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7̂"̂s ipari  szaklap
M. kir. i»«»talakarckpénztár csokkK/.áma 45.255 
Megjelenik lm vonói ö-n. E l ő f i z e t é s i  d í j  
félévre H pengő, egész évre 13 pengő 
Hirdetési  díj szövegoldalon 50 fillér,  
hirdetési oldalon 40 fillér liasábmllllméterenkint
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A k i s i p a r o s s á g  g a z d a s á g i  he lyze te
és az iparLcsLülclck működése részle
tesen kitűnik az IparlesLiiletek Országos 
Központjának jelentéséből; amelyet a 
novemberi közgyűlésen terjesztett elő.

A jelentés a kisiparosság időszerű 
gazdasági és szociális kérdéseivel rész
letesen foglalkozik. Rámutat a sürgős 
szociális kívánalmakra és a szükséges 
mielőbbi újításokra. Ismerteti a Magyar 
Gazdaságkutató Intézetnek az ipar kon
junkturális helyzetjelentését, amely meg
állapítja, hogy a szociális terhek jelen
tős fokozása következtében a segédekkel 
dolgozó kisiparosok gazdasági viszonyai 
rosszabbodtak.

Részletesen beszámol a jelentés az 
egyes kézművesipari szakmák tevékeny
ségéről, közli a vidéki közigazgatási ha
lóságoknak érdekes és tárgyilagos jelen- 
léseit a kézművesiparosok gazdasági vi
szonyairól, összefoglalja a vidéki ipar
testületek jelentéseit, amelyek szomorú 
képet nyújtanak főleg a falusi iparosok 
igen súlyos gazdasági és szociális hely
zetéről. A felvidéki iparosság statisztikai 
adatait és a felvidéki kézművesipar hely
zetéről és kívánalmairól. Részletes be
számolót tartalmaz a jelentés az ipar- 
testületekről, az ipari közigazgatás és 
törvényelőkészítés időszerű kérdéseiről. 
Tárgyalja a munkaalkalmakat és köz
munkákat, behatóan foglalkozik a kéz
művesipari termelés és értékesítés, a 
kisipari szövetkezetek kivitel, anyag
ellátás, áralakulás, kisipari hitel, adózás, 
társadalombiztosítás, szakoktatás, to
vábbképzés, nemzetközi kapcsolatok és 
az iparos-csereakció kérdéseivel, vala
mint az iparosságot érintő egyéb szociá
lis ügyekkel, örvendetes fejlődést mu-

Latnak az ÍROK által fenntartott jóléti 
intézmények, iparosgyógyházak. Sürgeti 
a jelentés az önálló iparosok öregségi 
biztosításának törvényes rendezését és 
kiemeli, hogy az ÍROK által elvégzett 
adatgyűjtés eredményeként az iparosság 
e nagyjelentőségű ügye kiemelkedett az 
előző évek tanácstalan bizonytalanságá
ból és a külföldi törvényes szabályozások 
is követésre alkalmas utaL nyújtanak a 
magyar törvényhozás számára.

A vendéglátó iparosság már évele 
óta sürgeti gyűlésein és szaksajtójában

a kisiparosság öregségi biztosításának 
törvényes rendezését. Ma már a kisipar 
legfontosabb érdekképviselete az Ipar- 
testületek Országos Központja tette 
magáévá, e kérdést és ezért csak idő 
kérdése, hogy az közmegnyugvásra ren
dezgessék.

A kimerítő adatokat tartalmazó je
lentés pedig nemcsak az érdekelt iparos
ságnak, hanem az illetékes hatóságoknak 
és a minisztériumnak nyújt nagyszerű 
tájékozást az iránt, bog}' miként segít
senek a kisiparosságon.

A  budapesti szállodások és 
fontosabb

jelentek meg az ipartestület elnökségének 
körlevelében. Az elnökség nyomatékosan föl
kéri a tagokat, hogy a jövőben ezen határoza
tokhoz tartsák magukat, mert vitás ügyekben 
az ipartestülettől a hatóságok és bíróságok 
részéről kért szakvéleményt özek alapján 
adja meg. A határozatok megtartása minden 
tagtársunknak egyformán érdeke, azért bi
zalommal ajánljuk elöljáróságunk sorra kö
zölt határozatait t. Tagtársaink figyelmébe.

Az árkormánybiztos úr elrendelte, hogy 
minden vendéglő, korcsma, kávéház, kávémé
rés, kifőző és tejivócsarnok, tekintet nélkül, 
hogy az ételeket helybeni fogyasztásra szol
gálják ki, vagy házhoz szállítják, minden hó 
20-ig az ugyanazon hó lő. napján érvényben 
volt étlapját árellenőrzés céljából a Kor
mány biztosságnak (II., Hunyadi .Tános-út 1.) 
pontosan megküldeni tartoznak.

