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A  k i s i g i a r o s s á ^
boldogulásának biztosítását a kormány 
elsőrendű követelménynek tekinti. Mondta 
a legutóbbi iparos nagygyűlésen Kunder 
Antal miniszter. Továbbá kijelentette, hogy 
nem ismer olyan gazdaságpolitikát, amelynek 
alapján az élő nemzet testének egy részét 
több, mini 200.000 főnyi önálló iparost és 
ugyanannyi segédet és tanoncot és a belőlük 
élő eltarlollak százezreit nemzeti és gazda
sági szempontból ne venné figyelembe.

A kisiparosnak nemcsak nemzeti szem
pontból víin nagy hivatása, hanem meg van 
a maga létjogosultsága és becsületes élet- 
lehetősége a gazdasági téren is, mert helyes 
vezetés és iránvílas mellett a kisipara maga 
lábán is meg tud állni a legélesebb gazdasági 
versenyben.

Mindez a megállapítás a vendéglátó- 
iparra is vonatkozik. Hiszen az élelmiszerek, 
bor, sör és egyéb szeszes italok kiszolgálá
sával, valamint a szállásadással nagyban 
elősegíti a vendéglátóipar számos kézműipar 
boldogulását. Különösen pedig az idegen- 
forgalom fellendítése körül teljesít a vendég
látó ipar elsőrangú feladatot, amivel nagyban 
fokozza a gazdasági élet vérkeringésének 
emelkedését.

A kisipar további fejlődésére nézve a 
miniszter utalt elsősorban arra, hogy a szellemi 
felkészültség fokozását minden rendelkezésre 
álló eszközzel elő kell segíteni, de ugyanakkor 
az iparosság anyagi felkészültségét is biztosí
tanunk kell. Gondoskodnunk kell mon
dotta a miniszter — a tőkehiány enyhítéséről, 
a kisiparosság hitelellátásáról, a racionális 
berendezések és gépek elterjesztéséről, az 
egészséges és célszerű műhelyek létesítésének 
elősegítéséről, a nyersanyagbeszerzés és érté
kesítés szervezéséről. De kétségtelen az is, |

hogy nemzetgazdasági érdekeken túlmenően 
törődnünk kell uz önálló kisiparossággal 
azért is, mert a nemzet legértékesebb pillérei 
az önálló kisexistenciák, amelyeknek meg
erősítése a kormányzat egyik legfontosabb 
feladatát képezi. A kisiparosság szociális 
problémái sem hagyhatók figyelmen kivid.

Végül a feladatoknak egyik csoportját 
képezik azok az intézkedések, amelyek a 
kisiparosság pillanatnyi válságos helyzetén 
vannak hivatva segíteni. Addig — mondotta 
a miniszter — amíg a kisiparosság szellemi és

A m. kir. minisztérium az 1938 : XXXIV. t.-e.
1. §-ában foglalt, valamint az 15)31 : XXVI. l.-c.
2. §-ában foglalt és legutóbb az 15)38 : XV. t.-c. 
'.). §-ában meghosszabbított felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli :

,1 magyar ipari jogszabályok hatálya.
1. (1) A magyar Szent Koronához vissza

csatolt felvidéki területeken (az alábbiakban : 
visszacsatolt terület) az ipar ideértve a keres
kedést is gyakorlása tekintetében a 5)330/1938. 
M. K. számú rendelet 25). §-ának (1) bekezdésével 
a visszacsatolt területre kiterjesztett magyar 
országos érvényű ipari közigazgatási jogszabályo
kat (az alábbiakban : magyar ipari jogszabályok) 
a jelen rendeletben megállapított eltérésekkel kell 
alkalmazni.

(2) A jelen rendeletben eseh-szlovák ipari jog
szabályok alatt a visszacsatolt területen az 1938. 
évi november hó 2. napján hatályban volt ipari 
közigazgatási jogszabályokat kell érteni.

Az ipar jogosítványok hatálya.
2. §. (1) Akik a visszacsatolt területen az 1938. 

évi december hó 22. napja előtt kaptak iparnak

anyagi felkészültsége a kívánatos színvonalat 
el nem érte, kötelessége a kormányzatnak 
megvédelmezni ezt a réteget az egyenlőtlen 
eszközökkel folyó verseny súlyos kihatásaival 
szemben.

Sajnos, a vendéglátóipar fejlődését számos 
adó és szociális teher akadályozza. De remél
jük, hogy a kormány végre figyelembe veszi 
a vendéglátóipar teherbíró képességét és 
ehhez mérten rój jók rá a közterheket.

A miniszterúralaposéskörültekintőkijelen
tései erre a reményre feljogosítanak bennünket.

gyakorlására iparjogosítványt (iparigazolványt 
vagy iparengedélyt), az ipart az eredeti iparjogo
sítványok alapján az 1100/1939. M. K. számú 
rendeletnek megfelelően az 1939. évi július hó 
1-ig folytathatják. Az 1922 : XII. t.-c. 14. §-a első 
bekezdésének 9. pontjában és 34. §-a első bekez
désének 16. pontjában említett iparokra a 860. 
15)39. M. K. számú rendelet rendelkezései irány
adók.

