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A kisiparosság gazdasági helyzete
az utóbbi években egyre súlyosabb. 
A mostani kormány ismeri e bajokat, 
valamint a többi kis exisztenciák bajait, 
ezért a népi politikát tűzte ki célul 
és mindent elkövet, hogy a kis ember 
szociális és gazdasági helyzetén segít
sen. A kormány — mint az Iparügyi Mi
niszter Or legutóbbi kijelentéséből tud
juk — a kisiparosság sorsának meg
javítását is programmjává tette.

Az Ipartestületek Országos Köz
pontja pedig, hogy a kisipar bajait 
részletesen megismertesse, beadvány
nyal fordult a Miniszterelnök úrhoz, 
amelyben rámutat arra, hogy a nem
zetnek ez a fontos osztálya — amely 
a hozzátartozókkal és alkalmazottak
kal együtt egymillió megbízható ma
gyart jelent — a legsúlyosabb gondok
kal küzd.

Az IPOK beadványa elegendő és 
megfelelő munkaalkalmakat kér a 
kormánytól. Elsősorban az építkezés 
megindítását sürgeti. Maga az állam, 
törvényhatóságok és más közületek 
indítsák meg haladéktalanul az épít
kezéseket, mert az Építőipar 32 külön
böző iparágnak nyújt foglalkoztatást, 
amivel emeli a fogyasztást és fellendíti 
a gazdasági forgalmat.

Kéri az előterjesztés az árrombolás 
elleni rendelkezések kiadását és azt, 
hogy a közszállításoknál, közmunkák
nál csak a reális ajánlatok vétessenek 
figyelembe.

Az iparadósságok rendezését, vala
mint a kézművesipar hiteligényeinek 
olcsóbb kamatozású, hosszabb lejáratú 
és könnyen hozzáférhető hiteltípusok

bevezetésével való kielégítését is véle
ményezi.

Végül az ipartestületi székház tarto
zásokban részes 108 ipartestület azt 
kéri, vállalja el az Iparügyi Minisz
térium az ipartestületi székházakat 
terhelő tartozásokat a saját tárcája 
terhére és ezzel mentesítse az ipar
testületeket a súlyos tartozásoktól.

Panaszkodik ezenkívül a kis
iparosság az Országos Társadalmi 
Intézetre, amelynek súlyos terheit 
viseli, de sem ő, sem családja semmiféle

ügyében a székesfőváros polgármestere előter
jesztéssel élt a kereskedelemügyi miniszterhez. 
Elsősorban azt kifogásolja a polgármester fel
irata, hogy a miniszter a kocsmákat képesítés
hez kötött iparnak akarja nyilvánítani. Rámutat 
felterjesztésében arra, hogy a kocsmafőüzlet- 
köre mindig az italmérés volt és ehhez semmiféle 
különösebb szaktudás nem szükséges, éppen 
ezért indokolatlannak tartja a kocsmaiparnak 
képesítéshez való kötését.

Meg akarja szüntetni a miniszter rendelet
tervezete a kávémérő ipart. Ezt sem helyesli a 
polgármester, mert a kisebb pénzű és igényű 
társadalmi réteg jár kávéház helyett a kávé
mérésekbe. Ezenfelül azért sem helyesli a kávé
mérő ipar megszüntetését, mert a legutóbbi 
időben meghonosodott nálunk is az úgynevezettt 
espresso-üzlet. Ez az új típusú üzlet tulajdon
képpen nem más, mint a legújabb idők igényei
nek és szükségleteinek megfelelő kávémérés. 
Ha a rendelettervezet szerint a kávémérő ipar 
megszűnne, iparjogi szempontból nem lehetne 
meghatározni az espresso típusú üzletet, amely 
nem kávéház, nem cukrászda, nem kocsma és 
nem csemegekereskedés, hanem új típusú kávé
mérés. Ennek — mondja a polgármester fel
irata — az élet által kitermelt új üzleti típus 
fejlődésének útját állni akkor, amikor látnivaló,

szolgáltatásban nem részesül. Az az 
óhajuk, hogy az OTI-törvény reformja 
tűzessék mielőbb napirendre és ezzel 
együtt az önálló iparosok aggkori és 
rokkantsági kötelező biztosításának 
kérdése is rendeztessék.