Továbbá: a) ha a vendéglővel más üzem, 
pl. kávéház, mulató volna kapcsolatos, ezen 
üzletágakra is be kell az ételárakat jelenteni; 
b) ha valamely üzemben az egyes napszakok
ban különböző árak volnának érvényben, a 
napszak (délben, uzsonna, este) megjelölésé- 
sel valamennyi árat be kell jelenteni; e) az 
árbejelentésekben azt is fel kell tüntetni,

vendéglősök ipartestületének 
határozatai

hogy a megadott árakon felül felszámíta
nak-e kiszolgálási vagy egyéb (couvert) kü
lön díjat és milyen nagyságút; rí) hogy van-e 
az üzemben legkisebb kötelező fogyasztás s 
unnak mennyi az ára?

Az ipartestület kijelenti idevonatkozólag, 
hogy előzetes engedély nélkül az augusztus 
hó 26-iki étlapárakat senki ne változtassa. To
vábbá kéri az ipartestület, hogy az Árkor
mány biztosság részére történő étlap beter
jesztéskor egy-egy példányt az ipartestület
nek is küldjenek be.

Mielőtt a hatóságok belészólnáuak, a 
rendkívüli időkre tekintettel, az elöljáróság 
étlaptervezetet készített a következőkben:

Nagy éttermek részére:
Leves: Háromféle (erő-, hamis-, káposzta

vagy bableves).
Előétel: Háromféle meleg előétel. Három

féle hideg előétel.
Halak: Háromféle meleg halétel. Három

féle hideg halétel.
Kész ételek: Főtt marhahús. Háromféle 

sült (sertés, borjú, marha). Szárnyas (egyféle 
módon elkészítve). Vadak szabadon. Belsősé
gek és apróhús szabadon.

__ „ „  _f __  _  _  ^  ,

POPPER BORPINCESZET RESZVENYTARSASAG
T .i.fo n , .-484-82 B u dapest-K őbánya , E lőd  u cca  8 .  sz á m . »i.Pi«.,o« issa. MM*

Az 1922. évi országos szőlő-és borgazdasági kiállításon aranyérem m el kitüntetve. 
Váloaatott uradalm i fajborok. Kérjen saját érdekében árajánlatot.
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Tészták: Egyféle főtt tészta. Egyféle sült 
tészta. Cukrászkészímónyok szabadon.

Főzelékek, köretek, gyümölcs, sajt: Szaba
don.

Étlaptervezet középvendéglők részévé:
Leves: Kétféle leves.
Előétel: Kétféle meleg előétel. Kétféle hi

deg előétel.
Halak: Kétféle meleg halétel. Kétféle hi

deg halétel.
Kész ételek: Kétféle sült. Szárnyas (egy

féle módon elkévszítve). Vadak szabadon. Bel
sőségek és apróhús szabadon.

Tészták: Egyféle főtt tészta vagy sült 
tészta. Cukrászkészítmények szabadon.

Főzelékek, köretek, gyümölcs, sajt: Szaba
don.

Egy, esetleg kétféle menü, kétféle kijelölt 
hús közül való választással és egyféle hozzá
járó főzelékkel vagy körettel. Ezen étlapok 
folyó évi december hó t-ével alkalmazandók 
és nyomatékosan fölhívjuk t. Tagtársaink 
figyelmét arra, hogy aki ezen étlapnál lé
nyegben bővebbet tart, vagy nagyobb étlap
pal iparostársával versenyt kezd, ellene a ke
reskedelemügyi minisztérium közvetlenül fog 
eljárni.

A Munkaügyi Bizottságunk javaslatára 
többszöri és beható tárgyalás után elöljárósá
gunk a százalék elosztása ügyében a követ
kező határozatot hozta:

1. Mindenekelőtt az elöljáróság kijelenti, 
hogy a százalékkulcsnak megállapítását és a 
százalékbevételnek a felszolgáló személyzet 
között való elosztását illetően ragaszkodik a 
rendeletben biztosított jogaihoz s azt elvi
tatni nem engedi.

2. A százalékbevételnek a vendégeket ki
szolgáló éttermi személyzet között való el
osztását illetően az 193(5. évben ajánlott elosz-

M I  Ú J S Á G ?
Vargha József miniszter az IOK november 20-i 

közgyűlésén megjelent és beszédet mondott. Ha
mu látott arra, hogy hozzátartozókkal együtt a 
magyar kézművesipar lakosságunk mintegy tíz 
százalékát tartja el. E társadalmi réteg érdekeit 
minden erővel szolgálnunk kell, élet- és munka- 
lehetőségei áljából minden leküzdhető gátat, vagy 
akadályt el kell tüntetni, mert ez nemcsak a kéz
művesiparosságnak, hanem az országnak is érdeke. 
Mindent cl fog követni a kézművesiparosság 
anyagellátásának biztosítására. Elsősorban arra 
van szükség, hogy a magántőke bekapcsolódjon 
az építkezésekbe. Bejelentette, hogy a bankszerű 
fedezettel nem rendelkező kölcsönök hitelkeretét 
úgy bővítik, hogy az állam a jövőben az egyes 
városi, községi hitelkeretekhez a közületek által 
nyújtott kölcsönösszegnek ötszörösét fogja rendel
kezésre bocsátani. A kis- és középiparosok részére 
ingatlanfedezet mellett nyújtható kölcsön tekin
tetében további könnyítésre törekszik. Végül az 
iparosok aggkori biztosításának kérdésével foglal
kozott. A miniszter beszédét az iparosok nagy 
lelkesedéssel fogadták.