(2) A eseh-szlovák ipari jogszabályoknak az 
ipar munkakörét vagy üzletkörét (az ipari jogok 
terjedelmét) megállapító, valamint az ipar gyakor
lására vonatkozó rendelkezéseit az 1939. évi 
december hó 31. napjáig kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben megállapított határidői 
az illetékes miniszter egyes rendelkezések tekin
tetében megrövidítheti vagy meghosszabbíthatja.

(I) Az (1) bekezdésben említett iparosok a 
,,mester" cím használatára jogosultak.

Az ipari képesítés.
3. §. Akik a visszacsatolt területen az 1938. évi 

december hó 22. napja előtt vagy az 1100/1939 
M. K. számú rendelet szerint kapott iparjogosíL 
vány alapján a magyar ipari jogszabályok szerint

A  M agyar Szent K oronához visszacsa to lt fe lv id ék i 
derü l eteken az ip a r  (kereskedés) gyakorlásán ak , 
va la m in t az ipartestü le ti szervezet kiépítésének  

átm eneti szabályozása.
I m. kir. minisztérium. 1937. AI. lé. számú rendelet.
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képesítéshez kötött ipart űznek, tekintet nélkül 
arra, hogy iparuk a cseh-szlovák ipari jogszabályok 
szerint a képesítéshez kötött iparok közé tarto
zott-e vagy sem, iparüzletük áthelyezése esetében 
sem kötelezhetők a magyar ipari jogszabályok
ban megállapított szakképzettség igazolására. Ha 
pedig iparuk gyakorlását abbanhagyták, annak 
újból gyakorlására a magyar ipari jogszabályok
ban előírt szakképzettség igazolása nélkül ipar
jogosítványt kaphatnak, amennyiben az önálló 
iparűzésnek a magyar ipari jogszabályokban meg
szabott egyéb feltételeit .továbbá azt a körülményt 
igazolják, hogy a kérdéses ipart az iparűzés 
abbanhagyása előtt legalább két éven át gyakoiol
tók és az iparűzés szünetelésének az időtartama 
az 1938. évi december hó 22. napjáig a tíz évet 
meg nem haladta.

4. §. Akik a magyar ipari jogszabályok szerint 
képesítéshez kötött iparok valamelyikének a gya
korlására a cseh-szlovák ipari jogszabályokban 
megszabott képesítést az 1938. évi december hó 
22. napja előtt megszerezték vagy azt az 1989. évi 
december hó 31. napjáig megszerzik, amennyi
ben a magyar ipari jogszabályokban a ké|>esílesen 
felül megállapított feltételeket is igazolják — 
a kérdéses iparban üzletvezetőkül alkalmazhatók 
és ha az 1938. évi december hó 22. napjától, illető
leg képesítésük megszerzésétől számított egy év 
alatt tanult iparuknak önálló gyakorlására ipar
jogosítványt kérnek, csak az említett képesítést 
kell igazolniok.

5. $. Ha valamely közkereseti vagy betéti tár
saságba, amely a visszacsatolt területen az 1938. 
évi december hó 22. napja előtt kapott iparjogo
sítványt, az említett időpont után új tag, illetőleg 
új beltag lép be, a társaság az ipart csak abban 
az esetben folytathatja, ha az illető ipar önálló 
gyakorlása tekintetében a magyar ipari jogszabá
lyokban, illetőleg a jelen rendeletben megállapí
to tt feltételek az új tag, illetőleg az új beltag sze
mélyében megvannak.

6. §. (1) Azoktól, akik cseh-szlovák ipari jog
szabályok alapján kötött tanviszonyt az 1939. évi 
december hó 22. napja előtt befejezték és a segédi 
vizsgálat sikeres letételével a segédlevelet meg
szerezték, az iparostanoncok részére a magyar 
ipari jogszabályokban megállapított tanidő eltöl
tésének és a segédi vizsgálat letételének igazolását 
nem lehet kívánni.

(2) Azoktól, akik a cseh-szlovák ipari jog
szabályok alapján az 1938. évi december hó 22. 
napja előtt a magyar ipari jogszabályokban meg
állapított legrövidebb időnél rövidebb időre sza
bályszerű tanszerződést kötölLek, de a tanviszonyt 
az említett időpont előtt nem fejezték be, a tan
szerződésben kikötött tanidő eltöltésének és a 
magyar ipari jogszabályok szerint megkívánt 
segédi vizsgálat letételének az igazolását kell meg
kívánni.

M unkakömjif.
7. §. (1) Azokat, akik a visszacsatolt területen 

az iparban mint segédek, munkások vannak alkal

mazva, az 1939. évi június hó 30. napjáig a magyar 
ipari jogszabályok rendeelkezéseinek megfelelően 
munkakönyvvel kell ellátni.

