átlag 3-8 itt töltött éjszaka esett. Habár ezek szerint 
az idegenek átlagban rövid időt töltenek Buda
pesten, s e téren idegenforgalmi politikánkra még 
sok feladat hárul, mégis azt jelzik az adatok, hogy 
itt is mutatkozik előhaladás.

Milyen örvendetes jelenség, hogy éppen fővá
rosunk életében a statisztika eszközeivel is kimutat
ható egy gazdaságilag eléggé nem értékelhető tényező 
— az idegenforgalom —, mely a külfölddel való 
kapcsolat erőteljesebbé válását jelzi. Kétségtelen 
hogy ez a tényező gazdasági előnyei mellett szellemi 
téren is nagy fontossággal b ír : Budapest és ezzel 
Magyarország kulturális és nemzeti értékeinek be
mutatásával nemzeti jövőnk nagy céljainak elő
készítését szolgálja.

Miniszteri rendelet a szálloda elnevezés haszná
latáról. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
rendeletet adott ki a szálloda elnevezés használatá
ról. A rendelet szerint a szálloda (szálló, hotel, pen
zió) elnevezést a fogadó-ipar gyakorlására szolgáló 
helyiségnek megjelölésére csak akkor szabad hasz
nálni, ha a helyiség az épület jellegének, fekvésének, 
berendezésének, valamint a helyi viszonyoknak 
figyelembevétele mellett az idegenforgalom követel
ményeit kielégíti. Ha ezeknek a követelményeknek 
nem felel meg, csak a „ fogadó" elnevezést szabad 
használni.

A tihanyi Sport-szálló 
bérbeadása

A. Tlluiny-Babiloni Fürdő- és Gyúgylclcp H.-T. 
a 14 szobás tihanyi Sport-szállót és éttermei 1937. 
június 1-től 5, esetleg 10 éves szerződéssel bérbe 
adja. Az ajánlatok a részvénytársaságnál, Budapest,
IV., Deák Ferenc-utca I., I. emelet 2. sz. alatt len- 
később 1937. Január 31-ig nyújthatók be; ugyanott 
szerezhetők meg a részle tes  fe lté te lek  is.

A borpiacon az árak megjavultak az elmúlt két 
hétben. Általában a bő termés miatt az izgalmak a 
termelők és a kereskedők körében lecsillapodtak és 
mindkét részről kedvezőbben ítélik meg a jövő kilá
tásokat. December első hetében Svájcba 15, Német
országba 11 vagon bort szállítottunk és igen szép 
tempóban folyik Csehszlovákia és Lengyelország 
irányába is a kivitel. Igen érdekes, hogy a világ 
egyik legnagyobb borexport állama, Franciaország 
szintén érdeklődik a magyar bor iránt. A francia 
szőlőkben a szüret az idén igen rosszul sikerült és 
így előreláthatóan külföldről kell bort vásárólniok. 
A jobb fogyasztás a borkereskedőket, korcsmároso- 
kat és italmérőket nagyobb bevásárlásokra készteti. 
Az ár tekintetében nagy karriért futott meg a sűrí
tett must. Még néhány héttel ezelőtt a fehér sűrí
tett must ára 50 kg-kint 46—48 pengő között moz
gott, ma pedig már 64 pengőnél olcsóbban egyáltalá
ban nem kapható, míg a vörös sűrített mustért 
75 pengőt és többet is fizetnek. Különösen keresett 
az otelló, bár ennek a fajtának a színe az idén nem 
sikerült.

A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete
hosszabb ideje foglalkozik a borfogyasztási adó el
törlésének kérdésével. A tárgyban számos memoran
dumot készítettek, de azok kedvező elintézése el
maradt. Most egy országos akció és azt követő nagy
gyűlés keretében kívánják követeléseiket a nyilvá

nosság előtt letárgyalni. Az egyesület törekvése az, 
hogy a már a múltban leszállított borfogyasztási 
adót az egész vonalon eltöröljék. Tudvalevő, hogy a 
borfogyasztási adó a községek háztartását illeti meg 
és jelenleg Budapesten literenkint kilenc fillért szá
mítanak ezen a címen. Vidéken a borfogyasztási 
adó literenkint 6—7 fillér. Tekintve azt, hogy a bor 
átlagos középára körülbelül 10 fillér a termelőnél, 
a jelenlegi adókulcs túlmagas és megakadályozza 
mind a belső fogyasztást, mind a kivitelt. Igaz ugyan, 
hogy a borfogyasztási adó teljes eltörlése esetén a 
községi háztartásoknál nyolc-kilenc millió kiesés 
mutatkoznék. A szőlősgazdák érdekképviselete úgy 
véli, hogy a hiány pótlásáról, illetve a községek meg
segítéséről az állam gondoskodjék.