A Magyar borkereskedők Országos Egyesülete.
Dr. Görgey István ny. min. tanácsos, elnök veze
tése alatt ülést tartott az igazgatóság, amelyen az 
elnök beszámolt a földmívelésügyi koimányzat el
ismerő nyilatkozatáról, amely szerint borkeres
kedelmünk az idei szüretek alkalmával gazdasági 
hivatásának magaslatán állott és intenzív be
vásárlási tevékenységgel kapcsolódott be az idei 
szüretbe. Beszámolt a két kiviteli szindikátus 
egyesüléséről, rámutatván arra, hogy az egyesült

TÖRLEY
TAIISKRN'CASIHORÉSERVE

túsi arányt megváltoztatja és azt ajánlja, 
hogy a százalékbevételből 35% a főpincérnek, 
65% a kiszolgáló személyzetnek jusson.

Az elsőrangú és idegenforgalmi üzletek
ben is csak a főpincér viseljen frakk-öltönyt, 
amelynek ujja in azonban megkülönböztető 
fémgomb legyen, míg a többi felszolgáló sze
mélyzet magasan záródó zubbonyt, fekete 
nadrágot és magyar nyakkendőt hordjon.

Amennyiben valamelyik üzlet különleges 
ruhába kívánja személyzetét felöltöztetni, 
ennek költségeit az üzlet viselje és a ruha 
ára a személyzetre á t nem hárítható. Ezt a 
határozatot lehtőleg már 1940 január elsején 
léptessék t. Tagjaink életbe.

A Munkaügyi Bizottság javaslatára az 
elöljáróság kijelenti: elvben szintén az állami 
munkaközvetítést tartja  megfelelőnek, — 
azonban olyan korrekciókkal, hogy minden 
üzletnek az ajánlott, de igényeinek meg nem 
felelő kijelölt alkalmazott visszavetési joga 
biztosítva legyen. A szakiskola felügyelő bi
zottságának javaslatára az elöljáróság föl
kéri az ipartestület tagjait, hogy

1. tanoncaikat minden tekintetben jól vá
logassák meg és legalább négy középiskolai 
végzettséggel szerződtessenek tanoneokat.

2. Az eddigi gyakorlat szerint iparunkat 
tanuló ifjakat vendéglős-, szakács-, végül por- 
tástanoncnak szerződtettük és tartottuk nyil
ván.

Minthogy a szállodásipart a portásszolgá
lat nem meríti ki, az elöljáróság elrendelte, 
hogy a jövőben a portásfiúk az ipar törvé
nyes megnevezésének megfelelően: szállodás- 
ipari tanulónak szerződtessenek és tartassa
nak nyilván.

Egyben intézkedés is történik, hogy a szál 
lodástanoncok kiképzése szakmailag alapo
sabb, többoldalú és gyakorlatibb legyen.

Aki Soltvadkerten bori vásárol, annak érdem es a 
h a tá ro s  Pirtói Szőlőkre átfáradni, 
a h o l  180 hl  p r í m a  m i n ő s é g ű  
s z e m e l t  r i z l i n g  b o r  e l a d ó .
Előzetes értesítésnél kocsit küldünk. TÖ RÖ K  szőlő-, borgazdaság.

kiviteli szindikátus élén a Magyar Borkereskedők 
Országos Egyesületének vezetősége áll, amely már 
egymagában véve is biztosíték arra, hogy a két 
szerv a borértékesítés terén egymással teljes har
móniában fog működni. Ezután főtitkár lett jelen
tést azokról a panaszokról, amelyek egyes vidéki 
hatóságok ellen az idei szürettel kapcsolatban fel
merültek. Eszerint évtizedes szokásokkal szemben 
korlátozni igyekeztek egyes bortermelő helyeken 
a bizományosoknak és ügynököknek a borok 
malligandozása, átvétele, kisebb tételek egybe
gyűjtése, vételárának kifizetése stb. terén kifejtett 
tevékenységét. Hosszas vita után, amelyben Gráf 
Ferenc és Popper Zsigmond alelnökök, Dietz 
Miksa, Elek Artúr, Macii Gusztáv, Miklós Tibor 
vettek részt, Kullmann László keresk. főtanácsos, 
a MASzOBSz igazgatója kijelentette, hogy a kérdés 
igazságos és országos hatályú rendezéséhez fűződő 
borgazdasági érdekekre való tekintettel e pana
szok orvoslása érdekében a földmívelésügyi 
minisztériumban el fog járni. A Budapesti Áru- 
és Értéktőzsde, valamint a Budapesti Kereske
delmi és Iparkamara kezdeményezése alapján az 
igazgatóság revízió tárgyává fogja tenni a bor- 
üzleti szokásokat és cvégből bizottságot küldött 
ki. Annak érdekében, hogy a pénzügyi hatóságok 
a jövőben a borkészleteknek fogyasztási adó szem
pontjából való felvételénél egyöntetűen járjanak