(2) A szakba vágó gyakorlatnak az a része, 
amelyet a segéd vagy a munkás az 1939. évi 
július hó 1. napja előtt töltött el, a cseh-szlovák 
ipari jogszabályok szerint igazolható.

Ipari tanintézetek végbizonyítványai.
8. §. A cseh-szlovák ipari tanintézetnek az 

1939. évi július hó 1. napja előtt kiállított azokat 
a végbizonyítványait, amelyek az ipari szak
képzettség szempontjából megszabott tanonci 
szakbavágó gyakorlatot, vagy ezen felül részben 
vagy egészben a segédi szakbavágó gyakorlatot is 
pótolják, a cseh-szlovák ipari jogszabályok keretei 
között a szakképzettség igazolása szempontjából 
tekintetbe kell venni.

9. §. Azok a nők, akik az 1939. évi június hó 80. 
napjáig olyan ipari szakiskolát végeztek, amely
nek elvégzése a csek-szlovák ipari jogszabályok 
szerint a női szabó és a leányruhakészítő iparban 
a tanonci szakbavágó gyakorlatot pótolja, ipari 
képesítésük megállapításánál kötelesek igazolni, 
hogy az említett iparban a szakiskola elvégzése 
és huszadik életévük betöltése után legalább 
tizenöt hónapon át segédi szakbavágó gyakorlatot 
végeztek és a mestervizsgát sikerrel letelték.

Üzletvezető.
10. §. Akik a cseh-szlovák ipari jogszabályok 

alapján az 1938. évi december hó 22. napja előtt 
a magyar ipari jogszabályok szerint képesítéshez 
kötött iparnak gyakorlására képesített üzlet
vezető alkalmazásával gyakorolhatják mindaddig, 
amig a magyar ipari jogszabályokban megállapí
tott szakképzettséget saját személyükben nem 
igazolják. Az 1922 : XII. törvénycikk 1. §-a első 
bekezdésének második és harmadik mondatában 
nem említett jogi személyek azonban, amelyek a 
visszacsatolt területen az 1988. éfri december hó 
22. napja előtt a magyar ipari jogszabályok szerint 
képesítéshez kötött iparok valamelyikének a gya
korlására ipar jogosítványt kaptak, iparuk gya
korlását képesített üzletvezető alkalmazásával az 
említeti időpont után csak abban az esetben foly
tathatják, ha iparukat a visszacsatolt területen 
az említett időpontban gyakorolták.

11. (1) Akik a cseh-szolvák ipari jogszabályok 
szerint az 1938. évi december hó 22. napja előtt 
kapott iparjogosítvány alapján az 1922. évi XII. 
l.-c. 34. §-ának 2., 0., 11., 15., Ki., 18., 19. és 28. 
pontjaiban felsorolt iparok valamelyikét üzlet
vezető alkalmazásával gyakorolták, iparukat üz
letvezető alkalmazásával az iparhatóság hozzá
járulása (1922: XII. l.-c. 51. §) nélkül folytat
hatják.

Az ipari bérlő útján gyakorlása.
12. §. Akik a visszacsatolt területen az 1938. 

évi december hó 22. napja előtt kapott iparjogo
sítvány alapján az 1938. évi december hó 22. 
napján ipart bérlő útján gyakoroltak, azt az emlí
tett napon érvényben volt bérleti szerződés 
hatályának megsüznéséig bérlő útján gyakorol
hatják.

Ipari reáljog.
13. $. Az ipari reáljog tekintetében az 1922: 

XII. törvénycikknek az 1936: VII. t.-c. 14. 
§-ában módosított 44. §-át azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy a reáljog megszűnik :

a) attól a naptól számított húsz év eltelte 
után, amely napon a reáljog arról, akinek az

1938. évi december hó 22. napján tulajdonában 
volt, másnak tulajdonába ment ál. A reáljognak 
utolsó tulajdonosa azonban ez iparüzletet sze
mélyjogon folytathatja, ha a reáljog megszűné
sétől számított harminc nap alatt az illető ipar 
gyakorlásához a magyar ipari jogszabályokon 
megkívánt kellékeket saját személyében vagy 
üzletvezetője személyében igazolja ;

b) ha tulajdonosa, illetőleg a reáljog bérbe
adása esetében a bérlő az ipart az 1988. évi 
december hó 22. napját követő időben egy éven 
át nem gyakorolja.

Biztosíték.
11. Azokat, akik a visszacsatolt területen 

az 1938. évi december hó 22. napja előtt olyan 
iparnak gyakorlására kaplak iparjogositványt, 
amelynek gyakorlása a magyar ipari jogszabá
lyok szerint biztosíték letételhez kötött ipar- 
engedélytől van függővé téve, a magyar ipari 
jogszabályokban megállapított biztosíték letéte
lére nem lehet kötelezni.

