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Szent István esztendeje
löszöntött ránk. A szent király halálának 
dlencszázéves fordulója most volt Nagy- 
aoldogasszony napján.

Az egész magyar nemzet országos és áhí- 
;atos ünnepségekkel hódolt és hódol első nagy

teljes egészében a gazdasági megerősödésnek 
szenteli.

A vendéglátó ipar, mint nemzethűség 
szempontjából kipróbált egyik megbízható 
polgári osztály, mindig vallotta és most is 
vallja, hogy a szentistváni eszmékhez való

ragaszkodással és ezen eszmékben rejlő erővel 
biztosíthatjuk a legjobban nemcsak állami 
életünk fejlődését, hanem gazdasági helyze
tünk megjavítását is.

Szent István emléke legyen áldott és esz
méi éljenek mindig a magyar nemzet lelkében.

A  vendégíparí alkalmazottak munkaidejének 
szabályozása.

királya emlékének.
Az esztergomi, a székesfehérvári és a 

budavári ünnepségek alkalmából minden 
magyar ember szívét a mélységes és igaz hála 
érzése töltötte el. Imádságos lélekkel köszön
jük meg első királyunknak, hogy harcos 
őseinket bevezette a keresztény kultúrába 
s hogy földet és kenyeret adott a magyarnak. 
Köszönjük azt is, hogy a várispánságok meg
alapításával — amelyekből később a vár
megye alakult — megszilárdította hazánk 
határait és azoknak védelmet nyújtott, ami- 
által lehetővé tette a békés földmívelést és 
az ipar meghonosításával annak nyugodt 
tízését.

A magyar nemzet felismerte első királya 
által céltudatosan létesített intézmények fon
tosságát, amelyek a nemzet alkotmányos 
jogainak fenntartását szolgálják, ezért azokat 
a szent király halála után megtartotta és 
tovább fejlesztette. Ennek köszönhetjük ha
zánk ezeréves fennállását!

Hisszük, hogy Szent István jogtisztelete, 
amellyel megtartotta a nemzetnek azt az ősi 
jogit. amely szerint a nemzet kebeléből 
választott értelmiségnek befolyást engedett 
a kormányzásba és törvényhozásba, továbbra 
is legfőbb alkotmányjogunk marad, mert 
csak így biztosíthatjuk állami és szociális 
fejlődésünket. Csak így érhetjük el gazdasági 
helyzetünk javulását, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem és ipar felvirágzását és mun
kásainak tisztességes megélhetését. Mind
ezekhez pedig akkor jutunk el, ha a magyar
ság a benne rejlő értékeket és képességeket

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztériumban e tárgyban Kunder Antal állam
titkár 1938 augusztus6-án a munkaadói és munka- 
vállalói érdekeltségek bevonásával értekezletet 
tartott. Az értekezleten folytatott tanácskozások 
alapján a vendégipari alkalmazottak munkaideje 
szabályozásának tervezetét az alábbiakban közöl
jük :

A munkaidő szabályozása hatálya a fogadóban 
(szállókban, penziókban), vendéglőkben, kifőzé
sekben, kávéházakban, kávémérésekben, cukrász
üzletekben, korcsmákban, továbbá általában a 
szállásadásra, illetőleg ételeknek vagy italoknak 
helyben fogyasztás céljából kiszolgáltatására be
rendezett vállalatokban foglallkoztatott alkal
mazottakra fog kiterjedni.

Ki lesznek véve a szabályozás hatálya alól : 
a vezető állást betöltő alkalmazottak (tisztvise
lők), azok az alkalmazottak (tisztviselők), akiknek 
évi javadalmazása (törzsfizetés, lakáspénz, rend
szeres póllék, természetbeni szolgáltatás, száza
lékos alapon keletkező járandóság stb.) a hatezer 
pengőt meghaladja, azok, akik kizárólag telep
helyen kívül kiildönci szolgálatot vagy a telep
helyen őrszolgálatot végeznek és végül azok a 
tisztviselők, akiknek közreműködése nélkül az 
üzem munkája zavartalanul folytatható. Ez 
utóbbiakra nézve a 3000/1938. Ip. M. számú ren
deletnek a tisztviselők munkaidejét szabályozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A családtagok általában a többi alkalmazottal 
azonos elbírálás alá esnek, kivéve mégis a házas
társat, a szülőket és a gyermekeket, akikre a 
szabályozás hatálya nem fog kiterjedni. Az első
fokú iparhatóság indokolt cselben további kivé
teleket is engedélyezhet.

A szabályozás hatálya alá eső üzemekben 
alkalmazott személyzet munkaideje — az alábbi 
kivételeket nem tekintve — a munkaközi szüne
tek beszámítása nélkül huszonnégy óra alatt tíz 
óránál és hetenkint hatvan óránál hosszabb nem 
lehet.