Az IBUSz Idegenforgalmi jelentése. Az IBUSz 
múlt évi idegenforgalmi jelentése érdekes és örven
detes adatokat tartalmaz idegenforgalmunk emel
kedéséről. Megtudjuk a jelentésből, hogy az idén 
kilenc külföldi jegykiadóhellyel és három belföldi 
fiókirodával bővült az IBUSz hálózata. Európában 
679, Ázsiában 11, Afrikában 10, Amerikában 20, 
az óceánjáró hajókon 16, összesen tehát 736 jegy
kiadóhely árusítja a MÁV utazási jegyeit. Különösen 
Anglia, Bulgária, Csehszlovákia, Görögország, Jugo
szlávia és Németország jegykiadóhelyei értek el 
kedvező eredményt. Az ellátásos jegyfüzetekből az 
idén 139 százalékkal többet adtak el, mint tavaly. 
A külföldi jegykiadóhelyek által eladott, magyar- 
országi kedvezményes utazásra jogosító igazolvá
nyok forgalma 110, a társasutazási osztály forgalma 
38, az autókörjárati osztály forgalma 29 százalékkal 
emelkedett. Az IBUSz rendezésében Magyarországra 
érkezett különvonatok, cserevonatok, csoportok 
13.691 utast hoztak hozzánk, akik 43.851 éjszakát 
töltöttek nálunk. A belső forgalom is nagyban emel
kedett, 100 filléres vonat indult Budapestről vidékre 
113.693 utassal, 44 vonat ment vidéki városból 
másik vidéki városba. 26.860 utassal, 35 vonat jött 
vidékről Pestre 38.975 utassal.

Iparostanoncok tehetségversenye. Bornemisza 
Géza ipar-és kereskedelemügyi miniszter leiratot 
intézett az Ipartestületek Országos Központjához,

P a la c k 'k é p c s
fehér-vörös bc^yi, többévi ú- új faj
borok és szőlőoltványok beszerezhetők

Veszelovszky István gazdasági iskolai 
tanítónál Abasáron, Heves megye.

Garantált teljes 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők: 
Palpuszta-sajt, 

Derby-sajt, Roma- 
dour, Imperlál, 

Óvári, Trappista, 
Casino, Roquefort, 
Roquefortdobozos
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amelyben kifejti, hogy kívánatosnak látja a tanonc
képzés színvonalának emelése és eredményesebbé- 
tétele érdekében az úgynevezett tehetségversenyek 
rendszeresítését. A miniszter véleménye szerint ezek 
a tehetségversenyek alkalmasak arra, hogy a munka
adóknak a tanonckiképzés terén kifejtendő tevékeny
ségét is eredményesen fokozza. A miniszter a tanonc- 
tehetségversenyeket két fokozatra kívánja megren
dezni. Áz első fokozatában a kerületi tehetségver
seny kerülne lebonyolításra, míg a második verseny 
már országos jellegű lenne és azon csak a kerületi 
versenyek győztesei indulhatnának. A tehetségver
senyeken csak 18 éven aluli tanoncok vehetnének 
részt. Ezeket a versenyeket iparágankint rendeznék 
meg, egyelőre csak két iparágban.

Pályázati Mimi
Tapolca Gyógyfürdő H.-T. igazgatósága 

p á ly á z a to t  h i r d e t  
az Anna szálló és étterem bérletére.

A bérlet tartam a 1937. április hó 
1-től számított öt év. Pályázati 
feltételek m e g tu d h a tó k  a R.-T. 
ügyészétől, I)r. K ell ne r M iklós 
városi főügyésztől. Pályázatok leg
később 1937. január hó 31-ig, déli 
12 óráig nyújtandók be a Miskolci 

polgármesteri hivatalba.

Játékkártyát csakis a bejelentett 
helyiségben szabad árusítani.
Dr. Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter 39.282— 

1936. P. M. szám alatt újabb rendeletben szabá
lyozza a játékkártyák elárúsítását.

Az indokolásban a minisztérium rámutat arra, 
hogy a játékkártyák elárúsítása tárgyában kiadott 
régebbi alaprendelet utolsó bekezdése nem volt 
összhangban a bélyegilletéktörvény idevágó szaka
szával és ezért kellett módosítani a régebbi rende
letét.