A kéményseprő ipar.
15. §. A kéményseprést a visszacsatolt terüle

ten az 1922: XII. t.-c. 36. $~:i értelmében alkotott 
szabályrendeletekben zárt munkakerületekhezkell 
kötni. A szabályrendeletek megalkotásáig ter
jedő hatállyal a kéményseprési munkakerülete
ket az iparügyi miniszter lendelettel állapítja 
meg.

üzleti könyvel:.
16. §. Azoknál az engedélyhez kötött, iparok

nál, amelyeknél az illetékes miniszter az. 1922 : XI 
t.-c. 57. §-n alapján üzleti könyvek vezetését, 
ezeknek, valamint az üzletvitelre vonatkozó 
egyéb iratoknak meghatározott időn át meg
őrzését rendelte el, a visszacsatolt területen 
működő iparos az üzleti könyveket az 1939. 
évi július hó 1. napjától köteles vezetni és meg
őrizni, az üzletvitelre vonatkozó egyéb iratokat 
pedig a jelen rendelet hatálybalépésének nap
jától kezdve köteles megőrizni.

Tanonctarlási jog.
17. Akik a jelen rendelet rendelkezései 

szerint képesítéshez kötött ipart gyakorolhatnak, 
tanoncot abban az esetben is tarthatnak, ha a 
tanonc által elsajátítani kívánt iparra a magyar 
ipari jogszabályokban megállapított szakképzett
séget saját személyükben igazolni nem tudják.

A tanonc és a segéd iskolai végzettsége.
18. §. Az egyes iparokban a tanoncul alkal

mazásnak vagy munkakönyv kiadásának fel- 
tételeképen az elemi népiskola hatodik osztályá
nál magasabbfokú iskolai előképzettséget meg
szabó rendelkezéseket nem lehel alkalmazni azokra, 
akik a cseh-szlovák ipari jogszabályoknak meg
felelően az 1988. évi december hó 2'i. napja előtt
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Eladó azonnal
Kiskőrösön 15 hold szőlő, 500 gyümölcsfávalnyári luk. nn«y vuHhotoiipinro, prr's- * *ház, cseléi!ház, istálló, felszerelés.

Hm n kindóhlvntullmn.
az illető iparban Lanoncok, segédek vagy mun- 
kások voltak.

Telepengedély.
lík §. (1) A visszacsatolt területeken az 1938 

évi december bő 22. napja előtt kiadott telep- 
engedélyek hatályban maradnak.

(2) Azok az üzlellelepek, amelyeket azért, mert 
létesítésük a eseh-szlovák ipari jogszabályok 
szerint nem volt telepengedélyhez kötve, az emlí
tett időpont előtt telepengedély nélkül létesíLtet- 
tek, telepengedély nélkül tarthatók fenn abban az 
esetben is, ha a magyar ipari jogszabályok szerint 
létesítésük telepengedélyhez van kötve.

(3) Mind a (2) bekezdésben említett üzletlele- 
peknek, mind az 1938. évi december hó 22. napja 
előtt telepengedély alapján létesített üzlettelcpek- 
mk minden lényeges átalakítása, kiterjesztése 
vagy az üzem módjának lényeges megváltoztatása 
esetében, amennyiben létesítésük a magyar ipari 
jogszabályok szeriül telepengedélyhez van kötve, 
az 1881 : W  II. l.-e. 33. §-a szerint kell eljárni.

20. §. (I) A visszacsatolt területen az 1938. évi 
december hó 22. napja előtt kiadott telepengedé
lyek hatályúnak megszűnése tekintetében az 
1881 : X \ 11. l.-e. 12. §-a első és második bekez
désének rendelkezései irányadók.

(2) A 19. $ (2) bekezdése alá tartozó üzlcltelep 
fenntartásának joga megszűnik, ha üzeme egy
folytában kél éven ál szünetel.

ke Iliidéin' iparldrsiilalok.
21. §. (I) A visszaeső tolt területen működő 

ipar- es kcreskedőtársnlatok (az alábbiakban : 
felvidéki iparlársulatok) mindaddig, amíg az ipar
ügyi miniszter a kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszterrel egyetértve másként nem rendelkezik, 
működésüket a jelen rendeletben foglalt eltéré
sekkel a eseh-szlovák ipari jogszabályok sze
rint. ideértve a kötelező tagságra vonatkozó sza
bályokat is. tovább folytatják.

(2) Az üzletük helyén működő felvidéki 
iparlár.siiial tagjai az olyan ipart űző iparosok 
is. amely iparnak gyakorlói a eseh-szlovák ipari 
jogszabályok szerint valamely ipartársulat tagjai.

(3) Az iparügyi miniszter a kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszterrel egyetértve a fel
vidéki ipartársulat területét az érdekelt ipar
társulat. valamint a kereskedelmi és iparkamara 
meghallgatása után megváltoztathatja.