Borpalota Részvénytársaság
Budapest. VI.. Király-utca 26. szám

Telefon 1 1 -4 0 -4 4 , 11—8 4 - 6 4

Aján l j a  hordós és palackos borait

el, az egyesület kikérte az Ampelológiai Intézetnek 
a szakvéleményét a szállítási,, kezelési és termé
szetes apadási veszteség százalékos alakulására 
nézve s ezen szakvéleményt az ország összes 
pénzügyigazgatóságának megküldötte.

A kávésok az idén nem adnak újévi ajándékot. 
A Budapesti Kávésok Ipartestiilete Mészáros 
Győző elnöklete alatt most megtartott elöljárósági 
ülésén elhatározta, hogy az idén nem adnak a fő
városi kávésok vendégeiknek újévi ajándékot. 
Egyben elhatározták, hogy azok árát a nagy 
nyomorra való tekintettel jótékony célokra ajánl
ják fel.

Felvidéki fftrdfttelep
nagy szállóval, fele része társnak 
eladó.

„Agilistárs70.000“ jelige alatt a kiadóban-

A budafoki szőlészeti és borászati szakiskola
december 9-étől kezdődőleg hét hétig tartó 
borkezelési tanfolyamot tart. A tanfolyam kere
tében elméleti és bemutató előadásokon tüzetesen 
ismertetik a borkezelési eljárásokat, a korszerű 
pincegazdasági gépeket és eszközöket, valamint 
a hordók és pincék kezelését és karbantartását. 
A tanfolyam teljes egészében felöleli a vendéglős 
mestervizsga borászati anyagát is. A 9-én, délután 
3 órakor kezdődő tanfolyam előadásai délutánon- 
kint 3 órától 7 óráig tartanak. Részvételi díj 
15 pengő. A tanfolyamra írásban vagy személye
sen a tanfolyam igazgatóságánál (M. kir. Szőlé
szeti és Borászati Szakiskola, Budafok, Apponvi u. 
OS. Telefon : 209-092.) lehet jelentkezni.

(iundel Károly dicsérete az Amerikában angol 
nyelven, dr. Tábori Pál szerkesztésében megjelent 
„The Reál Hungary" az igazi Magyarország című 
könyvben. A mű külön fejezetekben foglalkozik 
a legelső helyen kormányzónkkal, majd a parla
menttel, művészettel, irodalommal és minden 
egyéb fontos magyar intézménnyel. Foglalkozik 
Gundel Károly két vendéglőjével és kiemeli, 
hogy a magyar szakácsművészeiről kél könyvel 
írl. Mint a legkiválóbb szállodást jellemzi Gunde.lt. 
Külön fejezetben ismerteti a könyv a Balatont 
és megemlékezik a magyar különleges ételekről.

Egy nagy vidéki gyártelep

VENDÉGLŐJE
BÉRBEADÓ !
A vendéglőhöz trafik és 
fűszerüzlet is tartozik. Csak ;
oly keresztény egyének »
ajánlatai vehetők figye- jí
lembe, akik megfelelőtöké
vel rendelkeznek és fővá* 1
rosi éttermi színvonalat el» *
érő konyha fenntartását 
garantálni tudják. Ajánla* 
tok az eddigi működés, 
személy leírás és referenciák 
megjelölésével „BIZTOS 
MEGÉLHETÉS" jeligére a 

■kiadóhivatalba küldendők.
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K is  embert védő politika
az, ha a bor árát megfelelő szinten tartjuk 
Mondotta legutóbb Tapolcán a földmívetés- 
ügy i miniszter úr. Ugyanis a szőlőtermelés 
több munkásnak ad kenyeret, mint a  gyár 
ipar. 400.000 kát. hold szőlő van Magyarorszá 
gon. Ennek 85 százaléka kisemberek kezén 

Továbbá kijelentette, hogy a kereskedő 
lem is bekapcsolódott az intervenciós vásár 
húsokba. Mindig szem előtt kell tartani, hogy 
,i kereskedelem nem öncél, hanem az egész 
társadalom érdekében kell hogy dolgozzon 
A borkereskedőknek is kötelességük, hogy se 
gítségére siessenek a gazdatársadalomnak és 
kötelességük a borvásárlásokban résztvenni

Örömmel állapította meg, hogy ezen a téren 
kívánnivalót nem lehetett hallani. Ha a ke
reskedő nem akar bekapcsolódni a vásárlá
sokba, kiadatott egy tendelet, hogy azokat a 
hordókat, amelyek üresen állnak, a kormány 
igénybeveheti az állami intervenció részére. 
Tehát a kereskedő érdeke, hogy bekapcsolód
jon a munkába és minél több bort vásároljon.

