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Amit 1938 csak igért... 
Az aratás, a cséplés fáradságos 

munkája befejeződött. A magyar 
gazda megelégedett, boldog s nyu-
godtan néz a tél elé, mert hiszen 
a természet megadta mindazt, amit 
nem sokkal a tavasz ébredése után 
ígért és amit várni is lehetett tőle, 
sőt töblvet is adott; köztudomású 
hogy az idei búzatermésünk 2 
millió mázsával több lett, mini az 
átlagban jónak mondható tavalyi 
termés. A magyar gazda tehát örül, 
de örvendeni kell ezen a tényen 
minden igaz magvarnak, mert ha 
meggondoljuk. Csonka Hazánk ag-
rárállam levén, akkor tud fehér és 
kielégítő darab kenyeret nyújtani 
minden egyes fiának, ha az áldott 
Magyar Róna nem marad adós. 

Az iparostársadalom, melynek 
minden tagja szintén igaz és becsü-
letes magyarnak vallja ós méltán 
vallhatja is magát, igyekszik együtt 
örvendeni a gazdatársadalommal, 
de legyen bár akármilyen jól eső 
érzés az, hogy a magyar társadalom 
egv rétege megelégedetten ad hálát 
Teremtőjének, örömébe mégis üröm 
is vegyül, mert önkéntelenül is fel-
vetődik a kérdés: hát nekünk kis-
iparosoknak igért-e valamit 1938? 
S ha ígért, valóra váltotta-e azokat 
akárcsak részben is? 

De nem sokat kell ezen töpren-
geni, mert mint tényt szögezhet-
jük le, hogy igenis nekünk is ígért, 
nekünk is rózsaszínűnek piutatko-
zott 1938. Iparos szempontokat te-
kintve, elég arra a 17 építkezési 
tervre hivatkozni, melyet kora ta-
vasszal a mérnöki hivatalban beje-
lentettek. Ismeretes, hogy az építő-
ipar megannyi ipari szakmát fog-

lal magába. Már most, ha a helyes 
irányzatú s beígért építkezés meg-
történt volna, akkor aligha lenne 
Kecskeméten egyetlen egy iparos is. 
aki aggodalmasan nézne a tél elé, 
mint kisgazda testvéreink. 

Nem így tőrténtI Az ígéret meg-
maradt puszta ígéretnek, s talán 
akkor sem túlozunk, ha azt állítjuk, 
hogy az építőipar és az építőipar 
függvényei a várva-várt nyarat is 
csak átvegetálták, mint az elmúlt 
telet. Sőt a legtöbben még 'kíno-
sabb, még fonákabb helyzetben 
voltak, mert hitelezőknek, adóz-
tató hatóságoknak az el-
múlt télen mégcsak hellyel-közzel 
lehetett hivatkozni a következő 
nyárra, de nyáron sem fizetni, még-
inkább télre hivatkozni kissé tragi-
komikusán hat. 

Hogy mi okozta akárcsak a nor-
mál arányú építkezés elmaradását, 
ez olyan kérdés, melynek megvilá-
gosítása különböző szempontok fel-
sorolását és részletezését kívánná. 
Részletekbe már csak helyszűke 
miatt sem boesájtkozhatunk. Sem-
miképpen sem fogadhatjuk el azon-
ban azt az újabban gyakran emle-
getett és egyesek szerint egyedül 
álló okot, mely szerint az építke-
zések elmaradása a lezajlott kül-, 
majd ezt követő belpolitikai hul-
lámzásokban rejlik. Kétségtelen, a 
tőke nagyon érzékeny. Különösen 
külpolitikai változásokra igen ha-
mar visszavonja csápjait. De hi-
szen éppen a külpolitikai változá-
soknak megfelelően és csaknem az-
zal egyidőben alakult át a magyar 
kormány is, még hozzá szerenesés 
módon. Jmrédy, Bornemisza, Re-

méiiyi-Schnellcr ízig-vérig iM^sáífir 
idászok. s bennük és általuk a/regen 
várt közgazdasági kormány féste-
sült meg. 