Ha azonban az alkalmazottak előre megálla
pított munkaideje a hétnek egy vagy több napján 
tíz óránál rövidebb, a munkaidőt a hétnek más 
napján legfeljebb tizenegy órára fel lehet emelni. 
A munkaidő azonban ezekben az esetekben sem 
lehet több heti hatvan óránál.

Ha pedig az alkalmazott a hétnek egy vagy 
több napján anélkül, hogy tíz óránál rövidebb 
lett volna az előre megállapított munkaideje, tíz 
óránál rövidebb időn át végzett munkát, a munka
adó ugyanannak a hétnek vagy a következő 
hétnek egy vagy több napján az elmaradt munka
órák pótlását kívánhatja. A felemelt munkaidő 
azonban ebben az esetben sem terjedhet napi 
tizenegy órán túl.

Módot fog nyújtani a szabályozás arra, hogy 
a munkaadó a munkaidőt meghosszabbíthassa 
az alábbi esetekben :

1. erőhatalom, vagy elemi csapás elhárítása, 
vagy következményének megszüntetése céljából;

2. nyersanyagnak, egész- vagy félgyártmány
nak romlástól való megóvása céljából;

3. üzemi gépnek vagy berendezésnek sürgősen 
szükséges javítása céljából;

4. a zárórának hatósági rendelkezéssel meg
hosszabbítása esetén, legfeljebb azonban a zár
órameghosszabbítás időtartamával;

5. az üzlethelyiségnek fokozott látogatott
sága esetére egy-egy alkalmazottra nézve naptári 
évenkint legfeljebb harminc alkalommal.

POPPER BORPINCÉSZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
T e l e f o n i  1 -404-62 B u dap est'K őbán ya, EEöd uuca 8 . sz á m . A la p i t t a to t t  1869. é v b e n .

Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon a r a n y é r e m m e l  kitüntetve. 
V á lo g a to tt u ra d a lm i fa jb o ro k . Kérjen s a já t  érdekében á r a já n la t o t .
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A fenti 1., 2. és 3. pontok esetében a munka
időt csak az elkerülhetetlenül szükséges mérték
ben és csak abban az esetben szabad meghosszab
bítani, ha olyan munkáról van szó, amelyet a 
rendes munkaidőn belül kisegítő munkaerők 
alkalmazásával sem lehet elvégezni.

A munkaidő meghosszabbítását a munkaadó 
köteles a munkaidő meghosszabbításának kezdő 
időpontjától számított 8 nap alatt az elsőfokú 
iparhatóságnak bejelenteni. A bejelentésben a 
munkaidő meghosszabbítását indokolni kell. A 
bejelentés ajánlott levélben postára adását a 
bejelentés megtételének kell tekinteni. Az első
fokú iparhatóság a munkaidőnek bejelentett 
meghosszabbításairól jegyzéket vezet.

A heti hatvan órán túl végzett munkát túl
munkának kell tekinteni és azt a munkaadó az 
olyan alkalmazottak esetében, akik százalékos 
részesedést is kapnak, a rendes munkaidőre a 
százalékos részesedés számításba vétele nélkül eső 
óradíjnál legalább 100%-kal magasabban, egyéb 
alkalmazottak esetében pedig a rendes munkaidőre 
eső óradíjnál legalább 25%-kal magasabban köte
les díjazni.

A kiadandó rendelet szabályozni fogja azt a 
napi munkakeretet is, amelyen belül az alkal
mazott napi 10 (esetleg 11) órai munkaidejét 
ki kell adni. Ennek a munkakeretnek tartama 
tekintetében a munkaadói és alkalmazotti érde
keltségek álláspontja egyelőre nem egyezik, való
színű azonban, hogy ez a napi munkateret 13 
órában fog megállapítlatni.

Gondoskodás fog történni, hogy az alkalmazot
taknak munkaközben pihenésre és étkezésre meg
felelő szünet adassák, éspedig ha a munkaidő 
nyolc óránál hosszabb, de kilenc órát meg nem 
halad, legalább fél óra, kilenc óránál hosszabb 
munkaidő esetében legalább egy óra lesz a munka
közi szünet. A munkaközi szünetet részletekben 
is lehet adni, azonban a munkának negyed óránál 
rövidebb megszakítása munkaközi szünetnek nem 
számít. Az alkalmazott a munkaközi szünet 
tartama alatt a munkahelyet elhagyhatja.