A bor értékesítésének kérdése épp úgy a 
szívén fekszik, mint a mezőgazdaság min
den kérdése és most, mikor népi politikát kö
vetünk, azokat kell biztos alapokra fektet
nünk, amelyek a magyarok millióinak adnak 
kenyeret.

Füsz.erkereskedök Országos Egyesülőié gyász- 
jelentést adott ki : Mélységes fájdalommal jelent
jük, hogy Egyesületünk évtizedeken át volt 
hűséges tagja, Feldmann I.ajosné, a Piek .1. 
csemegeüzlet megalapítója és fáradhatatlan munka
társa, a szakma kiváló reprezentánsa november 
28-án meghalt. Nagy részvéttel temették el.

A borpiacon a kisebb kínálat és a jobbminőségű 
borok iránt mutatkozó nagyobb kereslet mellett 
az árak tovább szilárdultak. Különösen a jobb
minőségű vörösborokban van fokozottabb keres
let. Kommerzborok iránt jelenleg kisebb érdek
lődés mutatkozik. Borkivitelünk zavartalanul 
folyik, bár svájci viszonylatban némi visszaesés 
tapasztalható. Az. Alsódunántúli Mezőgazdasági 
Kamara a tapolcai és balatonfüredvidéki bor
termelők helyzetének javítása érdekében Tapolcán 
december 12. és 13-án borvásárt rendez. A keres
kedelemügyi minisztérium a tapolcai borvásárra 
utazók részére 50 százalékos mentdíjkedvezményt 
engedélyezett és 50 százalékos fuvardíjkedvez
ményt adott a borvásáron eladásra kerülő borok 
elszállítására is.

200 vagon almái vásárol fel a Hangya. A föld- 
mívelésügyi minisztérium az idei nagy télialma- 
termés jó értékesítésének előmozdítása céljából 
megbízást adott a Hangyának újabb 100 vagon, 
tehát a folyó idényben összesen 200 vagon 
télialma felvásárlására. A Hangya főleg a Kárpát
alján eszközli vásárlásait, de közbelép egyes más 
helyeken is, ahol az árak indokolatlan alakulása 
következtében a termelői érdekek védelmére 
erre szükség mutatkozik.

A téliszalámi új ára. Az. árellenőrzés országos 
kormánybiztosa a téli szalámi gyári árát kg-kint 
további intézkedésig 4\50 T05 pengőben álla
pította meg. Az árak az eddigi szokásos eladási 
feltételek mellett értendők. A kereskedők az 
újabban engedélyezett és a felemelt áron beszer
zett áru után csak kg-kint 20 fillérrel számíthat
nak fel többet, vagyis amennyivel a gyári, azaz 
beszerzési ár emelkedett.

A balatonfüredi iparos gyógyliázhan minden 
iparos vagy hozzátartozója 10 napra 30 pengőért 
üdülhet. A gyógyház 1 vagy 2 ágyas szobákkal, 
központi fűtéssel, hideg-meleg vízzel modernül 
van berendezve. A szénsavas fürdők használati 
díja 1 pengő. A kérelmeket az illetékes ipartcs- 
iilet útján kell az IPOK-hoz juttatni. Iparosok ! 

éljetek a kedvező alkalommal és jelentkezzetek 
mihamarabb I

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

1 T a la fo n a c á m  : J ó s á é i  I—42S—14

Az élelmiszerárusítás rendészete 
és a hamisítások.

összeállította és magyarázatokkal ellátta: Tusnádi 
í Élthes Gyula ár. egyetemi m. tanár, a Kihágási 
' Tanács hüntctöbírája. Ára famentes papíron, 

vászonkötésben 12 pengő és a postaköltség. Meg* 
-ndelhető a szerzőnél: Budapest, XI. kerület. 

Fadrusz»utca 4., IV. 2.

A világ st’irternielése az utóbbi évtizedben 
óriási emelkedést mutat. 1929-ben a világtermelés 
még 182,000.000 hl volt s ez a mennyiség 1932-ben 
ugyan 135 millió hl-re csökkent le, de azóta a 
növekedés annál hatalmasabb arányokban bon
takozott ki s 1938 végéig mintegy 50 millió 
hektoliterrel múlja felül a 10 év előtti mennyi
séget. Legnagyobb emelkedés a sörgyártás terén 
Amerikában, az Egyesült Államokban volt. Észak- 
Amerika sörfogyasztása az utolsó évtized alatt 
huszonötszörösére nőtt.
W>>lliív|al< f i g y e l i

olcsó hurkatöltclék anyagra, a

* _ r I N " . r a
A ,,B|TRIS“ a hcntesipnrbnn töltelék készítésihez nagyszerűen 
bevált. Nemcsak pótolja a rizst, hanem jobb ízű. Jól dagad, 
tetszés szerint füszerezhetó, mivel nem fő széjjel, sírna és egyen
letes v á g á s t  b |  ü t  ő s i t .  Töltött p a p r i k á b a  és töltött 
káposztába nyugodtan njánlliutó '

A 1 1 B Ü K I  Si*‘ Budapesti képviselet:igen gazdaságos, jóízű, egészséges 
és olesó, elsőrendű liavi termék. M n ln á l*  PC K fl7 n i9  
Külföldi rizs helvett használjunk 1*11111101 Cd IXUtlIia
mindenhez magyar ,.BI BI8‘ -t. IX., Ráday-utca 3. 8Z.