Vezető magyar lapok és nagyte-
kintélyű politikusaink állapították 
mind ezt meg. Nem kételkedünk 
abban, hogy minden konkrét alap 
nélkül tették, csupán sóvárogva te~-
kintünk reájuk és kérdezzük, hogy 
Kecskemét város, közelebbről annak 
mindenkor elismert szorgalmú ós 
képességű iparos társadalmának 
meddig kell még a mostohagyermek 
szerepét játszani? Mikor fog Kecs-
kemét akárcsak azokból a regest-
régen beharangozott építkezésekből: 
vágóhíd, kórház, OTI székház, ál-
lomás stb. csak egyet is megkapni? 
Hiszen a felsoroltak bármelyike év-
tizedek óta Kecskemét égetően sür-
gős közgazdasági és szociális prob-
lémái közé tartozik, ha már mint 
munkaalkalmat nem is vesszük őket 
számításba. Aligha van már valaki, 
aki ne mosolyogna, mikor ezekkel 
az építőalkalmakkal kapcsolatban 
ígéretet hall. Apáink pártpolitikai 
harca, illetve ígérete már ezekhez 
az épületekhez fűződött; lassan-
lassan pedig odajutunk, hogy az 
ezekkel foglalkozó cikket komoly-
talanná, eleséj>elté, uborkaszezonba 
illő cikké teszi ós joggal hirdeti 
egyre nagyobb tábor, hogy kár raj ta 
rágódni. 

De nem! Nem egészen így van/ 
Mert ha még az ígéretekkel üres 
1938. év telét valahogy ót is lá-. 
balja, mindenképpen végzetes csa-
pás lesz kisiparunkra, elsősorban 
pedig építőiparunkra, ha 1939-ben 
is csak toldozások, foldozások és 
alkalmi házikók építésével foglal-
koztatják. 

Még messze vagyunk tőle, de ép-
pen az időben való bőség, a felké-
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«julési lehetőség táplát bennünk 
hitet a jövőre nezve. Hála a Gond-
viselésnek, tiemosak a kormáhv, de 
önkormányzatunk irányzatában és 
szellemében sem tapasztalható el-
hajlás, tehát önkormányzatunk őr-
ségváltása is szerencsésnek mond-
ható és ez már inagábén véve is 
feljogosít Ivennünket a bitre és a 
bizalomra. Főispán urunk az ipa-
rosság régi, kipról>ált barátja. Az 
iparosság kérései polgármestersége 
alatt sem találtak soha süket fü-
lekre. Üdvösnek tarthatjuk tehát 
azt a tényt, hogy Kecskemét város 
továbbra is magáénak vallhatja. 
Li9zka Béla személye sem egészen 
femeretlen, de mindenesetre egyen-
lőre csak ígéret az iparosság előtt. 
Az a mágikus erő, mely városunk 
értelmiségét személyéhez vonzottá, 
s mely azután egyhangú megválasz-
tását eredményezte, továbbá fiatal-
sága és szinte egyedülálló agilitása 
mindenesetre garanciának látszik az 
elkövetkezendő nehéz harcokra. 

Mert igen, harcokról lesz szó . . . í 
Ha másképpen nem. kemény har-
cok árán kivívni az építkezés terén 
évtizedek óta elmaradottakat. ígé-
retet tőle 19 kaptunk és méltán 
hisszük, hogy ez az ígéret tartalma-
sabb lesz 1938 ígéreténél, sőt sze-
retnők azt hinni, hogy az. ami 
1938-ban csak ígéret maradt, a pol-
gármester úr ígéretét követő tet-
tekkel. ha megkésve is. de való-
sággá fog válni. Az alkalom kínál-
kozik. csak meg kell ragadni. A 
milliárdos beruházási programmból 
Kecskemétnek is részesedni kell. de 
a részesedés most már nem a kis-
gazda-társadalmat. hanem a sok- j 
kai inkább elcsigázott kézműipart 
kell, hogy előnybe helyezze. 