A munkaközi szünet tekintetében egyes olyan 
alkalmazottakra nézve (pl. felírónő), akiknek a 
munkaközi szünetet munkateljesítésük folyamatos 
volta miatt a munkaidő tartam a alatt kiadni 
nem lehet, a szabályozás kivételt fog tenni, 
amennyiben meg fogja engedni, hogy az ilyen 
alkalmazottaknak a munkaközi szünetet a munka
idő kezdete előtt vagy befejezése után is ki szabad 
adni. Az ilyen módon kiadott munkaközi szünetet 
azonban a munkaidőbe be kell számítani.

Az alkalmazottnak napi munkája befejezése 
után legalább tíz egymásra következő órai meg 
nem szakított pihenőidőt kell biztosítani.

Minden alkalmazottnak hetenkint egyszer a 
tíz órai pihenőidőt követően huszonnégy órai meg 
nem szakított pihenőnapot kell adni. I*'. pihenő
nap kötelező megadása alól azonban bizonyos 
kivételek fognak tétetni éspedig mód lesz a pihenő
nap megváltására a penziókban alkalmazott 
szakácsokat és szakácsnőket illetően, továbbá 
június hó 15-c és augusztus hó 31-e közötti idő
szakban a fürdő- és üdülőhelyeken foglalkozta
to tt személyzetet illetően. A megváltott pihenő
napon végzett munkát azonban még abban az 
esetben is teljes egészében túlmunkának kell 
minősíteni és ennek megfelelően túlmunkaként 
kell díjazni, ha az alkalmazott az illető héten 
hatvan óránál kevesebb ideig dolgozott.

Azoknak az alkalmazottaknak, akik a munka
adótól élelmezést és lakást kapnak, a munkaadó 
a pihenőnapokra is köteles a szokásos élelmezést 
nyújtani.

A pihenőnapon a már említett megváltott 
pihenőnaptól eltekintve a szabályozás hatálya 
alá cső vállalatban az alkalmazottal munkát 
végeztetni, az alkalmazottnak pedig munkát 
végeznie nem szabad. Ennek a rendelkezésnek 
megszegése kihágás.

Külön fog szabályozta tni éspediga 40.000/1936. 
I]). M. számú rendelet rendelkezéseinek szem előtt 
tartásával a cukrászipari alkalmazottak pihenő
napjának kérdése.

A munkaidő kezdetét és végét, továbbá a 
munkaközi szünetek tartamát munkaidőrendként 
olvashatóan olyan helyen kell közzétenni, ahol 
azt minden alkalmazott könnyen láthatja. Ameny- 
nyiben az alkalmazottak munkaidőbeosztása nem 
azonos, a munkaidőrendben az alkalmazottak 
felsorolásával a reájuk érvényes munkaidő kez
detét és végét, valamint munkaközi szüneteiket

külön fel kell tüntetni. A munkaidőrendnek azt a 
részét, amely az egy-egy helyiségben foglalkoz
ta to tt alkalmazottakra vonatkozik, a munkaadóaz 
illető helyiségben is köteles állandóan kifüggesz
teni. A munkaidőnek kivételes meghosszabítását 
a munkaidőrendben nem kell feltüntetni.

A kiadandó rendeletben foglalt rendelkezések 
annyiban nem fogják érinteni a tőlük eltérő más 
jogszabálynak, szokásnak, szerződésnek vagy 
megállapodásnak hatályát, amennyiben az az 
alkalmazottnak a jelen rendeletben foglaltnál 
kedvezőbb helyzetet biztosít.

Kifőzőiparnak
engedélyhez kötött iparrá nyilvánítása

és munkakörének megállapítása tárgyában meg
jelent a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
minisztériumnak 29.901/1938. la. sz. rendeleté:

Az 1881 : XVII. törvénycikkbe iktatott ipar
törvény módosításáról szóló 1922: XII. t.-c. 
34. ós 57. fa iban  rá az 1936 : VIt. t.-c. 12. fában  
kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem :

1. §. (1) A kifőzőipart az engedélyhez kötött 
iparok közé sorolom és egyben olyan iparrá 
nyilvánítom, amelyben az iparengedélyek ki
adását az 19.30: VII. L.-c. 12. §-a értelmében 
korlátozni lehet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés 
a kifőzőipar gyakorlására jogosító és a jelen 
rendelet hatálybalépése előtt kiállított iparenge
délyek érvényét nem érinti.

2. §. A kifőzés olyan iparüzlet, amelyben a 
jelen rendelet 3. §-ában meghatározott korlátok 
közölt az ebéd- és vacsoraidő alatt helyben való 
vagy üzlethelyiségen kívüli fogyasztásra meg
határozott fogásokból álló ebédet, vacsórót vagy
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egyes ételadagokat szolgálnak ki és amelyben 
szeszesitalt kiszolgálni tilos.