22. !}• A felvidéki ipartársulatok a lanonc- 
tartás feltételeiről, a Lanonetartási jogról, a tanon- 
coknak az ipari segédmunkások számához mért 
ar,myszámáról, a lanoncok szakoktatásáról, a 
tanidőről, a tanone- és legény vizsgákról, a lanon
cok felvételi és felszabadulási díjáról, a segéd
munkások munkabérének mérvéről és kifizetésé
nek idejéről, valamint a felmondási időről a 
jelen rendelet hatálybalépése után szabályokat 
nem alkothatnak, a korábban alkotott szabályokat 
azonban, amennyiben a magyar jogszabályokkal 
ellentétben nem állanak, mindaddig alkalmazni 
kel], amíg az iparügyi miniszter a kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszterrel egyetértve azok 
hatályát meg nem szünteti.

23. §. (1) A felvidéki ipartársulalok az ipar- 
testület megalakulásáig ellátják azokat a ható
sági és egyéb közigazgatási teendőket, amelyeket

50-60-70 hl elsőrendű *™-| ^
soltszentimrei muskotály,
kövidinka, kadarka
és ezerjó bor 1936/37. és 38. évről egy
tételben eladó a termelőnél

l a  Bffdr Jliosné, PestszeflterzsSM, Baross-utca 11.

Haner Rezső cukrász
Budapest, Vili., Rákóczi út 49. szán
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a magyar ipari jogszabályok az ipartestületekre 
bíznak, feltéve, hogy ezeket a teendőket a cseh
szlovák ipari jogszabályok szerint az ipartársulat 
látta el.

(2) A magyar ipari jogszabályoknak az ipar- 
testületekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően 
alkalmazni kell a felvidéki ipartársulatokra :

<0 az ipari közigazgatási ügyben való jog
orvoslat tekintetében ;

b) a közgyűlési határozatok megerősítése és 
a felügyelet tekintetében (1932: VIII. t.-c. 31 — 
34. §-ai);

c) a kihágási ügyben való szakképviselet 
tekintetében.

(3) A felvidéki ipartársulat döntőbírósági 
választmányára megfelelően alkalmazni kell a 
9180/1920. M. K. számú rendelet 7. §-ának az 
ipartestületi békéltető bizottságra vonatkozó ren
delkezéseit.

I parteslülelek.
24. §. (1) Az ipartestületi szervezetet a vissza

csatolt területen abban a mértékben, amilyenben 
azt a viszonyok lehetővé teszik, de legkésőbb 
az 1941. évi december hó 31. napjáig az 1932. évi 
VIII. t.-e. rendelkezései szerint ki kell építeni.

(2) Az (1) bekezdés alapján alakított ipar- 
testület működését a megalakulás napján kezdi 
meg.

(3) Azok az iparosok, akik az ipartestületbc 
felvételük előtt felvidéki ipartársulat tagjai voltak, 
az ipartestületben felvételi díjat nem fizetnek.

25. Az ipartestület megalakulásával a 
képesített iparosok a felvidéki ipartársulatból 
kiválnak. Az iparügyi miniszter a kereskcdelem- 
és közlekedésügyi miniszterrel egyetértőleg álla
pítja meg, hogy a felvidéki ipartársulat vagyonából 
és irattárából mit tartozik az újonnan alakult 
ipartestületnek átadni.

20. §. A felvidéki ipartársulalok által léte
sített területi szövetségek működését az 1939. évi 
június hó 30. napjáig meg kell szüntetni.

A z /parlesliilelek Országos Központja.
27. (1) Az Iparlcstületek Országos Köz

pontja közgyűlési kiküldötteinek és pótkikiildöltei- 
nek, választmányának, elnökének és két alelnöké- 
nek az 1939. év március havában lejáró meg
bízatása -az ipartestületi szervezetnek a vissza
csatolt területen kiépítésre tekintettel, a minisz
térium újabb intézkedéséig meghosszabbíttatik.

(2) Az iparügyi miniszter a felvidéki ügyek 
tárcanélküli miniszterével egyetértve az előző 
bekezdésben megjelölt időtartamra a visszacsatolt 
területről két kézmüvesiparosl az ípartestületek 
Országos Központjának választmányi tagjává 
kinevez.

/ parlársulalok.
28. $. Az olyan egyesületek, amelyek a vissza

csatolt területen az 1938. évi december hó 22.
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napja előtt iparosok közös érdekeinek az elő
mozdítására alakultak és a 21. §-ban említett 
ipar- vagy kereskedőtársulatnak nem tekinthe
tők ha működésüket folytatni kívánják, az 
új alapszabályaikat az 1884: XVII. t.-c. 149— 
153. §-ainak és a vonatkozó miniszteri rendelelek- 
nek megfelelően az 1939. évi június hó 30. napjáig 
megállapítani és az iparhatóság útján jóváhagyás 
végett az illetékes miniszter elé terjeszteni köte
lesek.