Mély tisztelettel kérjük tehát a 
főispán és polgármester urat. hogy 
ezernyi gondjuk és elfoglaltságuk 
között is szenteljenek időt a kis-
ipar szomorú helyzetének tanul-
mányozására és vállalják a közben-
járói szerepet, ha a jövőben váro-
sunk vérkeringését megélénkítő 
építkezésekről, vagy a beruházási 
programúiban való mikénti részese-
désről illetékes fórumokon szó lesz. 
Tekintélyük és tudásuk teljes egé-
szével törekedjenek arra. hogy a 
kecskeméti kisipar, különösen pe-
dig a legtöbb kézműipari szakma 
kulcsipara: az építőipar megfelelő 
foglalkoztatáshoz jusson. Mert Iin-
rédy miniszterelnök úr bölcsen ál-
lapította meg: »egészséges társa-
dalmi struktura nem képzelhető el 
megelégedett kézműves- és kisipari 
réteg nélkül.« 

Országos 
Iparoskongresszus 
Debrecenben 

Mint megírtuk, a magyar iparos-
ság újból országos kongresszust tart 
szeptember 3-án és 4-én, amelyei 
ezúttal a Tiszántúl fővárosában 
Debrecenbe hív egybe az Ipartestü-
letek Országos Szövetsége. 

Miként a múlt évi nagykanizsai 
kongresszust, úgy az ideit is sze-
mélyes megjelenésével tünteti ki 
Bornemisza Géza iparügyi minisz-
ter, aki szombaton délután 5 óra-
kor, a kongresszus ünnepélyes meg-
nyitása alkalmával tartja meg nagy-
szabású ipari vonatkozású beszédét, 
amelyet a rádió is közvetíteni fog. 

A kongresszus tárgysorozata fel-
öleli mindazokat a sérelmeket és 
kívánságokat, amelyek rendezéséi 
az illetékes kormánytényezők m 
elmúlt évi kongresszus alkalmával 
megígértek, de tényleges eredmé-
nyüket még nem tapasztaljuk. 

Ezenkívül tárgysorozaton szere-
pelnek mindazon az időszerű iparos 
kérdések, amelyek az ország nyil-
vánossága út ján a kormány tényezők 
elé fognak kerülni. így a kézműves-
kamarák. építőipari munkaalkal-
mak. közszállítások. közüzemek, 
kontgrkérdés. termelési hitel, adó és 
családi munkabér, társadalombizto-
sítás, iparosnyugdíj, valamint a be-
érkezett indítványok letárgyalása. 

Ipartestületünk a kongresszuson 
számarányának megfelelőleg képvi-
selteti magát annál inkább is. mert 
a céhrendszer megszűnése óta nem 
állottak olyan gyökeres, mélyreható 
változásokat jelentő átszervezés 
előtt az iparosság hivatalos érdek-
képviseletei. mint éppen most. 
Ezért a debreceni kongresszus iránt 
máris óriási érdeklődés nyilvánul 
meg és egyike lesz az utóbbi évek 
legnépesebb iparos összejövetelei-
nek. 

A kongresszusról lapunk legköze-
lebbi szamában fogunk részletesen 
beszámolni. 

A kongresszus idejével egybeesik 
a »Tiszántúli Ipari Kiállítás és V á-
sár«. mely nagy idegenforgalmat 
jelent Debrecen város részére és 
amelyet a kongresszus kiküldöttei 
is meg fognak tekinteni. Ugyancsak 
a kongresszus időpontjával esik 
egvbe a Debreceni Iparos Dalegy let 
által rendezendő Csokonai Dalos-
verseny. amelyen mintegy 1500 da-
los fog megjelenni, nem számítva 
a dalosok hozzátartozóit é.s az ér-
dekelteket. 

