Az aiominiinn szerepe
horunhban

eka zsír-mégis finomf

0r. Eperjessu öijöröu szabadegyetemi
előadása
(A Délmagyarország munkatársától) Az Egyelem Barátainak Egyesülete rendezésében az egyetemi
aulában csütörtökön délután »Az alumínium jelentősége napjainkban* cimen tartott előadást drs
E p e r j e s s y György tanárképző főiskolai tanár.
A szabadegyetemi előadást S z é c h é n y i István
nyitotta meg. A nagyszámban összegyűlt hallgatóság előtt Eperjessy György elöljárójában vázolta
az alumíniumgyártás történetét. Alumíniumot először 1827-ben állítottak elő. Rendkívül magas ára
miatt ékszereket gyártottak belőle. A mult század
végén kezdték meg a technikai kérdések megoldása után nagybani előállítását s ekkor egyszerre
versenytársa lett az addig alkalmazott összes fémeknek. Elterjedését annak köszönheti, hogy
könnyű, a légköri hatásoknak ellenáll és nem
rozsdásodik, ötvözetéből állították elő azt az
anyagot, amely a repülőgépipar fellendítését tette
lehetővé.
— Ma már autóalkatrészeket, karosszériákat,
sőt vasúti kocsikat is készítenek az alumínium
ötvözeteiből. Napjainkban, a háborús gazdálkodás idejében különösen nagy jelentősége van az
alumíniumnak — folytatta előadását —, mert ezzel a behozataltól elzárt fémeket, főként a rezet
ós ént igyekeznek pótolni. Az alumíniumnak köszönhetők a gyujtóbombák is. Az aluminiumporból
és vasoxidból álló thermit-keverék meggyújtva
igen magas hőmérsékletet szolgálta: ezt használják fel a megfelelő szerkezettel ellátott gyújtóbomba előállítására, másrészt az iparban az ügynevezett
Goldsehmiedt-féle
thermit-el járásnál
használják' fel a thermit-keverék tulajdonságát A
magas hőfok ugyanis lehetővé teszi az arélsineb
és lemezek összeolvasztását, összeforrasztását.
— Magyarország az egész világon Franciaország u*án » második helyen áll az alumíniumgyártás nyersanyagának, a bauxitnak termelés-bon.
Dunántúli bauxitlelöhelyeink. még nincsenek Uiakn'ázva- A nagy erővel folyó termelés eddig két
alumiumgyárat működtetett Magyarországon rövidesen megindul egy harmadik gyárnak működése fs. Az aluminlumnak azért van rendkivül nagy
Jelentősége, mert nyersanyaga szinte korlátlan
mennyiségben ál] a z emberiség rendelkezésére,
míg a többi fémek ércei fogvóban vannak Ennek
folytán ^nemcsak napjainkban, hanem a jövőben is
rendkívül nagv jelentősége lesz az alumíniumnak.
Az érdekes előadást hosszantartó tapssal köszönte meg a közönség.

AZ OIÁ/ASÖ ROVATA
\ sporthorgászok panasza
Mélyen tisztelt Főszerkesztő ur! A sporthorgászok szezonja immár megkezdődik, de nagy baj
van a »Nagvfa«-i Holttiszaágban, nem tudjuk megközelítem, mert amikor az ármentesitő társulat
tavaly uj csatornát vezetett a zsiliphez, áthágták
a töltést és a zsilip torkolatánál nem hagvtak átjárót. Tavaly őszig volt egy ideiglenes átjáró, de
azt elbontottak. Ez nekünk, sporthorgászoknak
nagy hátrányt jelent, csak ugy tudjuk a vizet megközelítem. hogy a régi csatorna partján bemegyünk a »Vitézi telepre* és onnan a csatorna másik partján a kiindulő p o n t r a én - Irll< vissza. Ez
óriási kerülő, ami kerékpárral is icénvbe vesz 30
percet. "Az a kérésünk, hogv mivel adót is fizetünk a bérleten kivfil, fektessenek le két szál deszkát a vizhuzó telepnél, amin átjárhatunk annál is
inkább', mivel csak a vizhuzó telepen van iható
viz. A két szál pallödeszka oly csekély költségbe
kerül, hogv ezt az áldozatot igazán meghozhatják.
Remél,pik. h o g y kérésünk meghallgatásra talál.

Soraink közlését megköszönve, maradunk tisztelettel: N a g y f a i holttiszai sporthorgászok'

nevében

(aláírás).

tüfíté

l e h e t

egész

életén

át

a leggyönyörűbb művészi festménv. ba
budapesti tartózkodásakor
megszerzi
magának a

•

HOFFMANN FERENC

K

É P S Z A I I O N

B O L

APEST, IV KAROLY KIRALY-UT 28
a z ott
a l ^ ^ X u ^
^
kiállított
52
6zebbDél-szebb mualkotasok eayikét.

Almatorta:

Mt

•

J

|

y
I

• 4k I Mjy M* A

1 1 «| I f i

I * T | C H

|

Hozzávalók t 1 dkg vaj, 12 dkg cukor, I tóját,
•Ti csomag Dr. Oetker vaniliakrémpor, kb. S-6
evőkanál tej, 25 dkg liszt, 2 teáskanál Dr. Oetker
sütőpor. — Rátét: 50- 75 dkg alma.
Beszúráshoz: kevés porcukor
A habosra kevert vajhoz hozzáadjuk a cukrot,
tojást is kb. 2-3 evőkanál tejjel elkevert krémport. A Dr. Oetker sütőporral kevert, átszitált
lisztet a tejjel felváltva hozzáadjuk. A tészta
oly sűrű legyen, hogy essen a kanálról. Zsírozott
tortaformába töltjük, tejbemártott
evőkanállal
simára húzzuk. A negyedekre vágott alma.
gerezdeket hosszában felkarcoljuk és a tésztává
rakjuk. 45 percig jó meleg sütőben
süliük.
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sütőporral es vaníllíncukorral!