3. §. (1) A kifőzésben naponkint legfeljebb 
kétféle levest, kétféle főzeléket, háromféle hús
ételt és a húsételhez vagy külön is kétféle köretet, 
úgyszintén kétféle tésztát akármilyen hintéssel 
vagy töltéssel, valamint tüdőből, pacalból, májból, 
borjúfodorból vagy mirigyből készült egy-egyféle 
ételt szabad készíteni és kiszolgálni. Ma a kifőző
iparos a jelen bekezdés alapján háromféle húsételt 
készít, a háromféle húsétel közül az egyiknek 
főtt marhahúsnak kell lennie, amelyet sütéssel 
vagy párolással tovább készíteni nem szabad.

(2) Az a kifőzőiparos, akinek kávémérőipar 
gyakorlására jogosító iparengedélye is van, ebéd
idő és vacsoraidő alatt az (1) bekezdésben fel
sorolt ételeken felül egyéb húsételt a kávémérő
ipar gyakorlására jogosító iparengedélye alapján 
nem szolgálhat ki.

(3) A kifőzőiparos jogosult az (1) bekezdés
ben fölsorolt ételeken felül gyümölcsöt is ki
szolgálni.

4. §. (1) A kifőzőipari üzlethelyiségben szeszes
italt kiszolgálni abban az esetben is tilos, ha a 
kifőzőipart más olyan iparral együttesen gya
korolják, amelynek üzletköréhez szeszesitalok 
kiszolgálása tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alóli 
kivételek :

a) Azok a kávémérők, akik a kávémérést a 
kifőzőiparral együttesen gyakorolják, az illetékes

Mindennemű hús- és zsiradéksziikségletiinket Lengyel h e n te s á ru - 
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 B U G I A R  R  T .

pénzügyi hatóság engedélye alapján rumnak 
polin ra zásá va I fogla I koz ha l na k.

b) Azok a kávémérők, akik a kávémérési és 
a kifőzőipari érvényes iparjogosílványuk alapján 
a jelen rendelet kihirdetését megelőző idő óta 
együttesen gyakorolják és az illetékes pénzügyi 
hatóságnak a jelen rendelet kihirdetése előtt 
kell engedélye alapján az 1921 : IV. l.-c. 7. §-ának
5. pontjában megszállóit keretek közölt szeszes- 
ilalokal üzlethelyiségükben továbbra is kiszol
gálhatnak.

(3) A kifőzöipart lilos a korcsmaiparral egy 
üzlelhelyiségben gyakorolni.

5. §. A jelen rendelet 2 1. §-aiban meghatá
rozott munkakörnek a kifőzőiparos általi túl

lépését a vendéglőipar jogosulatlan gyakorlásának 
kell minősíteni. Amennyiben a munkakör túl
lépési'! a kifőzőiparos szeszesitalok kiszolgálásával 
követi el, feltéve, hogy az illetékes pénzügyi 
hatóság érvényes engedélyével nem rendelkezik, 
ellene jövedéki kihágás miatt is eljárást kell 
indítani.

6. §. (I) A penziókban szokásos ételkiszolgá
lást, amennyiben az nem vendéglöipar, korcsma
ipar, vagy kávémérőipar gyakorlására jogosító 
iparengedély alapján történik, kifőzésnek kell 
minősíteni, következéskép az ilyen kiszolgálás 
csak a kifőzőipar gyakorlására jogosító ipar
igazolvány alapján végezhető.

7. §. Háztartásokban legfeljebb három egyén
nek keresetszeríi élelmezése, ha a kiszolgált ételt 
helyben fogyasztják el és utcán á t ételt nem 
szolgálnak ki, nem esik az ipari törvények 
hatálya alá és így nem minősül a kifőzőipar 
gyakorlásá nak sem.

8. §. (1) A kifőzőiparos köteles üzletének 
cégtábláján a ,,kifőzés" megjelölést alkalmazni.

Prof .  birkózó világverseny
a F É N Y E S  N A G Y  C I R K U S Z B A N

1938 s z e p t e m b e r  h ó  2 - tő l
m in d e n  e s t e  8.15 órai kezdettel
O l c s ó  h e l y á r a k .

Üzletével kapcsolatban más megjelölést (pl. étte
rem, étkezde, étkező, stb.) sem annak külsején, 
sem belsejében, sem üzleti hirdetéseiben, sem 
nyomtatványain stb. nem használhat.

(2) A kifőzőiparos a kifőzőiparnak más iparral 
együttes gyakorlása esetén a ,,kifőzés" meg
jelölésen felül az általa együttesen gyakorolt 
másik iparra vonatkozó megjelölést is 
halja.

TÖRLEY
TALISMfWJ-CAXINO-fjtÉSERVÉ
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(3) Nem köteles üzletének cégtábláján a 
„kifőzés“ megjelölést alkalmazni az a kifőző
iparos, aki a kifőzőipart a penzióiparral együt
tesen gyakorolja és üzletének cégtábláján a 
„penzió" megjelölést alkalmazza.