, 

Mindegeket égybevetve Debre-
cenben szeptember elején minden 
vonatkozásban kimagasló jelentő-
ségű ¡párosmegmozdulások tesznek, 
ámelyekre méltán figyel fel az or-
szág kézművesrendje és méltán re-
méli ott legsúlyosabb és legsürgő-
sebb lmjainak orvoslását. 

Iparosságunk vezetői 

az új polgármesternél 
Az Ipartestület és Iparegyesület 

elnöksége dr. Horváth Ödön és 
Vincié Mihály elnökök vezetéstível 
küldöttségileg jelentek meg augusz-
tus 11-én dr. Liszka Béla polgár-
mesternél s részletesen és beliatóan 
megtárgyalták az összes aktuális 
iparosséreltneket és kívánságokat. 
Dr. Szappanos Sándor jegyző is-
mertette az építőipari munkanél-
küliség kapcsán az új vágóhíd, ta-
iioncisl icola. OTI székház, élelmi-
szercsarnok felépítésének szüksé-
gességét: a piacremdezés. közszál-
lítási sérelmek, kisipari hitel, kis-
ipari üzemek villamosítása kénlé-
seit, azonkívül sok más időszerű 
ijvaroskérdést. 

Liszka Béla polgármester nagy 
figyelemmel ha Ugatta az előter-
jesztéseket és kijelentette, hogy az 
összes kívánságok teljesítése érde-
kélven minden lehetőt el fog kö-
vetni. 

Iparjogositványok 
kiadásának ideiglenes 
felfüggesztése 

A hivatalos közlöny keddi szá-
ma kihatásaiban beláthatatlan fon-
tosságú rendeletet hoz. mely szerint 
további rendelkezésig iparigazol-
ványt és iparengedélyt nem szabad 
kiadni. Ez a rendelkezés nem érinti 
azoknak a kérelmeknek az elbírá-
lását. amelyeket az illetékes ipar-
hatóságoknál augusztus hó 15. nap-
ját megelőzően terjesztettek elő. 
Az illetékes miniszter az ipariga-
zolvánv . vagy iparengedély kiadását 
cü'v es indokolt esetekben, vagy ha 
indokolt, egy es iparokra nézve is 
engedélyezheti. 

A rendelet, melyet a miniszter-
elnökség 5850—1938. szám alatt 
adott ki- kihirdetésének napján: 
augusztus 23-án életi ve lepett. Bi-
zonyosra v esszük, hogy e rendeletet, 
més több más. hasonló fontosságú o — 

ő s z i Lakberendezési és Háztartási Vásár a Varosl iget i I pa rcsa rnokban szeptember 
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rendelkezés fogja követni, s való-
színűivek tart juk, hogy az iparjogo-
aítványok felülvizsgalatának kér-
dése is kajxsoLatos e rendelet meg-
jelenésével. 

A Nagykőrösi Iparos-
kör zászlófelavatási 
ünnepélye 

Szeptember 18-án rendezi a 
Nagykőrösi Iparoskör 50 éves ju-
bileumi és zászlószentelési ünne-

Iiélyét méltó és díszes külső keretek 
íözölt, mely alkalomra a Kör el-

nöksége ipartestületünket is meg-
Az ünnepségek előestélyén az 

Iparoskör Dalkara szerenádot ad a 
zászlóanyák tiszteletére: 18-án. va-
sárnap reggel 8 órakor a róm, 
kath.. 9 órakor a református, 10 
órakor az izraelita templomban 
szentelik és áldják meg az új zász-
lót. amelyet 14 koszorúspár is fel-
kísér. 11 órakor díszközgyűlés lesz 
a Városi Kultúrház dísztermében. 
1 órakor közebéd az Iparoskör Ö9z-
azes helyiségeiben, este 8 órakor 
műsoros estély a Városi Kultúrház 
színháztermében, utána táncmulat-
ság. 