A Kereskedelmi es iparkamara
érdekképviseleteinek eríckcileíc l e f á r M t a
a vásári es piaci törvenpfervezetef
(A Délmagyarország
munkatársától)
A kereskedelmi és iparkamara érdekeltségei csütörtökön este nagy érdeklődés mellett tárgyalták a vásárokról szóló törvénytervezetet, amelyet véleményezés végett küldött le a kereskedelmi miniszter- Dr. Koüsondy Gyula miniszteri biztos-elnök megnyitóbeszédében ismertette azokat az okokat, amelyek a törvénytervezet
elkészítését szükségessé tették.
Dg. Demény Alajos főtitkár részletesen ismertette a tervezetet. A törvénytervezet legfontosabb rendelkezései azok, amelyek a túltengő
vásárok számának apasztására és az úgynevezett vásári vándorkereskedelem
szabályozására
vonatkoznak. A hetipiacokra nézve a törvénytervezet úgy intézkedik, hogy csak a vásár
színhelyétől
légvonalban számított 30 kilométer körzeten belül levő községek lakóinak engedi meg az állatok felhajtását. Vargha István, á húsipari szakosztály elnöke és Wagner
Ferenc felszólalása után az értekezlet úgy határozott, hogy ennek a megkötésnek az elejtését
kéri a minisztériumtól.
A vásárok megszüntetéséről szóló fejezetnél az kérik, mondja El ai

törvénytervezet, hogy hetivásárokat is meg le"
het szüntetni, ha fenntartásuk nem szolgál fontos gazdasági érdekeket. Hozzájárult
az értekezlet a vásárok számának apasztásáhoe, annak a meggondolásnak az alapján, hogy a kevés, de nagyforgalmú vásár többet ér, mint a
sűrű, de kisforgalmú vásár. Felszólaltak még
Uhertsák András, Danner János, Kertész Ernő, Ketting Lajos és Bicdl Endre. Felszólalásaik ntán az értekezlet úgy határozott, hogy a
vásári vátidorárúsipnr szabályozásánál a zárt
számhoz kötés elejtését kérik a minisztériumtól és kérik a szerzett jogok tiszteletben
tartását. A piaci árusítással kapcsolatban elhatározta az értekezlet, kérni fogja a.
polgármestertől, hogy a vasárnapi munkaszünetet a piaci
árusításra is terjessze ki. A helypénzszedésről
szóló fejezetnél ellenzik, hogy a helypénzszedés
külön adóforrás legyen és kérik, hogy a helypénzbevételt kizárólag
a vásár
fenntartásával
járó kiadások fedezésére
fordítsák•
4
Az értekezlet Kocsondy miniszteri biztos
zárószavaival ért véget.

Bepanaszolták a várost a keliitfyminlszternél
a napszámos-tisztviselők
•

(A Délmagyarország
munkatársától)
Néhány nappal ezelőtt írtunk azokról a napszámos-tisztviselőkről,
akik m á r hosszú évek óta
dolgoznak a városi mérnöki h i v a t a l b a n A város most felterjesztést intézett a belügyminiszterhez és á napszámoslistán dolgozó munkaerők jogi helyzetének rendezését kéri.
— A jelenlegi normál-létszámmal
a mérnöki
hivatal munkáját
elvégezni
nem tudja,
—
mondja a felterjesztés. — A városfejlesztési
törvény végrehajtásával, az árvízügyekkel,
szennyvízszivattyútelepek, a vágóhíd, ab. állandó bővülésével pedig a mérnöki, illetve a műszaki teendők állandóan szaporodnak", így a
napszámoslistán
alkalmazott
munkaerők
további alkalmazására
feltétlen szükség lenne.
Azt kéri a töyábbiakban a város, hogy a nevezettek illetményeit ezután is a napszámoslistán számolhassa el és „jogi helyzetük olyképpen nyerjen szabályozást, Hogy 15 napi felmondással bármikor elbocsájtható szerződéses
napszámosok legyenek a jövőben foglalkoztatva
A napszámos-tisztviselőket nem elégíti ki

azonban az a megoldás, Hogy ezentúl „szerződéses napszámosok'
legyenek, mert ilyetén a
helyzetükben alig történt bármi változás i».
Ezért most külön is felterjesztést
intéztek «
belügyminiszterhez
és ebben bepanaszolják
a
város
hatóságát.
— Mi valamennyien az egyéni felsorolásban
„tűzharcos, vagy katonai szolgálatot teljesítők" vagyunk felvéve, — írják a felterjesztésükben. — A város azt a miniszteri rendeletet,
amely úgy szól, hogy „a betöltésre keriilő állásoknál egyenlő feltételek mellett elsősorban
azokat kell alkalmazni, akik katonai szolgálatot teljesítették", reánk mind a mai napig nem
alkalmazta a város, sőt a katonai szolgálatunk"
alatt olyanokat neveztek ki, akik nem voltak
katonák, vagy pedig nőket neveztek EL Mi,
egyesek már 6—11 éve, jobb jövő reményében
dolgozunk * városnál. Eddig a számvevőség
pöszéről nem tettek
alkalmaztatásunk
soha észrevételt, csak amióta annak a jrendeletoék alkalmaztatását kértjük, amely rendelet
biztosítja a fegyvergyakorlatnnk idejére, az
itthonmaradt családunk részére fizetésünk fo-

