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M. kir. postatakarékpénztár cRckkszáma 45.255 
Megjelenik hnvouta 5-én. Előfizetési díj félévre H pengő, egész évre íz pengő 
H ird e té s i d íj szővo g o ld a lo n  50 f il lé r , 
hirdetési oldalon 40 fillér liasiibniilliméterenklnt
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T e 1 e í o n s z á m : 1—322—81
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Az Országos Iparügyi Tanács
alakuló ülését Bornemisza Géza kereske
delem- és iparügyi miniszter érdekes 
és lannlságos beszéddel nyitotta meg. 
Előadásából kitűnik, liogy szívén viseli 
;i magyar ipar minden egyes kér
déséi .

A miniszter beszédében meghatá
rozta és kijelölte a Tanács feladatkörét. 
Kszerinl legfontosabb feladata a magyar 
ipari termelés felvirágoztatása akként, 
hogy az ipar a mezőgazdasággal kar
öli ve működjön együtt, ami igen fontos 
ga zda ság po 1 iti ka i érdek.

Feladata az ipar, a kereskedelem és 
a közlekedésügy esetleg ellentétesnek 
látszó érdekeinek a kiegyenlítése.

Foglalkoznia kell az iparszervezési 
politika legkülönfélébb kérdéseivel, az 
ipari árak, a decentralizálás, a racionali
zálás és a belföldi nyersanyagok foko
zol l a b b f e I h a szil á Iá sá na k ké r< Iése ivei.

Kiemelte a miniszter a kisiparosság 
és a munkásság szerepének fontosságát 
a hazai ipar terén. Ezért minden ren
delkezésre álló eszközzel a kisiparosság 
és munkásság szociális helyzetének a 
javítására kell törekedniük.

Bornemisza miniszter nagyszerű be
széde után a vendéglátóipar bizalom
mal tekint az (). I. T. működése elé.

Erre a bizakodásra feljogosítja ipa
runkat Fabinyi pénzügyminiszternek a 
napokban a pécsi ipartestületben tetl 
kijelentése is, amely szerint a kormány 
a kisiparosság rendelkezésére kíván állni 
továbbra is. Mi hívtuk életre azt a 
bizonyos kölcsönt mondta a minisz- 
ler , amelynek eredménye, hogy igen 
sok kisiparos prosperálhat. Ahol ez a

kölcsön idáig nem járt eredménnyel, 
megújítjuk.

A kisiparosokkal szemben — mondta 
Fabinyi miniszter igazságosabb adó
zás szükséges. Sőt helye van az adózás 
korrigálásának is, mert az iparostársa
dalom túlzott mértékben van megadóz-

érdekesen kitűnik Rosta János tanácsnok legújabb 
jelentéséből. Eszerint az elmúlt tizenegy hónap 
statisztikája a következő:

A vásárcsarnokok és nyílt piacok árufelhozatala 
1734 vagonnal, vagyis 7‘8%-kal nagyobb volt az 
1935. év II hónapjának felhozatalánál.

Az egyes árucikkekből felhozott mennyiségeket 
vizsgálva, azt látjuk, hogy a baromfinál, tojásnál, 
paradicsomnál, burgonyánál, a száraz és hüvelyes 
veteményeknél, nemkülönben a szőlőnél némi vissza
esés állott be. Ezekkel szemben igen bőséges volt 
a tej és tejtermék, a zöldség, a fejeskáposzta, a 
tök, a dinnye és a belföldi gyümölcs felhozatala.

Az állatvásárok és közvágóhidak forgalmánál 
a nagymarha-, borjú-, sertés- és süldőfelhajtás kisebb 
az elmúlt évi felhajtásnál és ennek megfelelően a 
vágás is visszaesést mutat.

A hús- és zsírárak alakulása mindenesetre aggá
lyos, nemcsak a fogyasztó közönségre, hanem a mező- 
gazdasági termelésre nézve is, mert a hús- és zsír
fogyasztásban máris visszaesés mutatkozik, ami az 
árak stabilizálódása, vagy különösen további emel
kedése esetén' gyors lendülettel fokozódni fog, egy
forma kárára a főváros fogyasztó közönségének és 
a mezőgazdasági termelésnek.

A tejfogyasztás adatainál 11 hónap alatt 24 
millió literes — 23 százalékos emelkedést tapasz
talunk. A fogyasztás emelkedése kétségtelenül össze
függ a tejáraknak a régi 32 fillérről 28 fillérre való 
csökkenésével, helyesebben a tejforgalom korlátai
nak jelentős mértékű leépítésével.

A jelentéshez mellékelve van az élelmiszerárak 
alakulását 10 évre visszamenően feltüntető kimuta
tás. Eszerint megállapítható, hogy az élőmarha, élő
sertés, húsfélék, búza, továbbá a baromfi ára az 
utóbbi évekéhez viszonyítva emelkedést mutat, míg 
a sertészsír, tojás, vaj, zöldség- és száraz hüvelyes

tatva és szükséges, hogy kellőkép korri
gál tassék adózásának a mértéke.

A vendéglátóipar, amely egyike a 
legtöbb adóval sújtott iparnak, igazán 
rászorult már arra, hogy adózását korri
gálják, mert csak ez mentheti meg a 
további pusztulástól!

félék, valamint a gyümölcs ára az elmúlt évi árak 
alatt van, az összes árak pedig néhány cikk (tojás, 
lencse, rózsa burgonya, alma, gesztenye) kivételével 
nem érik el a békeévek árait.