A nagyszabású iparosünnepsé-
gekre Kecskemétről számosan rán-
dulnak át, de megjelenik azokon 
a két testület elnöksége is. 

A kisipari ügyosztály 

új főnöke 
Megemlékeztünk lapunkban Kru-

e.hina Károly báró miniszteri osz-
tályfőnök nyugalombavonulásáról. 
Ezzel kapcsolatban Bornemisza 
Géza iparügyi miniszter az iparügyi 
minisztérium kis- és háziipari osz-
tályának (IX.) vezetésével Messik 
Vilmos miniszteri tanácsost bízta 
meg. 

Messik Vilmos személye és mű-
ködés.} nem ismeretlen a magyar 
kisiparosság előtt. Mint a közszállí-
tási osztály helyettes vezetőjének 
igen sokszor volt alkalma megis-
merkedni a kézművesiparosság kí-
vánságaival és mindenkor szeretet-
tel karolta fel az eléje kerülő kéz-
művesipari kérdéseket. Állapítsuk 
meg, hogy Messik Vilmos miniszteri 
tanácsos megbízatása a magyar kéz-
művesiparosság körében örömet 
keltett. 

Bízunk abban a meggyőződésben, 
hogy Messik Vilmos miniszteri ta-

nácsos úr őméltósága képessége és 
tudása minderi erejét és nemes 
szíve minden melegségét viszi ú j 
pozíciójába! 

A 10 millió pengős kis-
ipari kölcsön a minisz-
tertanács előtt 

A közel egyhetes minisztertanács 
programján szerepelt a kisi[>ari hi-
tel kérdése is, amelyet Bornemisza 
Géza iparügyi miniszter terjesztett 
elő. Értesülésünk szerint a kisipari 
kitel feltételeit jelentékenyen eny-
hítik és intézkedés történik a kis-
ipari hitel fedezeti arányának le-
szállításáról. A kisipari hiteleknek 
ugyanis eddig az volt a legnagy obb 
akadálya, hogy a kisiparos — va-
gyontalan lévén — nem tudott 
megfelelő és elegendő fedezetet 
nyújtani. A kormány most ezt a 
kérdést a Nemzeti Bank vesztesé-
gi alapjából kihasított, 10 milliós 
hitelkeret felhasználásával rendezi 
és a kisipari hitelek széleseid) ke-
retben való folyósításával az 
IOKSz-ot bízza meg. 

Ugyanezen a minisztertanácson 
tárgyalták az iparosságnak egy má-
sik régi problémáját: az önálló 
kisiparosok biztosításának kér-
dését is. 

Rendelettervezet 
az iparban foglalkoz-
tatott fiatalkorúak 
és nők védelméről 

Az iparügyi minisztérium az 
1928 :V. t.-c. végrehajtásaképpen új 
rendelet kibocsajtását tervezi a 
fiatalkorúak és nők ipari foglal-
koztatásának szabályozásaira. 

A tervezet különbséget tesz a 14 
éven aluli, valamint a 16 éven 
aluli és 18 éven aluli férfi és női 
alkalmazottak között, s megtiltja 
egyes nehezebb testi munkát, va-
lamint gépek kezelését igénylő ipa-
rokban a 14 éven aluliak alkalma-
zását. Hasonló tiltó rendelkezéseket 
hozna a tervezet a 16 éven aluli-
akra is bizonyos üzemekre és szak-
mákra. 

A gyermekek és fiatalkorúak is-
kolalátogatására a munkaadó köte-
les megfelelő időt adni s az isko-
lában eltöltött idő a munkaidőbe 
leszámítandó. — Az iparra való 
alkalmasságot igazoló orvosi bizo-
nyítvány költségei a munkaadót 
terhelnék, s e nélkül rendszeresen 
foglalkoztatni kiskorút nem szabad. 

Általánosságban kimondaná a 
rendelet, hogy nem szabad gyer-
mekkel, fiatalkorúval és nővel 
olyan munkát végeztetni, amelyet 
csak testi erejének túleröketésevel 
tudna ellátni. 