Vegyes rendelkezések.
29. §. Azt, akinek a visszacsatolt területen 

az 1938. évi november hó 2. napján legalább 
bárom hónap óta állandó lakóhelye volt, annak 
illetékes megállapításáig, hogy a visszacsatolás 
következtében a magyar állampolgárságot meg
szerezte-e, - a magyar ipari jogszabályok alkal
mazása szempontjából ideiglenesen magyar állam
polgárnak kell tekinteni.

30. §. A jelen rendelet 2. §-ának (4) bekezdésé
ben, 3., 4., 5. és ti. §-ában, 7. §-ának (2) bekez
désében, 8., 9., 17. és 18. §-ában foglalt rendeli 
kezésekel az ország egész területén alkalmazn- 
kell.

31. §. A jelen rendelet kihirdetésének a napján 
lép hatályba.

Nagyméretű V E N D É G L Ő
(volt KOVÁCS BANDI-féle) sarokhelyiség háztulaj
donostól IX., Csarnok-tér 5. bérbevehető azonnalra. 
esetleg felszereléssel. Telefon : 117—867

M I  Ú J S Á G  ?

A Budapesti Kávésok Iparlcslületc 1939. évi 
március 10-én (pénteken) délután 1 órakor az 
Ipartestület tanácsiéimében (VIII., József-körút 
38., I. em.) tartja meg 19. évi rendes közgyűlését.

A budapesti szállodások és vendéglősök ipar- 
testületének közgyűlése folyó hó 8-án lesz a 
Brittannia-szálloda kupolatermében. Az ipar
testület terjedelmes jelentésben számol be múlt évi

Nagyiéin község elöljáróságától.
......... /1939. szám.

Árverési hirdetmény.
Nagyiéta község elöljárósága közhírré teszi, hogy a Nagvléta község tulajdonát képező 738. szám

alatti
'wansrúif. vendéglőt

a hozzátartozó lakással és udvarral és járlatház alatti helyiségekkel, továbbá az állat vásártéren levő 
állat és takarmány hídmérleget folyó évi március hó 9-én délelőtt 10 órakor a községháza tanácstermében 
(i évre nyilvános szóbeli árverésen bérbeadja. A bérbeadás feltételei a következők :

Kikiáltási ár 500' pengő. Bánatpénzül köteles a bérbevevő ezen összegnek 20%-át készpénzben 
lefizetni. A bérbevevő az elérhető haszonbéri összeget köteles minden év január, április, július és október 
hónapok 1. napján Nagyiéta község pénztárába előzetes egyenlő részletekben készpénzben befizetni. 
Késedelmes fizetés esetén a hátralékos bérleti összeg után 7%%-os kamatot köteles bérlő fizetni. Félévi 
bérösszeg nem fizetés esetén joga van bérbeadónak a bérletet azonnal felmondottnak tekinteni, mely eset
ben jogosított bérbeadó a bérlctlárgyát képező javakat a bérlő kárára és veszélyére újabb árverés útján 
bérbeadni. Bérelengedésnck semmi körülmények között, semmiféle jogcímen helye nincs.

Az ingatlanság földadóját, valamint házadóját és ezek pótlékait és járulékait a tulajdonos, míg az 
italmérési joggal és bérlettel kapcsolatos kereseti, jövedelmi, vagyon és egyéb adókat, úgyszintén az ital
mérési illetéket és ezekkel kapcsolatos egyéb közterheket és a kiszabandó kincstári illetéket és a haszon
béri szerződés bélyegeit és költségeit, az italmérési jog elnyerésével felmerülendő összes kiadásokat, vala
mint ezen jog elnyeréséig fizetendő bírságpénzeket és a szemleív szerinti díjakat a bérbevevő viseli.

Bérbevevő köteles a bérlettárgyát képező ingatlanon lévő italmérési helyiségben az italmérési a 
bérbevevés napjától kezdődőleg folytatni és ugyanakkor köteles az italmérési engedély iránt folyamodni. 

Egy évi haszonbér betétkönyvön, vagy készpénzben letétként a községnél elhelyezendő. 
Nagyiéta 1939. évi február hó 15-én. Elöljáróság.
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tevékenységéről. Ismerteti a vendéglátóipar érde
kében tett előterjesztéséit és ismerteti az idegenfor
galmat. Külföldi idegenforgalmunk az Eucharisz
tikus Világkongresszus ellenére tavaly 25‘35%-kal 
esett vissza. A belföldi vendégforgalom is stagnál. 
Tavaly 114 filléres vonat közlekedett az ország
ban 104.511 utassal, míg az előző évben 176 
vonat 167.498 utassal. A szállodák forgalma 
15-2 százalékkal csökkent. A vendéglők helyzete 
is rosszabbodott; 822 vendéglő adatait összesítve 
megállapítható, hogy tavaly a budapesti vendéglők 
forgalma 2‘46 százalékkal csökkent. A vendég
látó ipart ma 13-féle iparjogosítvánnyal lehet 
folytatni és ezek az iparjogosítványok 9 külön
féle terjedelmű üzletkörre adnak lehetőséget.