A búza és liszt árának emelkedésével kapcsolat
ban a pékek a kenyér árának 2 fillérrel való emelését 
határozták el. A kenyéráremelés nem volt általános, 
mert a kisiparosok és a kenyérgyárak egy része, 
természetesen a községi kenyérgyár is, változatlanul 
a régi árakon hozzák forgalomba a kenyeret. Az 
áremelés egyébként csak a fehér félbarna kenyérre 
vonatkozik.

A közeli hetek, illetve hónapok közélelmezési 
helyzetére vonatkozó kilátásokat illetően az általá
nos helyzet javulására, de legalább is arra van 
kilátás, hogy a helyzet tovább romlani nem fog.

Megemlíti továbbá a jelentés, hogy a tömeg
élelmezési cikkekből megfelelő mennyiség áll ren
delkezésre és hogy a főváros mindent elkövet a 
húsellátásának javítása érdekében.

E jelentésből is megállapítható, hogy a főváros 
élelmezésének intézése kitűnő és csak elismeréssel 
nyilatkozhatunk a polgármesteri hivatal élelmezési 
politikájáról.

A katonai szolgálatra bevonuló OTI-tag család
tagjainak igazolványa. Az OTI-ról szóló törvény 
rendelkezései szerint a katonai szolgálatra bevonuló 
OTI-tag három hónapig biztosítottnak tekintendő. 
— Az eddigi gyakorlat az volt, hogy az ilyen be
vonuló munkavállaló családtagjainak — ha orvosra 
volt szükség — OTI-igazolványt a volt munka
adó adott ki. Kozma Miklós belügyminiszter 
most rendeletileg úgy intézkedett, hogy a jövőben 
a családtagok számára az ilyen igazolványokat 
az illetékes katonai parancsnokság adja ki.

A  fő v á ro s kőzélelm ezéséftek  helyzete

POPPER BORPINCESZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
T e le f o n i  1- 484-62 B ud a p e st-K őb á nya , Előd ucca 8 . s zá m . A ln p ltta to t t  1869. énben.

Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon a ra n y é re m m e l kitüntetve. 

V á lo g a to tt u ra d a lm i fa jb o ro k . Kérjen sa ját érdekében árajánlatot.
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Nemzetközi iparoktatásügyi kongresszus
volt Rómában. Ezerhétszáz kiküldött vett azon 
részt. Magyarországot dr. báró Kruchina min. osz
tályfőnök és vitéz Irsay min. o.-tanácsos képviselték. 
A kongresszus az államok elsőrendű feladatának 
jelentette ki az ipari szakoktatás intenzív fejlesz
tését. A szakmai érdekeltségeknek pedig köteles
sége az oktatás előmozdítása érdekében az állami és 
városi intézmények támogatása.

A szakoktatásügyi nemzetközi iroda teljes erővel 
kívánja tovább folytatni munkásságát az egyes 
nemzetek közötti szolidáris együttműködésének 
intenzív fokozása céljából.

Az állástalan és munkanélküli fiatalok szakokta
tása fontos megoldandó probléma. Kívánja a kon
gresszus az iskolai kötelezettség meghosszabbítását 
és az utolsó évben megfelelő gyakorlati és szak- 
tanulmányokkal leendő kiegészítését. Szükséges, 
hogy a 15—18 éves fiatalok a különböző vállalatok
ban és szakmai kurzusokban megszerezhessék az

egyes mesterségekre vonatkozó alapismereteket. 
A gyakorlati szakoktatást már az elemi iskolákban 
kell megkezdeni és céltudatosan tovább folytatni a 
többi iskolákban is. Nagy súlyt kell fektetni a képes
ségvizsgálat kiépítésére, a testgyakorlásra, főleg 
pedig a kézügyesség fejlesztésére. Részletesen fog
lalkozott a kongresszus a testileg vagy szellemileg 
fogyatékos fiatalok oktatásának kérdéseivel, nem
zetközi orvosi bizottság létesítését kezdemé
nyezte a képességvizsgálat kérdéseinek tanulmá
nyozására és az idevonatkozó munkák irányítá
sára.

Az oktatók szakmai és pedagógiai képesítésének 
emelését is kívánatosnak mondották. Végül elhatá
rozták, hogy legközelebb nemzetközi pedagógiai 
konferenciát és idevonatkozó kiállítást rendeznek.

Megjegyezzük, hogy nálunk a nagyszerűen be
vált leventeintézmény ilyenirányú fejlesztése már 
folyik.

MI ÚJSÁG?
Pap József kitüntetése. A Kormányzó úr üfő- 

méltósága Pap Józsefnek, az IPOK elnökének köz
életi munkássága elismeréséül a m. kir. kormány- 
főtanácsosi címet adományozta. Örömmel gratulá
lunk az érdemes munka elismerése alkalmából.

A vendéglősipari mestervizsgáló bizottság : Malo- 
sik Ferenc elnök, Holub Rezső alelnök. Az elöljáróság 
által választolt tagok: Gundel Károly, Guttenberger 
Antal, Gráf János, Kedvessy Nándor, Mayer Pál, 
Román János. A kamara által kinevezett tagok: 
Fornády Elemér, id. Kutassy Lajos, Marchal József.