Szabályozná a rendelet, hogy 
¡kézben, háton, vállon gyermek ö 
kg., 16 éven aluli fiatalkorú 10 kg., 
16 éven felüli 20 kg. súlynál többet 
nem viliét; egy. vagy többkerekű 
szállítóeszközön pedig (a szállító-
eszköz súlyát is beleértve) 16 éven 
aluli 50 kg., 16 éven felüli 100 kg., 
női fiatalkorúnál 16 éven alul 30 
kg.. 16 éven felül 60 kg. terhet 
vihet. Emelkedő területen, vagy 
amelyen a szállítóeszköz kerekei a 
földbe sűlyednek. fiatalkorúval ter-
het húzatni, vagy tolatni nem sza-
bad. 

Az élelem sem minőség, sem 
mennyiség tekintetében nem lehet 
gyengébb annál, amelyet a munka-
<jJ O « 
adó családjának tagjai kapnak. 

A lakó és hálóhelyiségekben min-
den egyénre legalább 10 köbméter 
légtérnek és 4 négyzetméter alap-
területnek kell esni. Minden sze-
mélynek különágy jár. azonkívül 
egy szék, egy ivóedény, hetenként 
megújítandó törülköző és mosdó-
edény. 

Ipartestületünk vezetői a fenti, 
nagy vonásokban ismertetett rende-
lettervezetet még tárgyalási alapul 
sem fogadták el, miután annak 
megjelenése esetén beláthatatlan 
következmények állanának elő. 

A kifőzőipar 
szabályozása 

Most jelent meg a kereskedelem 
és közlekedési miniszternek 29.901/ 
1938. I./a. sz. rendelete, mely a 
kifőzőipart az engedélyhez kötött 
iparok közé sorolja, amelyre a ki-
adandó iparengedélyek számát kor-
látozni is lehet. A rendelet meg-
jelenése előtt kiállított iparigazol i 
ványok hatályát a rendelet nem 
érinti. A rendelet szerint a kifőzés 
olyan iparüzlet , amelyben a meg-
szabott korlátok között az ebéd és 
vacsoraidő alatt, helybenvaló, vagy 
üzlethelyiségen kívüli fogyasztásra 
megbatározott fogásokból álló ebé-
det, vacsorát, vagy egyes ételadago-
kat szolgálnak ki és amelyben sze-
szes italt kiszolgálni tilos. 

A kifozésben naponként legfel-
jebb kétféle levest, kétféle főze-
léket. háromféle húsételt és a hús-
ételhez, vagv külön is, kétféle kö-
retet. úgyszintén kétféle tésztát 
akármilyen hintéssel és töltéssel, 
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valamint tüdőből, [varaiból, májból, 
borjúfodorból vagy mirigyből ké-
szült egy-egyféle ételt szabad készí-
teni és kiszolgálni. Ila a kifőzőipa-
ros háromféle húsételt készít, azok 
közül az egyiknek főtt marhahúsból 
kell lennie, amelyet sütéssel vagy 
párolással tovább készíteni nem 
szabad. 

Az a kifőzőiparos, akinek kávé-
mérőipar gyakorlására jogosító 
iparengedélye is van, ebédidő és va-
csoraidő alatt a fenteid) felsorolt' 
ételeken felül egyéb húsételt a ká-
vémérőipar gyakorlására jogosító 
i|xarengedélye alapján nem szolgál-
hat ki. — A kifőzői[)aros jogosult 
a felsorolt ételeken felül gyümölcsöt 
is kiszolgálni. 