A módosított rendelet kimondja, hogy aki a 
játékkártya árusításával kíván foglalkozni, az erre 
szóló szabályszerű iparigazolvány megszerzésén felül 
ezt a szándékát legalább 8 nappal az árúsítás meg
kezdése előtt az üzlethelyiség megjelölésével a pénz
ügyi hatóságnak írásban kell bejelenteni. Ezenfelül 
az üzlethelyiségnek külső részén szembetűnő szöveg
gel kell feltüntetni, hogy játékkártyák árúsításával 
foglalkozik ; a játékkártyákat pedig csak a bejelen
tett üzlethelyiségben szabad tartani és árusítani.

Hauer Rezső cukrász
Budapest, Vili., Rákóczi út 49. szám
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A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara közgyű
lése. A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara Fe- 
renczi Károly elnöklete alatt m .st tartotta közgyű
lését, amelyen az elnök kegyeletes szavakban emlé
kezett meg Gömbös Gyula elhunytéról, majd mél
tatta a bel- és külpolitika, a világgazdaság, valamint 
a hazai közgazdaság jelentősebb és időszerű kérdé
seit. Ennek során Horthy Miklós kormányzót leg
utóbbi küldöldi útja alkalmából, mint a magyar fel
támadásnak legelső apostolát aposztrofálta a tagok 
lelkes éljenzése közben. Örömmel állapította meg, 
hogy a gazdasági élet görbéje felfelé haladó irányt 
mutat. A termelés egyes ágazataiban a foglalkozta
tottság állandóan nő. A munkanélküliség némileg 
csökkent és a munkabérek terén is valami javulás , 
észlelhető. Az idei termés nagyobb hozama, a ter- 
mésárak magasabb átlaga a kereskedelmi forgalom 
lassú emelkedésében is jelentkezik. A tetszéssel fo
gadott megnyitóbeszéd után a kamara közgyűlése 
megválasztotta a kamarák felsőházi képviselőjének 
megválasztására kiküldött két elektort, Duva- 
lovszky Mihály és Engel István osztályelnökök sze
mélyében. A közgyűlés egyebekben tárgyalta még 
a kozmetikai szerek készítése és árusítása tárgyában 
készült rendelettervezetet, az új ipartörvénynovella 
végrehajtásának ügyét, valamint a karácsony előtti 
vasárnapi munkaszünet és záróra szabályozásának 
kérdését. A kamara 1937. évi költségelőirányzatát 
állapította meg végül a közgyűlés.

Tizenkét tejipari vállalat ötmillió liter tejet szállít 
a fővárosnak. A polgármester a közelmúltban pályá
zatot írt ki a fővárosi kórházak, népjóléti intézmé
nyek és az iskolai tejakció részére szükséges tej
mennyiség és különböző tejtermékek szállítására.
A közélelmezési ügyosztály a jövő héten terjeszti elő 
javaslatát a tejszállítási szerződések megkötésére. 
Mintegy ötmillió liter tej szállítását tizenkét válla
latnak akarja juttatni az ügyosztály. Ezenkívül 3 
millió kétdecis üveg iskolai akciótej szállítására hét 
cég kapna szerződést. A tejet 20-6—23 százalékkal 
adják olcsóbban a vállalatok, mint a kiskereskedelmi 
hivatalos árjegyzési ár középarányosa, az iskolai 
tejakció részére szállítandó palacktejből pedig 10 
százalékos engedményt nyújtanak. 27.820 liter tej
fel szállítását is a fenti cégek között osztották meg. 
25 százalék árengedmény alapján. 15.000 üveg 
yoghnrt-ot öt vállalat szállítana 21 százalék enged
ménnyel.

A szalámigyárak kitűnő évadra tekintenek előre, 
annak dacára, hogy az idén a sertések ára lényegesen 
magasabb volt, mint az elmúlt esztendőben. Meg 
kell állapítanunk, hogy a belföldön a szalámi 
fogyasztása állandóan emelkedik, sőt ugyanekkor a 
magyar szalámi a külföldön is könnyebben volt el
helyezhető, mint a legutóbbi évtizedekben bármikor.
A hazai gyárak áttértek az olasz szalámi gyártására, 
azaz pezsgővel és borral készítik az exportárut s az 
ilyen, rendkívül keresett élelmicikk. A belföldi 
gyárak ilyenformán aligha tudják kihasználni ebben 
a kampányban üzemi kapacitásukat. Hogy ezt meg
tehessék, azzal a kérelemmel fordultak a kormányhoz, 
•engedje meg jugoszláv sertések behozatalát, ha másra 
nem, kimondottan szalámigyártásra és export 
céljaira. Illetékes helyeken jóindulattal fogadták a 
gyárosok kérelmét és feltétlenül behoznak jugoszláv 
származású sertéseket. Rendkívül kedvez ennek a 
tervnek a politikai etmoszféra is, amennyiben 
magyar-jugoszláv közeledésről beszélnek és írnak. 
Az OMGE, illetve az Országos Mezőgazdasági Ka
mara nem foglalkozik a kérdéssel, miután a belföldi 
sertésállományok értékesítése a legsimábban és 
megfelelő árak mellett történik, annál eredménye
sebben, mert ismét megkezdődött a Németországba 
való nagyarányú kivitel és Csehszlovákia is hajlan
dónak nyilatkozott átvenni az előirányzott tétele
ket.