A T U R U L  Szövetség
„Szépmíves“ törzse országos pályázatot 
hirdet oly megzenésítésre alkalmas 
versre, mely méltó lehet arra, hogy a 

magyar ifjúság dala legyen 
E l s ő  d íj  150 P
M á s o d ik  d í j .......  75 P
H a r m a d ik  d íj  .... 4 0  P

A részletes tájékoztatást tartalmazó neve
zési lapok 50 fillér-ért kaphatók a TURUL 
Szövetség Fövezérségén (Budapest, VIII., 
Muzcum-krl. (i—8.). Postadíj 20 fillér. 
Pályázati határidő 1937. február hó 15-ig.

Szállodás- és penziósipar mestervizsgáló bizott
ságának tagjai lettek : Marén cich Ottó elnök, Németh 
Aladár alelnök. Az elöljáróság által megválasztott tagok: 
Bandi József, Kurtz Béla, Lendvai József, Grimm 
Gyula. A kamara állal kinevezett tagok : Dénes Márton, 
Keleti Oszkár.

A budapesti szállodások és vendégló'sök ipar- 
testülete folyó évi március 4-én a Hungária nagy
szállodában országos bált rendez. Malosik elnök ez 
ügyben felkéri mindazokat, akik az eddigi bálok 
.rendezésében résztvettek és főképen az ipar ifjabb 
tagjait, hogy az ezidei bál előkészítésében közre
működni szíveskedjenek. Ebbéli készségüket a bál 
főrendezőjénél, Gruber Emil kartársunknál (telefon ; 
1—650—87) jelentsék be. Ugyancsak felkéri iparunk 
barátait és tagtársainkat, azoknak családtagjait, 
hogy lelkes buzgólkodásukkal és áldozatkészségükkel 
biztosítsák ezidei bálunknak is a szokásos sikerét, 
mert bálunk jövedelmét szociális intézményeink : 
péceli Otthon, nyugdíjintézetünk és temetkezési 
egyletünk támogatására fordítjuk.

Borravaló ügyében a szállodai és éttermi alkal
mazottak nagygyűlést tartottak a népszínházutcai 
Pátria-moziban. Fekete Lőrinc elnök megnyitójában 
a százalékrendszer sérelmeit tette szóvá. A százalék
rendszert szerencsés ötletnek és kitűnő újításnak 
mondotta, de tarthatatlannak minősítette a hely

zetet azért, mert szerinte a munkaadók a rendelkezé
seket nem tartják be. A százalékból a pincérek nem 
részesülnek megfelelő arányban, mert a borravaló- 
jövedelem negyven százaléka a főpincért illeti, a 
pincérek pedig csak a többleten osztozkodhatnak. 
Sok visszaélésre vezet az, hogy némely főpincérek 
a beszedett százalékot igazoló számlákat megsemmi
sítik és így a pincérek nem szerezhetnek tudomást 
a valóban befolyt százalék^ borravaló összegéről. 
Ezután Kiss Sándor alelnök és Braunstein Zoltán 
tette szóvá a mai helyzet igazságtalanságait, majd 
határozati javaslatot fogadtak el, amelyben a pincér- 
tanoncok felvételének ideiglenes megszüntetését és 
a hadirokkant pincérek előnyben részesítését is kérik. 
A munkaadók ugyancsak azt mondják, hogy a száza
lékos rendszer nem válik be. Érthetetlen, hogy akkor, 
mikor a kormányzat szándéka az, hogy a munkásság 
keresetét, életszínvonalát emelje, az ellenkezőt éri el 
egy nagy munkásrétegre vonatkozóan : kevesebb 
ember foglalkoztatása kisebb jövedelemmel. A ma
gyar pincér közismert munkása a magyar vendég
látó iparnak, amelynek az idegenforgalom szem
pontjából is jelentősége van, hiba volna, ha nem 
történne meg minden a rendelet módosításával hely
zetének javítására.

A budapesti szállodások és vendéglősök ipar- 
testiilete legutóbb elöljárósági ülést tartott. Malosik 
elnök a napirend során bejelentette, hogy a keres
kedelemügyi miniszter a vendéglátóipar részéről 
Gundel Károlyt az árelemző bizottság tagjává 
nevezte ki. Az árelemző bizottság előreláthatóan 
rövidesen megkezdi működését s részünkre meg
nyugtató lehet az, hogy tagjai között kiváló kar
társunk, Gundel Károly is ott van. Bízunk az ő 
nagy hozzáértésében és tekintélyében, hogy alkal
milag iparunk érdekeit meg fogja védeni — bár 
feladata nehéz lesz. A Borgazdasági Tanácsba az 
ipartestület részéről a minisztérium két rendes és 
két póttag delegálását kérte. Erre az elöljáróság 
Malosik Ferencet és Németh Aladárt jelölte, pót
tagként pedig Leimetcr Ferencet és Blaschka Jánost. 
A jövő évi Budapesten tartandó eucharisztikus kon
gresszussal kapcsolatban a várható idegenforgalomra 
a vendéglátóiparnak fel kell készülnie, ezért Németh 
Aladár indítványára a közeljövőben adatgyűjtést 
indítanak, hogy megállapíthassák, milyen mértékben 
vannak tagjaik felkészülve. A szükségnek megfelelően 
akar az elnökség eljárni, ha szüksége merülne fel 
annak, hogy felszereléseiket felfrissítsék, akkor idő
ben hitelről kell gondoskodniok.