í). §. (1) Amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ 
el és az 1928 : X. l.-e. értelmében pénzbüntatéssel 
büntetendő az a kifőzőiparos, aki a jelen rendelet 
8. §-ában foglalt rendelkezésnek nem tesz eleget, 
vagy az abban megállapított tilalmat megszegi.

(2) A jelen rendeletben megállapított kihágá
sok miatt az eljárás a közigazgatási hatóság, 
mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. 
Az 1929: XXX. l.-c. 59. $-a (1) bekezdésének

3. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazása szem
pontjából a kereskedelem- cs közlekedésügyi 
minisztert kell szakminiszternek tekinteni.

10. §. A 78.000/1923. K. M. számú rendelet 
130. §-ának negyedik bekezdése hatályát veszti.

11- §• A jelen rendelet 1—7. és 10. §-ai a 
kihirdetés napját követő nyolcadik napon, a 
8. és 9. §-ai a kihirdetés napját követő hatvanadik 
napon lépnek hatályba.

Budapest, 1938. évi augusztus hó 10-én.
A miniszter rendeletéből :

l)r. Árkay Ferenc s. k.
miniszteri osztályfőnök.

M I  Ú J S Á G ?
Ipnrignzolványok és iparcnj|o<lélyek kiadásának 

ideiglenes felfüggesztése tárgyában 5850/1938. 
M. ív szám alatt kiadott kormányrendelet a 
következő : A ni. kir. minisztérium a gazdasági 
és a hitelélet■ rendjének, továbbá az államház
tartás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : 
XXVL l.-e. 2. §-ában kapott és legutóbb az 
1938: XV. t.-e. í). §-ávab meghosszabbított fel
hatalmazás alapján a következőket rendeli : 
I. §. További rendelkezésig iparigazolványt és 
iparengedélyt nem szabad kiadni. Ez a rendelkezés 
nem érinti azoknak az iparigazolvány, illetőleg 
iparengedély kiadásúra irányuló kérelmeknek az 
elbírálását, amelyeket az illetékes iparhatóságok
nál 1938. évi augusztus hó 15. napját megelőzően 
terjesztették elő. 2. §. Az illetékes miniszter az 
iparigazolvány vagy az iparengedély kiadását 
egyes indokolt esetekben, vagy ha indokolt, egyes 
iparokra nézve is engedélyezheti. 3. §. A jelen 
rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1938. évi augusztus hó 19-én. Dr. vitéz 
Imrédy Béla s. k., in. kir. miniszterelnök.

A budapesti szállodások és vendéglősök ipar
test iilclc legutóbb közgyűlést tartott, amely az 
új fővárosi vigalmiadó-szabályrendcleltel foglal
kozott. Eddig ugyanis a kisebb vendéglőkben, 
ahol nem pénzben, hanem borban kártyáznak, 
a vendéglős a kártyát ingyen bocsáthatta vendé
geinek rendelkezésére. Ilyen esetekben nem kellett 
vigalmi adót fizetni. Az új rendelet viszont 
személyenkint húsz fillér vigalmi adóval akarja 
sújtani ezt a szórakozást is. Ballai Károly ipar- 
testületi főjegyző kiemelte, hogy az új rendelet 
a színházakat és a hangversenyeket lényegesen 
kisebb adóval terheli meg. Ezután több felszólaló 
rám utatott arra, hogy a vendéglői kártyázás 
ilyen súlyos megadóztatása az állam közgazdasági 
érdekeit is sérti, mert a nagy áldozatokkal meg
indított borpropaganda ellenére előreláthatólag 
lényegesen csökkenteni fogja a borfogyasztást. 
A közgyűlés végül tudomásul vette, hogy a Szőlős-

BRESSÁN KÁROLY
i r ó -  é 8 s z á m o l ó g é p

gazdák Országos Egyesülete és a Borkereskedők 
Országos Egyesülete magáévá tette az ipar- 
testületnek a belügyminiszterhez, benyújtott fel
lebbezését, amelyben azt kérik, hogy a vendéglátó- 
ipar és a hazai borfogyasztás érdekében a miniszter 
ne hagyja jóvá jelenlegi alakjában a főváros 
vigalmi szabályrendeletét.