Kifőzőipari üzlethelyiségben sze-
szes italt kiszolgálni abban az eset-
ben is tilos, ha a kifőző ipart másl 
olyan iparral együttesen gyakorol-
ják, amelynek üzletköréhez szeszes 
italok kiszolgálása tartozik. E tila-
lom alól kivételek azok a kávéiné-
rők. akik a kávémérést a kifőző* 
iparral együttesen gyakorolják, az 
illetékes pénzügyi hatóság enge-
délye alapján rumnak poharazásával 
foglalkozhatnak, továbbá azok a 
kávémérők, akik a kávémérést és a 
kifőzőipart érvényes ip&rjogosítvá-
nyuk alapján a jelen rendelet kihir-
detése előtt kelt engedélye alapján 
szeszes italokat is kiszolgálnak, ezek 
között a keretek között szeszesitalo-
kat üzlethelyiségükbe továbbra is 
kiszolgálhatnak. 

A fentebb meghatározott munka-
kör túllépését a vendéglőipar jogo-
sulatlan gyakorlásának kell minősí-
teni. Ha a munkakör túllépését a 
kifőzőiparos szeszes italok kiszolgá-
lásával követi el, feltéve, hogy az 
illetékes pénzügyi hatóság érvényes 
engedélyével nem rendelkezik, el-
lene jövedéki kihágás miatt is 
eljárást kell indítani. 

A penziókban szokásos ételkiszol-
gálást, amennyiben az nem vendég-
lőipar, vagy kávémérőipar gyakor-
lására jogosító iparengedély alapján 
történik, kifőzésnek keli minősíteni, 
következéskép az ilyen ételkiszolgá-
lás csak a kifőzőipar gyakorlásán! 
jogosító iparigazolvány alapján vé-
gezhető. 

Háztartásokban legfel jebb 3 
egyénnek keresetszerű élelmezése, 
ha a kiszolgált ételt helyben fo-
gyasztják el és utcán át ételt nenr 
szolgálnak ki. nem minősül a ki-
főzőipar gyakorlásának sem. 

A kifőzőiparos köteles üzletének 
cégtábláján a »kifőzés« megjelölést 
alkalmazni. Üzletével kapcsolatlxan 
más megjelölést (pl. étterem, ét-

kezde, étkező stb.) sem annak kül-
sején, sem belsejéíren, sem hirdeté-
sekben, 9em nyomtatványokon nem 
szabad használni. Más iparral való 
együttes gyakorlás esetén a »kifő-
zés« megjelölésen felül a másik 
iparra vonatkozó megjelölést is sza-
lmd használni. Aki a kifőzőipart 
a penzióiparral együttesen gyako-
rolja. nem köteles a »kifőzés« meg-
jelölést alkalmazni: elegendő a 
»penzió« megjelölés. 

A rendelet Kijátszása kihágást ké-
pez. 
• H R B B B r a a ^ B B B i n a K a B i i ^ 

H Í R E K 
— POLGÁRI PATKOLÓKO-

VACSKÉPZÖ TANFOLYAM. No-
vember 1-vel kezdődnek Rudapes-
tcn. Cegléden és Aszódon az utóbbi 
években rendszeresített és jól bevált 
patkolókovács tanfolyamok. A tan-
folyamra az. önálló kovácsijrarossá-
£on kívül segédek is felvehetők. 
r? r? 
A tanfolyam 6 hónapig tar t ; elő-
adások csak vasár- és ünnepnapo-
kon lesznek reggel 7 órától 13 órá-
ig. A hallgatók tandíjat nem fizet-
nek, a vidéken lakó résztvevők a 
tanfolyam helvére és v isszautazásra 
kedvezményes félárú vasúti jegyet 
is kapnak. Akik c tanfolyamok va-
Iamelyikén részt kívánnak venni, 
e hó 28-ig jelentkezzenek Ipartes-
tületünknél. 