A borkereskedők országos egyesülete igazgatósága
legutóbbi ülésén köszönetét szavazott Popper Zsig- 
mond igazgatósági tagnak azért a fáradozásáért, hogy 
sikerült kieszközölnie a székesfővárosi polgármester 
határozatát, amely szerint az egyesület előterjesz
tésének helyt adva, a főváros területére behozott

Mindennemű hús- és zsiradókszükségletünket Leng yel h e n te sá ru -  
g yár R —T . üzleteiben vásároljuk! ----------- Legjobb árú — olcsó árú!
Lfc K G Y E L  H E M  E ő A l  ÚGY A B  R.-T. SMg&Ki:

seprős újboroknál az adómentességet vörösbornál 
6%, a fehérbornál pedig 10%-ban állapította meg. 
Kimondotta az igazgatóság, hogy csatlakozik a 
fogyasztási adó eltörlésére irányuló termelői akció
hoz. Addig is azonban figyelemmel kíséri azokat 
a munkálatokat, amelyek a belügyminisztériumban 
egy, a fogyasztási adók ügyét az egész országra ki
terjedő hatállyal egységesen szabályozó rendelet 
megalkotása tárgyában folynak. Az Országos Társa
dalombiztosító Intézet által folyó évi január 1-ével 
életbeléptetni szándékolt VI. veszélyességi táblázat 
tervezete kapcsán utalás történt arra, hogy a bor- 
nagykereskedők baleseti veszélyességi arányszáma 
helytelenül van megállapítva. Az igazgatóság ezen 
ügyben a Kamarával és a Magyar Munkaadók Köz
pontjával karöltve kíván eljárni. A nagysöntések 
ellen árrontások címén felhozott panaszokat az egye
sület a termelői kimérések képviselőinek bevonásával 
külön ülésen megvizsgálta és sikerült egy olyan platt- 
formot létesíteni, amely bizonyos minimális egység
árak bevezetése által a nagysöntések és termelői ki
mérések érdekeit a fogyasztóközönség érdekeivel 
kellő összhangba hozza. Az egyes kerületi adó
felügyelőségekhez a helyes, igazságos és arányos 
adóztatás érdekében szakértőket delegáltak, majd 
elhatározta az igazgatóság, hogy a folyó évi rendes 
közgyűlést február 8-án tartja meg.

k o m l ó i  b o r
aszú, asztali 1932—1936. évi termésből nagy tételben

e l » d ó
•Literje 80 fillér és 1 pengős árban 

S z a I a y O ttó  bortermelő, Devecser, Veszprémmegye

A borkivitel statisztikája megjelent. Eszerint amíg 
1935-ben összesen 193.000 hektoliter bort és mustot 
exportáltunk 5,130.000 pengő értékben, addig 1936- 
ban 250.000 hektoliter bort értékesítettünk külföldön 
5,456.000 pengő értékben. Nem kétséges, hogy az 
1936. évi megnövekedett borkivitelt a borárak csök
kenése idézte elő, mert 1936-ban exportált 250.000 
hektoliteres mennyiségből majdnem 150.000 hekto
litert szeptember elején, tehát a szüret után vittük 
ki. Az 1936. évi borexportunk nagyrésze ilymódon 
a szüret utáni időre jut. A magyar bor főpiaca Német
ország, ahova 161.000 hektolitert vittünk és Svájc, 
ahol 55.000 hektoliter bort és mustot értékesítettünk. 
Ezeken kívül kisebb mennyiséget helyeztünk el Cseh
szlovákiában és Lengyelországban. A borexport 
egyébként jelentékeny árszilárdító hatással volt a 
borárakra. Amíg ugyanis a szüret utáni borexport 
meg nem indulhatott, addig a termelők literenkint 7, 
sőt 6 fillérért voltak kénytelenek boraikat értékesí
teni. Az export megindulása után a borárak meg
szilárdultak. Tovább fejlődött palackborkivitelünk 
is. Főként Hollandiába, Angliába, Svéd- és Finn
országba szállítunk palackbort, az európánkívtili 
államok közül pedig Holland-Indiába és a Filippi- 
szigetekre. Palackborokból 1936-ban 219.000 pengő 
értékben összesen 2400 hektoliter bort értékesítet
tünk, viszont 1935-ben csak 190.000 pengő értékben 
összesen 1900 hektoliter palackbort helyeztünk el 
külföldön. A palackbor kiviteléről állandó tárgyalá
sok folynak az északi államokkal és minden való
színűség szerint sikerülni fog Svédországba rövidesen 
ismét nagyobb mennyiségű palackbort elhelyeznünk. 
Sajnos az Északamerikai Egyesült Államokban a bor 
bevitelét újabb törvényes intézkedéssel megnehezí
tették, mert az intézkedést megelőző időben a kü
lönböző államok igen nagymennyiségű bort szállí
tottak az Északamerikai Egyesült Államokba, miért 
is ezidőszerint bort oda bevinni nem tudunk. Az 
Északamerikai Egyesült Államok mint borpiac tehát 
csakis akkor jöhet újból számításba, ha az ottlévő 
úgynevezett úszó tételek elfogynak.