A fogadó, vendéglő, kifőző, korcsma, kávéházi 
és kávéméin iparok legkisebb munkabérei. A most 
megerősített határozat a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara területén fekvő ama városokra és 
községekre terjed ki, amelyekre a már korábban 
megjelent határozat nem tartalmazott rendel
kezéseket. A mostani határozat első terület- 
csoportja Kecskemét és Székesfehérvár törvény
hatósági jogú városok, mádosik területcsoportja 
Balassagyarmat, Cegléd, Kalocsa, Kiskunfélegy
háza, Kiskunhalas, Nagykőrös, Salgótarján, Szent
endre és Vác megyei városok, harmadik terület- 
csoportja Fejér, Pcst-Pilis-Solt-Kiskun, Nógrádés 
Mont vármegyék területén fekvő nagy- és kis
községek. A határozat a korábbi határozatnak 
megfelelően négy osztályba sorolja az üzemeket. 
Az első osztályú üzemek húszon felüli személy
zettel dolgoznak, a másodosztályú üzemek sze
mélyzete 11 20, a harmadosztályú üzemek sze
mélyzete 5 10 közöli van, a negyedosztályú
üzemek legfeljebb négy alkalmazottat foglalkoz
tatnak. A határozat szerint a százalékos ki
szolgálási díj teljes összegében a kiszolgálással 
foglalkozó alkalmazottakat illeti és azt a személy
zet közt megfelelő arányban kell felosztani. 
A részesedés legkisebb mérve tekintetében a 
bizottság nem határozott. Az élelmezés tekin
tetében az eddigi gyakorlat változatlanul meg 
marad.

itorpinc árai csökkentek. Urasági tételek kom- 
merszárunál 3\3—3‘4 filléres Mall.-fokonkinli áron 
cseréltek gazdát. Kisebb tételekért 2 8 3 fillért
fizetnek fokonkint. A minőségi bortermőhelyeken 
a készletek állandóan apadnak és a vevők a jó 
minőségekért a termelők által igényelt magasabb 
árakat is megadják.

A Magyar Szőlősgazdák Országos egyesületé
nek választmánya legutóbbi ülésén foglalkozott 
a kereskedelemügyi minisztérium által kiadott 
tervezettel, amely szerint a korcsmái ipart ven- 
déglősi képesítéshez szándékoznak kötni. Ez ellen 
állást foglaltak és tiltakoztak, hogy agrárország
ban tűrni lehessen a termelők értékesítési intéz
ménye elleni támadást. Egyhangúlag a termelői 
kimérések intézményének sértetlen fenntartása 
mellett foglaltak állást.

Hudas-fiirdő rádiunitartalma. Külföldi rádium
szakértők érdekes kísérleteket végeztek a fővárosi 
Rudas-fürdőben. Megállapították, hogy a Juven- 
tus-forrás rádiumos tartalma nagyobb, mint a 
gasteini fürdőé. Föltételezzük, hogy a magyar 
orvosi kar erre fel fogja hívni megfelelő formában 
belföldi betegeinek és külföldi kartársainak a 
figyelmét.

Uj fogyasztási adószabályrendelet lépett életbe 
a fővárosban. A székesfőváros fogyasztási adó
járól szóló új szabályrendeletet a belügyminiszter 
107.681/1938. szám alatt jóváhagyta és életbe 
is lépett. A szabályrendelet szerint bor, habzóbor 
és pezsgőbor adója literenkint 9*5 fillér, musl- 
szőlőcefrc adója 6’8 fillér, borseprő (folyékony), 
törkölybor, kierjedt gyümölcslé fogyasztási adója 
pedig literenkint 3*4 fillér.

A görönibölylapolcai fürdő villatulajdonosai 
értekezletet tartottak Miskolcon és elhatározták, 
hogy Miskolc városához csatlakoznak. Rövidesen 
a. belügyminiszter elé kerül kérvényük, amely
ben hangoztatják, hogy a fürdő továbbfejlesztése 
érdekében van erre szükség, mert az előirányzott 
befektetéseknek a felét Miskolc, városa vállalja

* . ___

A budapesti Pázmány Péter egyetem Anya
sági igazgatósága moslékszállítási ügye. A főző
konyhákon, valamint a Stefánia- és Pasteur- 
kórházakban 1939 július 1-től 1910 június 30-ig 
terjedő időben felgyülemlő moslék értékesítésé
nek biztosítására nyilvános versenytárgyalást 
hirdet. Budapest, Vili., Üllői-út 26 28. szám 
alatt a vonatkozó Versenytárgyalási Hirdet
mények, Tájékoztató és Ajánlati Blanketta díj
mentesen beszerezhetők. Az ajánlatok folyó hó 
23-án 9 és 12 óra között ugyanott nyújthatok be.