István-malom, Debrecen. Tolefon: 384-318

Az iparosság időszerű kérdéseiről tartott nagy
sikerű előadást vitéz Füredy Lajos főtitkár- 
szerkesztő a Magyar Élet Pártja józsefvárosi 
szervezetében. Előadásában rámutatott arra, hogy 
a kézműves- és kisipar a gyáripar termelése 
mellett megtalálhatja a maga boldogulását. Szám
szerű és statisztikai adatokkal igazolta, hogy ez 
a társadalmi réteg milyen jelentős mértékben vesz 
részt a nemzeti termelésben és a közterhek viselé
sében. Éppen ezért minden tekintetben indokolt, 
hogy a kormányzat biztosítsa az iparosság mun
kával, anyaggal és termelési hitellel való ellá
tását. A nagy tetszéssel fogadott előadásért 
Katona János főv. biz. tag, ügyvezető elnök és 
Korányi Károly mondtak köszönetét.

A L E G S Z E B B  K A R Á C S O N Y I  A í A N I I É K

Ha 1940 január 1-től már most előfizet, december 
havában díjtalanul küldjük lapunkat.

WJ JT  M ■ » « * ■ *
Szerkeszti: Herczeg Ferenc.

A magyar úri családok képes irodalmi hetilapja 
Monumentális ajándéka 

huszonnégykötetcs, teljes, modern, magyar 
N A G Y L E X I K O  N.

Minden negyedévi előfizetési díj beérkezésekor díjtalanul 
és postadíjmentesen elküldjük az Uj Idők Lexikona

egy hatalmas kötetét.
Ha negyedévi 6-40 pengővel már most előfizet

1. december liavábun díjtalanul kapju az Uj Időket,
a díszes karácsonyi számmal együtt.

2. azonnal elküldjük az Uj Idők Lexikona értékes kötetét 
Ilymódon az Uj Idők a legolcsóbb karácsonyi ajándék*

Ul levágandó
Az Uj Idők kiadóhivatalának. Bpest, VI., Andrássy-út 16.

Előfizetek az Uj Időkre 1940. évi január l-től 
^negyedévre 6-40
Vfélévre-------- Í2JfÖ Pen8övel- Iftényt tartok díjtalanul

1. december havában az Uj Időkre,
*egy

2. az Uj Idők Lexikona kötetére.

Az összeg beküldésére befizetési lapot kérek.
*A nem kívánt Aláirás ..................................................

törlendő. Foglalkozás..........................................
Pontos lakcím ......................................

A kocsmárosipar képesítéshez kötése. A Felvidéki
Magyar Keresztény Munkások Szövetsége, illetve 
e szövetség vendégipari szakcsoportja, valamint 
a felvidékivendéglősök sza*ipartársu!ata Kassán 
együttes ülést tartott s ezen elhatározták, hogy a 
Magyar Szállodások, Vendéglősök és Kocsmárosok 
Országos Szövetségével együttesen küldöttsegileg 
eljárnak a kereskedelemügyi miniszternél, hogy a 
kocsmárosipar képesítésnez kötésére vonatkozó ren
delettervezetet mielőbb léptesse életbe.

Búzavirág-vásár az anyák javára.
Nagybányai vitéz Horthy Miklósné Főméltó

ságú Asszony fővédnökségc alatt működő Magyar 
Anyák Nemzetvédő Bizottsága, mint minden 
évben, az idén is búzavirág-vásárt rendez a sok
gyermekes családok javára. A Bizottság a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara kötelékébe 
tartozó valamennyi egyesület és testület tagjai
nak segítségével hozza forgalomba a búzavirá
gokat és búzavirág-bélyegeket. A karácsonyi és 
újévi csomagokon ebben az évben is ki fognak 
virítani a szeretet búzavirágai és a megértő áldo
zatkészség búzavirág-bélyegei. A fővárosi keres
kedők kirakataiban és iparosműhelyekben meg 
fognak jelenni az emberszeretetnek és a jóságnak 

I 10 filléres búzavirágai. Fogadjuk őket szívesen.

Haszonbérbeadási hirdetmény.
SÁS!) (Baranya megye) község elöljárósság a községi nagyvendőglőt a 

hozzátartozó 3 szállodai szobával együtt 1940 január hó 1-én kezdődő egymás- 
utáni hat évre a községháza tanácstermében 1939 december hó 10. napján 
délelőtt %12 órakor tartandó nyilvános szóbeli árverésen

haszonbérbe adja.
Kikiáltási ár 2000 pengő, mely összegen alól a bérlemény ki nem adható. 