A budapesti kávésok ipartestülete ugyancsak 
rendkívüli közgyűlést tartott, Mészáros Győző 
elnöklete mellett. Az elnök megnyitó beszédében 
ismertette a kávésipar súlyos helyzetéi. Az adókat 
az egész vonalon felemelték. A vagyon vált súg, 
a vigalmi adó újabb rendezése és az egyébként 
méltánylandó szociális terhek, így a minimális 
munkabér és a munkaidő maximálása teljes össze
roppanással fenyegeti a kávésiparl. A budapesti 
kávésok sohasem zárkóztak el az alkalmazottak

szociális igényeinek kielégítésétől, most is csak 
azt kérik, hogy a kormányzat biztosítsa a terhek 
olyan mérséklését, amely lehetővé teszi üzemeik 
fenntartását. A budapesti kávéházak katasztrofá
lis helyzetbe kerültek, amióta leszállították a 
közalkalmazottak fizetését. A köztisztviselők sorá
ból került ki a kávéházak közönségének legalább 
50—00%-a és fizetésük leszállítása fogyasztási 
képességüket lecsökkentette. Ennek következtében 
patinás, nagymultú kávéházak egész sora ment 
tönkre. Ma a tervezett újabb terheket rárakják

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

a kávésok vállára, akkor válságba kerül Budapest, 
a kávéházak világvárosa. Tarján Vilmos szerint 
a gazdaságkutató intézeteknek kellene felül
vizsgálnia a kávéházak teherbíróképességének 
határát. Többek felszólalása után a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta Havas Nándor főtitkár 
határozati javaslatát, amelyben kimondották, 
hogy a munkabérmegállapító bizottság határo
zatát ismét megfellebbezik és felkérik a korányt 
a szociális adók és a kávésipar teherbíróképessé
gének összhangba hozatalára.

Dévaványa község elöljáróságától. 3534/1938.

Tárgy : Vadkacsa vendéglő haszon
bérbeadása.

HIRDETMÉNY.
Dévaványa község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a Dévaványa község tulajdonát 
tevő Vadkacsa vendéglőt és szállodát a községi 
elöljáróság az 1938. évi október hó 15-én 
délelőtt 10 órakor a községháza tanácstermé
ben megtartandó nyilvános árverés útján az 
1939. évi január hó 1 -tői az 1944. évi decem
ber hó 31-ig terjedő hat egymásután követ
kező naptári évre haszonbérbe adja.

Kikiáltási ár mint évi haszonbér 1000 P.
A haszonbérbeadás feltételei Dévaványa 

községházánál a hivatalos órák alatt meg- 
túdhatók.

Dévaványa, 1938 augusztus 18.
Elöljáróság.

Szekszárd megyei város polgármesterétől.
15.070/1938. szám.

Tárgy : »Szekszárd-szálló« étterem, kávéház, 
szállodai része, valamint a hozzá
tartozó mellékhelyiségeknek bérbe
adása.

H irdetm ény.
Szekszárd megyei város tulajdonát képező »Szckszárd szálló« kávéházi étterem és 

szállodai része és a hozzátartozó mellékhelyiségek, valamint az ezekben lévő és a város 
tulajdonát képező bútorok és felszerelések 1938. évi december hó 1-től kezdődőleg 12 évre 
bérbeadók. A bérbevételére pályázatot hirdetek és felhívom az ajánlatot tenni szándékozókat, 
hogy írásbeli ajánlataikat 1938. évi szeptember hó 30-án déli 12 óráig a városi iktatóhiva- 
talba adják be.

Az ajánlat és a kötendő szerződés részletes feltételei, valamint a város tulajdonát 
képező bútorokat és felszereléseket tartalmazó leltárak a városi t. főügyész irodájában (Város
háza, fszt. 1.) a hivatalos órák alatt megtekinthetők és ott azokról 10 P díj ellenében máso
latokat is lehet beszerezni.

Szekszárd, 1938 augusztus 27-én.

P. II. vitéz Vendel István s. k.
polgármester.
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A vendéglffRlpuii legkisebb munkabérek meg
állapítási nyerlek. A szállodai üzemek alkalmazot
tainak heti munkabére 5-10—8 pengő között 
mozog. Takarítónő, kiszolgálási díj részesedés nél
kül 10—12 pengőt kap Budapesten. Vendéglői 
üzemekben a szakácsok heti munkabére 35—80 
pengő között mozog Budapesten. A cukrász heti 
munkabére 30—45 pengő. Az evőeszköztisztító 
11—12 pengőt kap. Gazdasszony 20—28 pengőt, 
szakácsnő 14—50 pengőt, felírónő 16—20 pengőt, 
mosogatólány 7—15 pengőt kap. Budapest környé
kén az árak aránylagosan alacsonyabbak. A fel
szolgáló személyzet között a főpincér, aki a kiszol
gálási díjból való részesedésen és a borravalón kívül 
más üzleti keresettel nem rendelkezik, heti 12 pen
gőt kap. Ugyanennyit kap az éttermi segéd, az I. és 
II. osztályú vendéglőkben. A pincér legalacsonyabb 
munkabére, a legalacsonyabb vendéglői kategó
riákban, környéken, 8-10 pengőt. A pincérnő a férfi
pincérrel azonos összeget kap. Hasonlóak a munka
bérek a kávéházi alkalmazottaknál is, kivéve kör
nyéken, ahol a főpincér heti munkabére 10 80, a 
pincér munkabére 10 pengő. A kenyeres, cukrász, 
dohányos és újságos részére legkisebb munkabér 
megállapítva nincs. A kávémérő és kifőző iparban a 
szakács 27—30 pengőt, a pincér és csapos 9—10 
pengőt kap. A panzióban a felszolgáló szobalány 
7 *20—10 pengőt, a szobaasszony 3 60—6 pengőt 
kap. Vendéglőkben a személyzet a teljesített 
munka idejére eső szokásos étkezést, kávéházakban 
munkanaponként két kávét kap. Ahol főzés nincs, 
a személyzet az OTI értékelése szerinti, napi élel
mezési költséget kap.