A magyar szakácsok körének tanfolyama. 
A magyar * szakácsok körének bel- és külföldi 
nagysikerű szereplése azt az óhajt váltotta ki a 
közönség széles rétegében, hogy állandó főző
bemutató tanfolyamot szervezzen, amelyet 
aranyéremmel kitüntetett szakácsmesterek vezet
nek. A tanfolyam három hónapos. Tárgya : a 
magyar, francia, angol és amerikai konyhai 
ismeretek, a konyhavezetés körébe tartozó költ
ségvetések és adagolások megismertetése, főzés
kémiai ismeretek, hideg tálak elkészítése és 
díszítése, a diétás konyha és diabetikai konyha, 
a cukrászat és végül a befőzés és konzerválás. 
A március 8-án kezdődő első tanfolyamra jelent
kezni lehet a Magyar Szakácsok Körében (Rá- 
kóczi-út 38, I. em. Telefon : 132—588.) A

A polgármester megengedte, hogy a kávé- 
házakban’ helenkint. kétszer artistaprodukciókat 
mutassanak be. A Magyarországi Artista Egye
sület bejelentette Szendy Károly polgármester
nek, hogy a magyar artisták körében mutatkozó 
munkanélküliség enyhítése érdekében bizonyos 
kávéházakban az egyesület birtokában lévő enge
dély alapján arlislaprodukciókat akar bemutatni 
és szerződésnélküli artistákat léptet fel. Szendy 
Károly polgármester a magyar artisták körében 
mutatkozó munkanélküliség enyhítése érdeké
ben, a további intézkedésig, kivételesen engedélyt 
adott arra, hogy a Magyarországi Artista Egye
sület a kiszemelt kávéházakban helenkint két
szer artistaprodukciókaI mulathasson be.

\  felszabadult Felvidék és különösen a határ
vonal tcrmészetellenessége következtében elő
állott gazdasági, élelmezési és forgalmi nehéz
ségek helyszíni tanulmányozása céljából népies 
küldöttség érkezett Rimaszombatba. A bizottság 
tagjai skót, finn, francia és hindu lelkészek 
voltak. Tanulmányúijukat nyilvános előadással 
is egybekötötték, amelyet a rimaszombati refor
mátus és evangélikus egyházak rendeztek meg 
a Rimaszombati Polgári Kör helyiségében.

25—00% utazási kedvezmény a Budapesti 
Nemzetközi Vásárra. A Budapesti Nemzetközi 
Vásár vezetőségének sikerült ez évben is n<t(/!J- 
arámjú utazási kedvezményeket biztosítani a vásár
igazolvánnyal bíró látogatók számára. A kedvez
mény Magyarországon úgy az oda-, mint a vissza
utazásnál 50%, a többi európai államban 25 
60%. A vásár 1939. április 23-tól május 8-ig tart. 
A Felvidék újrabekapcsolódásál az anyaország 
gazdasági életébe hatásosan fogja demonstrálni 
a felvidéki iparvállalatok, háziipar és népművészet 
részvétele az 1939. évi Budapesti Nemzetközi 
Vásáron. Slilszerii külön pavillonhan kerülnek 
a Felvidék termékei bemutatásra. A kiállítást 
érdekes és gazdag idegenforgalmi propaganda-
ami ay fogja kiegészíteni. __________ _

Az idegenforgalom fejlesztése. Dr. Ilallóssy 
István, a magyar országos idegenforgalmi hivalaj 
új vezetője Rómában tárgyalt az olasz magyar 
idegenforgalmi kapcsolatok fejlesztéséről, főleg 
három irányban: I. Az olaszok magyarországi 
látogatásának előmozdítása. 2. Az Olaszország
ban megforduló idegenek Magyarországba, a 
Magyarországon megforduló idegeneknek pedig 
Olaszországba való irányítása. 3. A pénzügyi 
keretek kibővítése. Remény van arra, hogy új 
csatlakozás beállításával a Budapest Velence 
közötti vasúti összeköttetést lényegesen meg
rövidítik. Ilallóssy az ipari konföderáció elnökével 
nagyszabású olasz magyar ipari munkáscsere
akcióról tárgyalt. Már .az idén nyáron mintegy 
ezer főből álló olasz ipari mii nkáscsoport jön 
magyarországra és ugyanannyi magyar ipari 
munkás megy Olaszországba tengerpartra nya-

rolni. Tárgyalásokat folytatott a Dopolavoro 
vezetésével is, szintén cserealapon való nagyobb 
csoportos utazásokmegszervezésecéljából. Az első 
csoportos utazás tekintetéhen mór létre is jött 
a megállapodás.

F elkérjük  igen t. E lőfizető inket, hogy 
az elő fizetési d íjakat lapunk  k iad ó h iv a
ta láb a  bekülden i sz íveskedjenek.

Főszerkesztő:
DR. KISS ISTVÁN.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos 
Dr. KISS ISTVÁNNÉ
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