TÖRLEY
T A I I S M A N C A S IN O R É S E R V E
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A mestervizsgák életbe léptek. A mestervizsgáló
bizottságok elnökei január hó 11-én tettek esküt a 
Kamarában. Nagy Antal alelnök ismertette ennek 
az új törvényes intézkedésnek fontosságát és fel
hívta az elnökök és alelnökök figyelmét, hogy ez 
iparvédelmet jelent és hogy feladatukat pártatlanul, 
de szigorúan végezzék, azonban a méltányosságot 
se tévesszék szem elöl. Moór Jenő titkár ismertette 
nagyjában a mestervizsgálóbizottságok feladatait. 
Felhívta a figyelmüket, hogy a budapesti mester
vizsgálóbizottságok eredményei alapján kívánják a 
jövőben a vidéki mestervizsgálatokat is megszer
vezni és már ez okból is nagy súlyt kell helyezni 
arra, hogy a budapesti iparosok minél jobban telje
sítsék feladataikat és ezzel jó irányt mutassanak 
a vidékieknek. A jelen év január 15-étől kezdve 
csak mestervizsgák tehetők és csak a mcstervizsgáló- 
bizottságok illetékesek ezeknek a vizsgáknak meg
ejt ésére.

A borpiacon megszilárdultak az árak. Erős 
vételkedv nyilvánult meg és így az újbor hekto- 
literenkint 120—150 pengőért kelt cl hektoliter- 
fokonkint. Az édeskés magasabb szesztartalmú 
borokért többet is fizettek. A kivitel is erőteljes, 
Németország 104 vagon Brennweint vásárolt fel, 
Svájc 41-5 vagont, Csehszlovákiába és Lengyel- 
országba is ment ki árú. A franciák 5 vagon bort 
vettek a magyar piacon. A francia piac számára 
legutóbb eladott hazai borok, úgy látszik, megfelel
tek az igényeknek, miután újabb rendelések érkez
tek a francia kereskedőktől. Az eddigi franciaországi 
kivitelünk eddig ugyan mindössze öt vagonra 
rúg, mindazonáltal most már remélhetjük, hogy 
a kivitelünk ebben a relációban esetleg folytató
lagossá fog kifejlődni, ami bizonyára kedvező be
tol) 'ást fog gyakorolni a minőségi borainknak a 
hazai piacon kialakuló árszintjére.

A borravaló megszüntetése Franciaorszájjlmn. 
Mint a francia lapokban olvassuk, a képviselő
házba a borravaló-rendszer megszüntetését célzó 
törvényjavaslatot terjesztetlek be, melyei most 
tanulmányoz a parlament munkaügyi bizottsága. 
A törvényjavaslat szövege a következő : A borra
való. vagy „százalékos borravaló**, mint személy
zeti fizetési rendszer, ezentúl tilos és minden olyan 
üzemben, ahol ez a gyakorlat érvényben volt, 
a tulajdonost terhelő fix fizetéssel helyettesítendő. 
Minden egyes foglalkozási ág és kategória fizetése 
az üzemi tulajdonosok szövetsége és az érdekelt 
numkásszcrvezelck közötti szerződésekben halá- 
rozandók meg. A törvényjavaslatnak a szakmai 
körökben igen erős ellenzéke van, ami annál is 
inkább érthető, miután annak lörvényerőre- 
eniclkedése a leherbíróképességc legszélsőbb ha
lárán álló francia vendéglálóipart újabb nehéz, 
csaknem elviselhetetlen terhekkel sújtaná.

Érdemes ipari munkások jutalmazása. A Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara közli, hogy az 
iparügyi miniszter a kamara területén olyan ipari 
munkások közt, akik legalább 25 éve szolgálnak 
megszakítás nélkül egy munkaadónál, 50. évüket 
betöltötték és eddig még miniszteri elismerésben, 
vagy jutalomban nem részesültek, a kamara útján 
30 darab 100*— pengős jutalmat oszt ki. A kitünte
tettek elismerő oklevelet is kapnak. A pályázat határ- 
ideje 1937 március Jó. A reszlet.es pályázati feltéte
lek, amelyeknek pontos betartásához a miniszter ur 
feltétlenül ragaszkodik, megkaphatok a Budapesti 
Kér. és Iparkamarában. (Budapest,V.,Szemere-u. 6.)

A magyar gyümölcs Idegenforgalmi vonzóereje. 
A Baross Szövetség idegenforgalmi és fürdőügyi 
csoportja igen nagy és előkelő hallgatóság jelen
létében tartotta meg idei első előadó-gyűlését. 
József Ferenc királyi herceg nyitotta meg az elő
adó-gyűlést. Ambrózy üyörgy földbirtokos a magyar 
gyümölcs idegenforgalmi vonzóerejéről tartott elő
adást. Ismertette a magyar gyümölcstermelés fej
lődését, részletesen kifejtette, hogy a magyar 
gyümölcstermelés milyen hatalmas segítséget je
lent és jelenthet még idegenforgalmunk szempontjá
ból. A kitűnő magyar gyümölcs határozott vonzó-

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

Tolofonnzáiu : Jónef I -4K- M

cro es nincs semmi akadálya annak, hogy például 
Budapest Fürdőváros egyúttal gyümölcskúra-köz- 
pont is legyen. Dr. Kiss Endre, Kecskemét város 
polgármestere városának idegenforgalmi tevékeny
ségét, az eredményeket és a jövő terveket ismer
tette. Négy éve még alig ezer külföldi vendége 
volt Kecskemétnek, múlt évben pedig már tíz
ezer külföldi kereste fel a nagy alföldi metropolist 
és környékét. Filmeket mutatott be a kecskeméti 
gyümölcskultúráról és a világhíres kecskeméti 
gyümölcspiacról.