— EGYSÉGES VASARI ÉS PIA-
CI HELYPÉNZ DÍJSZABÁLYZAT 
KÉSZÜL. A kereskedelmi és köz-
lekedésügyi miniszter a vásározó 
közönség és a vásártartók érdeké-
ben .de a helypénzdíjszabályzatok! 
kormányhatósági felülbírálásánál 
egy szerűbbé tételének érdekéire» is 
szükségesnek tart ja egységes beosz-
tású vásári és piaci helypénztlíjsza-
bályzatok rendszeresítését. E célból 
heIvpénzdíjszabályzatmintát állítot-
tak össze külön az országos vasa-) 
rokra, hetivásárokra ós a napi-
piacokra nézve. E mintákat a mi-
niszter azzal küldötte meg vala-
mennyi törvényhatóság első tiszt-
viselőjének. hogy a jövőben akár 
ú j helypénzdíjszabályzatok alkotá-
sánál, "akár meglevők módosításá-
nál. a szabályzatok egybeállítása az 
említett minta alapulvétele mellett 
történjék. A miniszteri leírat érté-
kes megjegyzéseket fűz a szabály-
zatmintához. amelyek sok, eddig 
vitás kérdést tisztáznak. így pl. 
helypénz csak a vásár, vagy piac 
területén szedhető; járművek után 
csak abban az esetlren lehet és j>e-
dig csakis az üres járművekre meg-
állapított helypénzt szedni, ha ezek 

a járművek a leterhelés után is ál-
landóan a vásártéren, vagy piacté-
ren, vagy az üres járműveit részére 
kijelölt egyéb közterületen marad-
nak. Jármű elé. fogott állat után 
helypénzt csak abljan az eseti>en 
szabad szedni, ha a befogott állat 
eladásra van szánva. 

— S Z O L I D árról ismert és 
jól bevált I I É J J A S cipőt visel-
jünk. 

MEGBÜNTETETT KONTÁ-
ROK. Dudás Andrásné nőiszabó 5 
P. Stnclil Albertné nőiszabó 5 P, 
özv. Micsonai Istvánné nőiszabó 5 
P. Besze Gáspárné nőiszabó 5 P. 
I Iorváth Jánosaié nőLsfcabó 5 P. özv. 
Deák Fe rencné női szabó 10 P, D. 
Kov ács Mária nőiszabó 10 P. 

— A MOLNÁR- ÉS SÜTŐIPAR 
EGYÜTTES ÜZÉSÉNEK ELTIL-
TÁSA. Az iparügyi miniszter úr 

5.087/1938. lp. M. sz. rendeletével 
elrendelte, hogy molnáriparos sütő-
ipart nem űzhet. Ez a tilalom nem 
vonatkozik arra az iparosra, aki az 
u j rendelet hatálybalépésekor mol-
náripart és sütőipart együttesen űz; 
ezt a szerzett jogát azonban csak 
addig érvényesítheti, amíg a mol-
náriparra, vagy a sütőiparra szóló 
ós a rendelet liatályl>alépcsc előtt 
kapott iparjogosítványa hatályát 
nem veszti. A rendelet hatálybalé-
pése után sütőipari üzemet, üzlet-
helyiséget vagy raktárt nem szabad 
olyan telken álló épületben létesí-
teni. amely telken, vagy amellyel 
közvetlenül szomszédos telken ma— 
lomüzem, annak üzlethelyisége, 
vagy raktára van elhelyezve. A 
rendelet folyó évi május hó 5.-én 
lépett életbe. 

— AZ V. MISKOLCZI VÁSÁR 
szeptember 4—11-ig lesz. Felhívjuk 
erre az iparosmegmozdulásra la-
punk olvasóinak figyelmét. 

— MÉZESKALÁCSOSOK VA-
SARI ÉS PIACI HELYFOGLA-
LÁSA. Miután a mézeskalácsos ipar 
képesítéshez kötött ipar, a cukorka-
kereskedés szabad ipar, ezért a ke-
reskedelem és közlekedésügyi mi-
niszter most kiadott rendeletében 
(39.308./. 1938.) úgy intézkedett, 
IIOKV a mézeskalácsosoknak a vásá-
rokon és piacokon külön helyet 
kell biztosítani. A mézeskalácsos 
ugyanitt cukorkát is jogosított 
árulni. 
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