Bánatpénz 400 pengő.
Pályázni szándékozók legújabb keletű erkölcsi és vagyoni bizonyítványt 

az árverés előtt bemutatni tartoznak.

Érdeklődőknek felvilágosítással a körjegyzői iroda szolgál.

Községi Elöljáróság, Sásd.
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Mcstervizsga-clökészítö tanfolyam. Az Ipar-
leóUtilétek Országos Központja december 4-i 
kezdettel 10 előadói és számos kérdezői órából 
álló ipari közigazgatási és gazdasági ismereti 
lanfolyamot rendez. A tanfolyamokon szak
előadók ismertetik, illetőleg foglalják össze a 
mestervizsgálatokkal kapcsolatos általános és 
részletes ipari közigazgatási, társadalombiztosí
tási, adózási, gazdasági kérdéseket, a munkaidőre, 
munkabérre, a fizetéses szabadságra stb., stb. 
vonatkozó rendelkezéseket. A szállodás és vendég
lős mestervizsgára készülők részére külön délután 
4 órától ti óráig tartó tanfolyamot rendeznek. 
A tanfolyam részvételi díja .‘3 pengő. Jelentkezési 
ipartestületünknél (IX., Lónyay-ulca 22. Tele
fon : .381-152) és az ipartestületek Országos
Központjában (VII., Erzsébet körút 9—11. Tele
fon : 146-327), esetleg az első előadási napon, 
az óra megkezdése előtt lehet.

A munkások és alkalmazottak munkaviszonyát 
ellenőrző bizottság, amelynek hatásköre a törvény 
élteimében kiterjed az iparban, kereskedelemben, 
bányászatban és kohászatban foglalkoztatott 
munkásokra és alkalmazottakra, dr. Fclkay 
Ferenc tanácsnok elnöklésével ülést tartott, 
amelyen tárgyalta azokat a panaszokat, amelye
ket az alkalmazottak részben a munkaidőre, rész
ben pedig a munkabérekre vonatkozó rendelkezé
sek be nem tartása miatt terjesztettek elő. Az 
elnök ezután bejelentette, hogy lépéseket fog tenni 
oly irányiján, hogy a bizottság hatásköre kiszéle- 
síttessék és pedig azért, hogy a bizottságnak mód
jában legyen a legkisebb munkabérekre, a munka
időre é,s a fizetéses szahdságidőrc vonatkozó ren
delkezéseknek betartását a helyszínen ellenőrizni. 
Felhatalmazást fog kérni arra nézve is, hogy az 
ipari és kereskedelmi vállalatok és telepek hely
színi vizsgálata alkalmával a bizottság a mun
kások és egyéb alkalmazottak fizetésére vonat
kozó bérjegyzékeket és könyveket megtekint
hesse. Intézkedés történt arra vonatkozólag

jelentette be dr. Felkay Ferenc elnök —, hogy 
azokban az esetekben, amelyekben a kihágás el
követése látszik fennforogni, a rendőri büntető- 
bíróságok soronkívüli hozzanak határozatot és 
hogy az ilyen módon kiszabott büntetések mérve 
arányban álljon az elkövetett vétséggel és a bírság 
végrehajtása »s soron kívül történjék.

A \emzeti Munkaközpont szakmaközi érte
kezletet tartott a vendéglátóipari munkások hely
zetének rendezésére. Az értekezleten képvisel
tette magát a Kávésipartestület, a Főpincérek 
Egyesülete, Portásegyesület és a Nemzetközi 
Genfi Szövetség. Nánássy Pál ügyvezető adta 
elő a rendezésre vonatkozó kidolgozott tervezetet. 
Legelőször is a százalékos-elosztást kívánják 
megváltoztatni. A százalék-bevételből egyformán 
akarják részesíteni a picéreket, beleértve a főpia
cért is. Be akarják vezetni a szolgálati idő ará
nyában történő részesedést, amely esetben min
den hat évi szolgálati idővel arányosan emelked
nék a pincérek részesedési kulcsa. Egypincér- 
rendszernél a pincér munkaterületén beszedett 
százalék teimészetesen az illető felszolgálót illeti, 
de ha borász van, a százalék egyharmada a 
borászé legyen. A kaució kérdését is szabályozni 
kívánják. Egy napi átlagos munkateljesítményt 
100 pengőre becsülnek, tehát ennyi lenne a jogo
san kívánt biztosíték a pincér által elérhető 
bevétel biztosítására. Ezt az összeget a vállal
kozó köteles lenne a postatakarékpénztárban 
letétbe helyezni. Szeretnék bevezetni az egységes 
pincérruhát minden üzemben. Mosható fehér 
kabát, csukott nyakú gallér, fekete nyakkendő 
és fekete nadrág lenne a pincér-„egyenruha“. 
Meg akarják szüntetni az ügynöki munkaközve
títést is. Felvetették a vendéglátóipari munka
kamara létesítésének tervét. Csak a munka
kamara helyezhessen el a jövőben vendégipari 
munkást szakmabeli üzemekbe.