A fűszerpaprika őrléséhez a földmívelésügyi 
minisztertől kell engedélyt kérni. A Budapesti 
Közlöny január 20-iki száma közli a földmívelés- 
ügyi miniszternek I2l—1936. F. M. számú rende
letét a fűszerpaprika őrlésének szabályozásáról. 
Ennek értelmében fűszerpaprika iparszerű őrlésé
vel (darálásával) csak az foglalkozhatik, aki erre 
a földmívelésügyi minisztertől engedélyt kap. Uj 
engedély iránti kérvényt az illetékes szegedi vagy 
kalocsai vegykísérleti paprikakísérleti állomásnál 
kell benyújtani. A rendelet előírja a kérvényben 
felsorolandó adatokat és az engedélyezést meg
előző eljárást. Engedélyt csak a szegedi vagy a 
kalocsai paprikatermelő körzetben levő malom 
kaphat. Az engedély díja 80 pengő.

Nagy jégszekrényt gástalan állapotban
megvételre keresünk. Ajánlatokat: „ J ó l s z ig e te lt11 
jeligére Z in g e r  h ir d e tő  ir o d á b a ,  J ó s ik a -u .  13.

Nyíregyházán tilos a női zenekar, a kasszában 
csak 40 évnél idősebb nő ülhet. Nyíregyháza rendőr- 
kapitányságának vezetője rendeletet, adott ki, 
amelynek értelmében a cigányzene és a közerkölcs 
védelme érdekében tilos a női zenekarok szerepel
tetése. A rendelet megtiltotta a női kiszolgálók 
alkalmazását is a vendéglőkben s a vendéglői 
pénztárakban alkalmazott nő életkora 40 évnél 
alacsonyabb nem lehet.

Tokajhegyalja szőlőbirtokosai Zemplén megye 
székházában nagygyűlést tartottak. A nyolc évvel 
ezelőtt felvett 2,200.000 pengős rekonstrukciós 
kölcsönt borban fizetik vissza, maligánfokonkint 
20—24 filléres árban. így egy liter újborért 25 
fillért kapnak. Helyzetüket panasz tárgyává tet
ték és azt hangoztatták, hogy a kölcsön felvétele 
előtt 300%-kal magasabb volt a tokajhegyaljai 
bor ára. Felkérték Tokajhegyalja községi tanácsát, 
járjon közbe a 2,200.000 pengős kölcsön 25 évre 
való meghosszabbítása érdekében.

Idegenforgalmi statisztika a Balatonról. Veszprém 
vármegye közzé tette az 1936-os év idegenforgal
mára vonatkozó adatait. Eszerint Veszprém megye 
balatoni fürdő- és üdülőhelyein a következő volt 
a nyaralók száma : Balatonalmádi: belföldi 10.122, 
külföldi 2436, vikendező 4127; Balatonaligán : 
belföldi 1300, külföldi 20; Balatonkenesén: bel
földi 755, külföldi 36; Balatonkarattyán : bel
földi 1100, külföldi 46; Balatonkenese fővárosi 
üdülőtelepén: belföldi 1330, külföldi 75 ; Balaton- 
szabadin : belföldi 3740; Siófokon: belföldi 
73.000, külföldi 970. Veszprém vármegye vala
mennyi balatoni fürdőhelyén összesen 110.027 
nyaraló fordult meg.

Debrecen város budapesti idegenforgalmi hivatala.
Debrecen város idegenforgalmi hivatala a főváros
ban idegenforgalmi képviseletet létesített a Corvin 
utazási és fürdőirodánál, Blalia Lujza-tér 1—3., 
a Corvin-Áruházban. Telefon : 13—88—50. A kép
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viselet Debrecenről és a Hortobágy pusztáról 
részletes felvilágosításokat ad a közönségnek turista, 
vadászati, nyaralási, fürdőzési és üdülési ügyekben.

A cukrászipar! munkások vasárnapi munkaidejét 
az iparügyi minisztérium szabályozta, amelynek főbb 
rendelkezései a következők : 1. A rendelet kiterjed 
minden olyan üzemre, gyárra, ahol cukrászipari 
termékeket állítanak elő ; tehát e rendelet vonat
kozik : szállodákra, kávéházakra, éttermekre, pé
kekre is. Azok az üzemek, amelyekre e rendelet nem 
vonatkozik, a cukorka- és csokoládétermékeket elő
állító gyárak, üzemek, amelyek az 1891 : XIII. t.-c. 
értelmében munkásaikat vasárnap nem is foglal
koztathatják. 2. A rendelet 2. bekezdésének 5—9. 
soraiban kimondja, hogy munkaszüneti napon 
(vasárnap) az összes munkásokat déli 12 óráig szabad 
dolgoztatni, déli 12 óra után egy, amennyiben nyolc 
segédnél többet foglalkoztat az üzem, legfeljebb két 
segédet szabad foglalkoztatni; ugyancsak a 2. be
kezdés utolsó három sorában kimondja, hogy a 
munkaszüneti napon végzett munkát, mint túl
munkát a szokásos bérnél legalább 50%-kal maga
sabban köteles díjazni a munkáltató. 3. A 3. bekezdés 
elrendeli, hogy az az alkalmazott, aki vasárnap déli 
12 óráig dolgozik, a hét egyik köznapján egy fél 
szabadnapot, aki vasárnap egész napot dolgozik, 
annak egy egész, illetve két fél napot köteles a 
munkaadó pótpihenőként biztosítani minden héten.