Megélénkült a borpiac. Az utóbbi napok eső
zései lényegesen rontottak a szüreti reményeken 
s a kereskedőket arra ösztönözték, hogy a kész
leteiket minél inkább növeljék a piac igényeinek 
sima ellátása végett. Az ország számos részéből 
úgy a bor- mint a csemegeszőlők bcérési folyama
tának jelentős meglassiibbodását jelzik. Különösen 
a balatonvidéki és a hegyaljai szőlők fejlődése 
van visszamaradva s késedelmesen érik be a 
gyöngyösvidéki csemegeszőlő is. A borpiac nö
vekvő keresletére a tömegfogyasztású, 10 11
százalékos borok termelői ára literenkint 30 
fillérre emelkedett, tehát csaknem kétszeresére 
a tavalyi év hasonló időszakában kialakult árnak. 
Megkezdődött a mustvásárlás is s az első kötések 
cukorfokonkint 1—1*2 filléres áron jöttek létre, 
ami egy átlagos 15 fokos mustnál 18 pengős 
hektolitcrenkinti árnak felel meg. A borkivitel 
újabban visszaesett, miután a belföldön kialakult 
viszonylagos magas árak lényegesen megnehezítik 
a bor elhelyezését a külföldi piacokon. All ez 
különösen a svájci piacra, mely amúgy is meg
lehetősen tartózkodó újabban a borbehozatali 
igényeinek a kielégítésénél. Még tavasszal el
határozta a földmívelésügyi kormány, hogy a 
szőlő- és borfogyasztás fokozására intézményesen 
megszervezett propagandát indít. Csak most, 
mintegy félévvel ez elhatározás után kerül sor 
a propagandabizottság megalakítására. A föld
mívelésügyi minisztérium a minap felszólította 
a szőlő- és borérdekeltségeket, hogy jelöljék ki, 
kit küldenek tagként ebbe a bizottságba. A Szőlő- 
és Borpropaganda Bizottság néven megalakuló 
szervben — a minisztériumi kiküldötteken kívül — 
a szőlősgazdák, a borkereskedők és a MASzOBSz 
képviselői kapnak tagsági helyet. A bizottság, 
amely most már rövidesen, alighanem szüret után, 
az idei értékesítési kampány indulása előtt meg
alakul, tulajdonképen csak tanácsadó szerv lesz.

Az ipar általános helyzetéről számoltak be az 
iparfelügyelők. A jelentés kiemeli, hogy a mező
gazdasági jellegű kerületekben a jó terméskilá
tások folytán rohamosan jelentkezett az ipar fog
lalkoztatottsága. Az ipar nyersanyagellátásában 
is kedvező a helyzet, mert a jelentés időszakában 
a nyersanyag beszerzése zavartalanul történ
hetett. Az ipar jelentős nyersanyagkészletekkel 
rendelkezik és átmenetileg csökkeni forgalom 
mellett a termelés fennakadás nélkül folyik. 
A legkisebb munkabérek megállapítása az elmúlt 
negyedévben nagy lépésekkel haladt előre és 
számos iparágban a munkabéreket az egész 
országra kiterjedő hatállyal rendezték. Örvendetes, 
hogy munkásmozgalom a jelentés idejében arány
lag kevés volt és a bérkérdések miatt beállott 
munkaszünetelések általában békés megegyezéssé] 
végződtek.

Az Országos Iparos Kongresszus
most szeptember 3-án és 4-én zajlott le Debrecen
ben az ország iparosságának nagy érdeklődése 
mellett. A kongresszust az Ipartestületek Országos 
Szövetsége rendezte.

A vendéglátó ipartestület nevében Galamb 
Ferenc ipartestületi elnök üdvözölte a meg
jelenteket és felkérte az országos elnököt a 
kongresszus megnyitására.