Nagy a scrtésfelhozatul. A budapesti sertés- 
vásárra valóban nagymennyiségű sertés érkezik. 
Ehhez azonban hozzá kell tennünk azt is, hogy a 
felhozatal minősége tekintetében sok a kívánni
való. A hizlaló gazdák elsősorban kivitelre dol
goznak és a belföldre a félig kész sertéseket hozzák

piacra. Ezekből elsősorban csak húst lehet elő
állítani. A jelenlegi kisebb búsfogyasztás mellett 
az értékesítés nehezebb és a felhalmozódott hús 
nyomja a piacot. Az intervenciós vásárlások 
némiképpen javítottak a helyzeten s további 
javulásra lehet számítani a szalámikészítés ütemé
nek gyorsulásával. A belföldi zsír- és szalonna 
áremelésével nem lehet foglalkozni, mert ezt sem 
a piaci helyzet, sem termelési körülmények 
nem teszik lehetővé.

A burgonya szedése országszerte befejezéshez 
köze'edik. Különböző vidékekről beérkezeti jelen
tések szerint az őszi és a téli burgonyafajták 
kielégítő termést adlak úgy, hogy az ország eiég 
tekintélyes burgonyafelesleggel rendelkezik, melyet 
Olaszországban és Svájcban fogunk túlnyomó
részt értékesíteni. Mindkét ország felé a szállítás 
megkezdődött és az előjelek szerint rövid időn 
belül legalább (3000 vagon burgonyát helyezünk 
el az említett két államban.

Magyar gépekkel szerelik fel az egyiptomi új 
szeszgyárakat. Egyiptom, amely hosszú esztendők 
óla egyre növekvő érdeklődést tanúsít a magyar 
ipari gyártmányok iránt, ajánlatot kért több 
mezőgazdasági ipari gyárüzem felszerelésének 
szállítására. A sokmillió pengő kivitel ellenében 
Egyiptom nyersanyagokat hajlandó szállítani 
Magyarország számára. Elsősorban szeszgyárak 
és műtrágyagyárak berendezéséhez szükséges gé
peket kell Egyiptomba szállítani.

M. kir. rendőrség hatvani kapitánysága.

161/1938. kih. szám.

ítéletkivonat.
A hatvani in. kir. rendőrkapitányság rb- 

bírája Wetzler Adolfné hatvani kocsmárost 
azért, mert zacharinnal édesített bort hozott 
forgalomba, 5 napi elzárásra, átváltoztatható 
50 pengő pénzbüntetésre, Csesznok András 
visontai földmívest azért, mert zacharinnal 
édesített bort állított elő forgalombahozatalra 
10 napi elzárásra, átváltoztatható 100 pengő 
pénzbüntetésre ítelte. Kötelezte mindkét ter
heltet az eljárási költségek megfizetésére és 
az ítélet kivonatának a közzétételére.

Hatvan, 1939. évi november hó 27-én.

Lehotay Barna s. k.
ni. kir. rendörfogalmazó, rbbíró.

A békési jfinis főszolgabírójától. >
1939. kih. 1(589. sz.

Í T É L E T
Juhos Mihalyné, 32 éves, ref. vallású, férjes, 

köröst orvsai születésű, italmérő foglalkozású körös- 
tarcsai lakosi bűnösnek mondom ki az 1936; V. 
t.-e. 9. és 20. 8-ába ütköző kihágásban, melyet 
azzal követeti el. hogy Kürösturesán 1939 június 
27-én megtartott borvizsgálat során megmintázott 
bor 25%-kal vizezettnek találtatott s a hordó és 
kimérő kancsó a kötelező jelöléssel ellátva nem volt 
és ezért őt a biv. t.-e. 1. p. és 52. § 3. pontja alapján 
20 pengő pénzbüntetésre ítélem azzal, hogy a ki
szabott pénzbüntetés behajthatatlanság esetén 
10 napi elzárásra lesz átváltoztatva.

A felmerült eljárási költségeket a 70.000/1936. 
1\ M. rend. 68. j}-a alapján a borvizsgáló bizottság 
javára 40 pengőben a 67. § alapján a !■'. M. tárca 
javára 20 pengőben (állami ellenőrzési díj) állapí
tom meg s azoknak 15 nap alatt különbeni végre
hajtás terhe melletti megfizetésére a Rbsz. 213. 
S-ának 1. bekezdése alapján terheltet kötelezem.

Békés, 1939. évi október hó 18.
Dr. Lázár 6é/.a s. k. 

tb. főszolgabíró.
A kivonatos másolat hiteléül :

Boldizsár T.
kih. iktató.

Felkérjük igen t. E lőfizető inket, hogy 
az előfizetési d íjakat lapunk  k iad ó h iv a
ta láb a  bekülden i szíveskedjenek.

Főszerkesztő :
DR. KISS ISTVÁN.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos 
Dr. KISS 1STVÁNNÉ.

Lapunkban hirdetni:
biztos siker!

Szent István 
Portersör

a Polgári Serfőzde 
páratlan

sörkülönlegessége
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