Balatonlellén,
Boglár felső megállóhely melleit, 
880 négyszögülnvi parii telken, 
emeletes, ötszobás, télen Is lak
ható, p en z ió n ak  is alkalmas

v i l l a
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Megjelent az 1937. évi Borászati Zsebnaptár.
Szerkesztette : dr. Bcross Endre országgyűlési kép
viselő. Az 1937. évi Borászati Zsebnaptár karácsony 
előtt hagyta el a nyomdát és többezer példányban 
jutott az érdekelt szőlősgazdák és borkereskedők 
kezeibe. Az idei Zsebnaptár tovább folytatja érdekes 
és irányadó statisztikai adatait, amelyek érdekesen 
mutatják be úgy az ország, mint a külföld borterme
lését és borfogyasztását. Ismerteti a Zsebnaptár a 
kormányzati és érdekképviseleteket, valamint szak- 
intézményeket és különböző testületeket. A bortör
vény és ennek végrehajtási utasítását is hozza és így 
juttatja el a mindenki számára fontos új törvényt és 
rendelkezéseit. Újból közli a lugasművelés leírását és

A z ipartestü letek országos központja
felhívást intézett az egyes ipartesttlletekhez az iránt, 
hogy nyilatkozzanak, vájjon a maguk részéről célra
vezetőnek és üdvösnek tartják-c az önálló iparosok
nak arcképes igazolványokkal való ellátását. Ugyanis 
a kaposvári iparosközgyűlés a kötelező arcképes 
igazolványok bevezetése mellett egyhangúlag állást 
foglalt, s az arcképes igazolványok rendszeresítéséhez 
az iparügyi miniszter is hajlandó hozzájárulni, ha 
az ipartestületeken keresztül az érdekelt kézműves
iparosság többsége emellett szintén megnyilatkozik.

Az ipartcstületek országos központjának választ
mánya pedig legutóbb elhatározta, hogy a tanonc- 
szabadltási dijakat két pengővel, a incstervizsga- 
dljakat pedig három pengővel emeljék fel és ezen 
összegeket az iparos gyógytelcpek létesítésére for
dítják. Az ipartestületek anyagi megerősítése érdeké
ben pedig a két évi ipartestületi tagdíjjal hátralékos 
iparosok tanonctartásl joga megvonassék.

Ez ügyekben felterjesztést kívánnak tenni az 
iparügyi minisztériumhoz.
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a ■különböző közhasznú tabellákat is. A tavalyinál 
jóval vastagabb Zsebnaptár ára mindössze 3 pengő 
és megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.

Szeged Idegenforgalma. A szegedi Idegenforgalmi 
Hivatal most terjesztette be a Hivatal 1936. évi 
jelentését. A legnagyobb szegedi idegenforgalmi ese
mény a szabadtéri játékok és az ipari vásár voltak. 
A szegedi szabadtéri játékokra 8237 személy érkezett, 
ezek közül 540 külföldi. Az ipari vásároknak 44.273 
látogatója volt. Külföldről, megszállott területről 
4Ö0-an jöttek. Filléres vonatokon 16.586 utas érke
zett Szegedre. Az összes belföldi utasok száma 
1936-ban 22.780 volt, ami az 1935. évihez képest 
7%-os csökkentés mutat. Külföldről 3500 vendég 
érkezett. A bel- és külföldi vendégek által Szegeden 
hagyott pénzt 200.000 pengőre becsülik.

Borkezelési tanfolyam. A földmívelésügyi minisz
térium engedélye alapján február 15-én az|állami 
pincemesteri szakiskolában Budafokon tizenegy
napos borkezelési tanfolyam kezdődik. A tanfolya
mon vendéglősök, korcsmárosok, azok családtagjai 
és alkalmazottai vehetnek részt. Jelentkezni lehet 
a szállodások, vendéglősök és korcsmárosok országos 
szövetségénél: VI., Csengery-utca 51, telefon:
11—88—98.

A Nemzetközi Vásárra eddig már 250-nél több 
kiállító jelentkezett, de napról-napra nagyobb 
számban érkeznek be az újabb jelentkezések úgy, 
hogy már most az előkészületek legelején is túl
zott optimizmus nélkül bízvást lehet remélni, 
hogy az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásár 
úgy méreteiben, mint üzleti és erkölcsi sikereiben 
messze felül fogja múlni az előző Vásárokat, még 
a kitünően sikerült 1936. évit is. Alapos kilátások 
vannak arra is, hogy a jövő évi kiállításról sem 
marad el a külföld. Már több állammal megindul
tak a tárgyalások, amelyek kedvező mederben 
folynak és előreláthatólag jóval a Vásár építkezési 
munkálatainak megkezdése előtt befejezhetők lesz
nek.