Emelkedett a tejfogyasztás, a vaj- és sajtkivitel.
A magyar tejgazdaság helyzete 1936-ban általánosan 
megjavult, ami egyrészt a szabadabb gazdasági 
tevékenység, másrészt a kedvezőbb termelési fel
tételeknek köszönhető. Budapest tejfogyasztása 
10—15 százalékkal emelkedett, azonban ez nem át
tekinthető, mivel régebben a szükséglet nagyobb 
része csempészúton került a fővárosba és így meg
bízható összehasonlító adatok a múltra nézve nem 
állanak rendelkezésre. Azonban azt bizonyosra
•V'Álria’* irodalmi Vállalat és Nyomdai R..T. — -  .

veszik, hogy 1935-tel színben a főváros tejfogyasz
tása 8—10 százalékkal javult. Az új tejrendeletben 
csak a minimális termelői árakat állapították meg. 
Az ipari tej legalacsonyabb ára a feldolgozótelepen 
115 fillér. A budapesti fogyasztásnak szállított tej 
minimálisára nagyban 15 fillér. A vajkivitel 1936-ban 
lényegesen emelkedett. Az első 10 hónapban 379 
vagon vajat exportáltak, ami az év végéig 450 
vagonra nőhet a tavalyi 250 vagonnal szemben ! 
A sajtkivitel is emelkedett: 7-3 vagonról 25 vagonra 
és a túrókivitel 4-5 vagonról 8 vagonra ! A tejter
melők érdekképviselete a tejipar képviselőivel már 
megkezdte a tárgyalásokat az 1937. évi tejszállí
tási szerződésekre vonatkozóan és úgy látszik, hogy 
a megállapodást körülbelül az idei színvonalon 
kötik meg.

Lapunkban hirdetni:
biztos s ik e r!

Magyarország vajtermelése. A Statisztikai Hiva
tal megállapításai szerint Magyarország vaj termelése 
az 1927. évben mindössze 2700 tonna volt, de ez 
fokozatosan 1934. évben már 9400 tonnára emelke
dett. Norvégia vajtermelése ugyanez évben 9200 
tonna, Csehszlovákiáé 11.700 tonna, Észtországé 
12.600 tonna, Ausztriáé 22.000 tonna, Belgiumé
62.000 tonna, Hollandiáé 90.500 tonna, Dániáé
183.000 tonna, Franciaországé 235.900 tonna, Né
metországé pedig 425.000 tonna volt. Magyarország 
vajtermelése csak Görögországot, Albániát és Bul
gáriát előzte meg az európai államok sorában.

A magyar királyi rendőrség budapesti 

főkapitányságának kispesti kapitánysága.

2701/1935. kih. szám.

ítéletkivonat.
A kispesti kapitányság Erdős György

cégvezető, budapesti lakost és Harmat Béla 
vendéglős, kispesti lakost azért, mert az 1935. 
jún. 24-én történt megállapítás szerint ürmös- 
bort ,,Vino-Wermuth“ csemegebor elnevezés 
alatt hoztak forgalomba 1935. szeptember 
20-án 5, illetőleg 8 pengő pénzbüntetésre 
ítélte és a felmerült eljárási költségek meg
fizetésére kötelezte.

A kispesti kapitányság.

Előfizetőinkhez
azzal a kéréssel fordulunk, hogy az elő
fizetési díjakat kiadóhivatalunkba be
küldeni szíveskedjenek.

Főszerkesztő:
DR. KISS ISTVÁN.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos 
Dr. KISS ISTVÁNNÉ.

Szent István 
Pnrtersör

a Polgári Serfőzde 
páratlan

sörkülönlegessége
457/1936 kih. sz.

Ítéletkivonat.
Konc/. István jászberényi vendéglőst 

azért, mert üzletében rum feliratú üveg
ben kadarbori hozott forgalomba, a 
bortörvénybe ütköző kihágás miatt két- 
napi elzárásra átváltoztatható 20 P 
pénzbüntetésre Ítéltem.

Jászberény, 1936. szeptember 28-án.

Mr. Malmos Orkán
m. kir. rendőrfogahnazó 

r. bbíró s. k.
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