Ifj. Tóth Pál, az Országos Iparügyi Tanács 
tagja, az IPOSz elnöke volt a kongresszus elnöke.

„A kézmüvesipar helyzete".
,,A kézműveskamarák ügye".
„Az iparosság munkával való ellátása az 

ötéves beruházási programm keretében ; ezzel 
kapcsolatban az árrombolás és a kötelező iranya- 
árak".

„Az építőipar munkalehetőségeinek biztosí
tása."

„A kisiparosság szerepe a közszállításokban."
„A közüzemek versenyének, a házilagos keze

lésben és ínségmunkában folytatott iparűzés 
megszüntetése.' *

„Álgyárak működése és a kontárkérdés."
„A termelési hitelekről."
„A családi munkabérrendszer bevezetése és az 

ipaross'ág közterhei."
„A kézműiparosság kívánságai a társadalom

biztosítással (OTI) kapcsolatban."
„Az iparosság aggkori ellátása (iparosnyugdíj)" 

kérdéseket tárgyalták le. A kongresszus leg
kiemelkedőbb pontja Bornemissza miniszter fel
szólalása volt, akinek előadását lelkesedéssel 
fogadták.

Nagybani termelésnél horvidékenkint előírt 
szőlőfajták a legújabb földmívelésügyi miniszteri 
rendelet szerint a következők : 1. Soproni bor
vidékre a kékfrankos és piros veltelinit. 2. Ncsz- 
mélvi borvidékre az olasz rizling. 3. Móri bor
vidékre az ezerjó. 4. Somlai borvidékre furmint. 
5. Badacsonyi balatonfüredi, csopaki borvidékre 
kéknyelű, olasz rizling (auvergnas gris), szürke
barát. G. A balatonmelléki borvidékre az olasz 
rizling, kadarka. 7. A mecseki borvidékre az olasz 
rizling és fehér nagy burgundi. 8. Villány-siklósi 
borvidékre az olasz rizling, kadarka, oportó és 
kékfrankos. 9. A szerkszárdi borvidékre kadarka 
és olasz rizling. 10. Egri borvidékre nagyburgundi 
és kadarka. 11. Gyöngyös-visonlai borvidékre 
olasz rizling, kadarka. 12. Debrői borvidékre 
hárslevelű. 13. Nyírségi borvidékre olasz rizling. 
14. Dunántúli borvidékre mézesfehér, ezerjó, 
olasz rizling, kadarka és oportó. 15. Tokaj hegy
aljai borvidékre lurmint, hárslevelű, muskotály. 
16. Az alföldi borvidékre olasz rizling, kövidinka, 
kadarka és nagyburgundi. 17. A felföldi borvidékre 
furmint, olasz rizling és kadarka.

ÍTÉLETKIVONAT.
A m. kir. rendőrség hajdúnánási kapitánysága, 

mint elsőfokú rendőri büntetőbíróság, (iliieklieh 
Izsák korcsmáros és (íolldicncr Sámuelné szül. 
Iliindlcr Háza bornagykereskedő hajdúnánási 
lakosokat a 65—4/1938. kih. számú ítéletben, 
mert az 1936. évi V. t.-c. 11. §-ában megállapított 
kellékeknek meg nem felelő állapotban lévő bort 
árusítottak, az 1036. évi V. t-c ll.§-ába ütköző 
kihágás miatt az u. e. l.-c 50. §-a alapján I. r. 
terheltet 20’— pengő, II. r. leheltet G0-— pengő 
pénzbüntetésre, behajthatni lanság esetére a II. 
Bn. 10. §-a alapján 4, illetve G napi elzárásra s az 
ítélet kivonatát a „Vendéglősök Lapja" című 
szaklapban való közzétételre ítélte. Az ítélet 
jogerős. Br. Szarka Sándor rendőrfogalmazó s. k., 
rendőri büntetőbíró.

Hajdúnánás, 1938 augusztus hó 18.
A kapitányság vezetője helyett:

Dr. Szarka Sándor
m. kir. rcndörfogalmazó.

Felkérjük igen t. Előfizetőinket , hogy 
lapunk hirdetőinél te tt  vásárlásaik  alkal
mával minden esetben hivatkozzanak 
lapunkra.

Főszerkesztő:
DR. KISS ISTVÁN.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos 
Dr. KISS ISTVÁNNÉ.

MO«YHA MINDIG tiSlA.EQÉSZSÉOÍT S PÍMZE 
EGYRC&ZET JlJTAtOMKENT KARJA VISSZA. 
SváatjA a fővárosi söRfőifl a x  köbAnyatT

Szent István 
Pnrtersör

a Polgári Serfőzde 
páratlan

sörkülönlegessége
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