Életmentő pincér. Egy férfi az Erzsébet-hídról 
beleugrott a Dunába, a zajló jégtáblák közé. Kele
men András pincér — aki a Budaörsi-út 86. számú 
házban lakik — élete kockáztatásával a mentésére 
sietett. Odaóvakodott a jégtorlasz széléhez és partra 
segítette az életuntat. Kiderült, hogy a Duna élet
untja Haraszti József 34 éves lakatossegéd, aki 
nyomora miatt akart meghalni. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték.

A bécsi kávéházak és vendéglők zárórájának 
újabb szabályozása. A bécsi vendéglátó és italmérő 
ipar kebelében már hosszabb idő óta tárgyalások 
folytak aziránt, hogy a zárórakérdés újabb szabá
lyozása iránt egységes előterjesztéssel forduljanak 
az illetékes hatóságokhoz. E kérdésnél nem kis szere
pet játszik a záróraengedélyek meghosszabbításáért 
fizetendő díjak ügye. A vendéglősök a záróra meg
hosszabbítását kérték, a kávésok minden körülmé
nyek között későbbi zárórát kívánnak, mint a ven
déglők, mert a vendéglők zárása után van némi for
galom a kávéházakban. Mint most értesülünk, ezek 
a tárgyalások azzal az eredménnyel zárultak, hogy 
a vendéglőknek a záróráját éjfélutáni I. a kávé- 
házakét 3 órában kérik általánosságban és minden 
díj fizetése nélkül megszabni.

Bortermés statisztikája érdekes adatokat nyújt 
a római nemzetközi mezőgazdasági intézet decem-

Lapunkban hirdetni:

biztos s ik e r!

béri havi kimutatásában. E szerint Ausztriában az 
1935. évi 1379 ezer hl-rel szemben 911.000 hl volt 
a termés, Bulgáriában 1700 ezer hl (1935-ben 3100 
ezer hl), Franciaországban 41.000 ezer hl (1935-ben 
73.037 ezer hl), Németországban 3256 ezer hl 
(1935-ben 4416 ezer hl), Görögországban 1735 
ezer hl (1935-ben 4946 ezer hl), Olaszországban 
36.000 ezer hl (1935-ben 48.459 ezer hl), Luxem
burgban 54.000 ezer hl (1935-ben 71.000 ezer hl), 
Romániában 6 millió hl (1935-ben 10.458 ezer hl), 
Algírban 11.527 ezer hl (1935-ben 18.910 ezer hl). 
Ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk a szintén 
feltüntetett 1935. évi termésmennyiségekkel, úgy 
azt látjuk, hogy a legnagyobb kiesés Görögország
ban mutatkozik. Németország az 1935. évi ter
mésének csak 78'5%-át, Bulgária 55%-át, Francia- 
ország 56’1 %-át, Románia 57%-át, Luxemburg 
76-2%-át érte cl. A több évre visszamenőleg meg
állapított átlagtermésnél emelkedés volt észlel
hető Németországban, az összes többi államokban 
az átlagtermés csökkent. A termés értékének 
tekintetében emelkedés esik Olaszországban ész
lelhető.

Városrendezés ügyében Bornemisza ipari minisz
ter törvényjavaslatot nyújtott be a képviselőházban. 
Ez a törvényjavaslat a városrendezés kérdését 
kívánja rendezni és ezzel kapcsolatosan számos olyan 
intézkedést kíván megvalósítani, amely ezideig nem, 
vagy kevésbbé volt szabályozva. A törvényjavaslat
nak van egy szakasza, amely a régóta várt új épí
tészeti törvényt van hivatva helyettesíteni. E szakasz 
alapján a miniszter rendeleti úton léptetheti majd 
életbe a szükséges rendeleteket, amelyek a jelent
kező igényeket könnyebben elégíti ki. Szabályozza a 
telkek felosztására, kártalanítására vonatkozó viszo
nyokat. A javaslat a kisiparosság érdekeit is szem 
előtt tartja, amennyiben módot nyújt arra, hogy az 
iparosok járandóságukat a fővállalkozón közigaz
gatási úton is behajthassák. A „hites mérnök* 
intézmény" felállításával az a cél, hogy a közigaz
gatás keretében hites mérnökök is működhetnek, 
amely a mérnöki munka megbecsülését, elismerését 
biztosítja.

Felkérjük igen t. Előfizetőinket, hogy 
lapunk hirdetőinél tett vásárlásaik alkaD 
mával minden esetben hivatkozzanak 
lapunkra.

A m. kir. rendőrség hódmezővásárhelyi 

kapitánysága.

1935. kih. 8/15.

ÍTÉLETKIVONAT.
Rózsa Sándor hódmezővásárhelyi lakost 

a Kihágási Tanács 5025/1936. kih. számú 
ítéletével vétkesnek mondotta ki az 1924: IX. 
t.-c. 8. §-ába ütköző kihágásban és ezért őt 
20 napi elzárásra, átváltoztatandó 80 pengő 
pénzbüntetésre ítélte el s az ítélet hírlapi 
közzétételére kötelezte.

Hódmezővásárhely, 1937 január 5.

Dr. Ferenczy Enoch
rrndör Inná esős, 

rendőri bünlctőbíró.

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

Főszerkesztő:
DR. KISS ISTVÁN.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdono3 
Dr. KISS ISTVÁNNÉ.
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