A vendéglátó ipar magáévá teszi 
a fenti kívánalmakat és leginkább az 
építkezés sürgős megindítását óhajtja, 
mert reméli, hogy az ezzel járó gazda
sági fellendülés magával hozza majd a 
vendéglátó ipar forgalmának emel
kedését is 1

hogy ma már igen nagyszámú közönség szük
ségletét elégíti ki, véleményem szerint teljesen 
elhibázott intézkedés volna. Már pedig ez követ
keznék be a kávémérő ipar megszüntetése esetén.

Arra kéri félterjesztésében a kereskedelmi 
minisztert a polgármester, hogy mondják k i : 
fogadóipar az, ha legfeljebb 30 szoba fenntar
tásával gyakorolják ezt az engedélyhez és képe
sítéshez kötött ipart. A penzióipar meghatáro
zása alatt ugyancsak engedélyhez és képesítés
hez kötött ipart értsenek, üzletkörét pedig úgy 
állapítsák meg, hogy a penziókban nemcsak 
szobát és kiszolgálást adjanak, hanem ellátást 
is (ellátás alatt legalább egy főétkezést kell 
érteni).

Ezután állást foglal a polgármester a mula
tókban meghonosodott terítékrendszer ellen, 
főleg idegenforgalom szempontjából. Ez úgy 
volna megszüntethető, ha Nagyméltóságod mód
ját ejtené annak, hogy a mulatók tulajdonosai 
a terítékpénz felszámításától eltiltassanak. Az 
ilyenkép kieső többletjövedelem pótlására alkal
mas megoldásnak látszanék az, ha a mulatók 
tulajdonosai belépti díjat szednének, vagy pedig 
bevezetnék a külföldön már igen elterjedt úgy
nevezett első fogyasztási (premiere consommation) 
rendszert.

A  vendéglátó iparok szabályozása

POPPER BORPINCÉSZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
T e l e f o n i  1 - 4 8 4 -6 2 Budapest-Kőbánya, Előd ucca 8. szám . A l a p i t t a t o t t  1869. é v b e n .

Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon a ranyérem m el kitüntetve.
Válogatott uradalm i fajborok. Kérjen sa já t  érdekében á ra ján la to t.
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Adótörlést kérnek a felvidéki iparosok.
A megszűnt csehszlovák állam súlyos nem

zetvédelmi és forgalmi adókat vetett ki a magyar 
iparosságra.

A felvidéki kézművesiparosság méltánytalan
nak találja, hogy az impéfiumváltozás után 
megfizettessék velük azokat az adóhátralékokat, 
amelyeket a csehszlovák adóhatóságok nemzet- 
védelmi célokra, tehát éppen saját hazájuk elleni 
fegyverkezés támogatására róttak ki reájuk. 
Méltánytalannak tartják nemcsak az elmondot
takra való tekintettel, de azért is, mert az egy

éves mozgósítás alatt, valamint a magyar csapa
tok bevonulásával kapcsolatos átmeneti időben 
majdnem minden munkaalkalmuktól, kereseti 
lehetőségüktől elestek.

Mindezek figyelembevételével felterjesztés
ben kérte az IPOK a pénzügyminisztertől, ren
delje cl a visszacsatolt északi területsáv kéz
művesiparosságát terhelő régi nemzetvédelmi 
és forgalmi adóhátralékok esetenkinti felülvizs
gálását és a túlmagas adóhátralékokat a K. H. 0. 
33. §-a alapján töröltesse.

M I ÚJSÁG?
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.

Kérjük a mélyen tisztelt vendéglős urakat, elő
fizetőinket, hogy előfizetési díjaikat hozzánk be
küldeni szíveskedjenek.

A legkisebb munkabérek megállapítása a ven
déglátó iparban a győri kereskedelmi és ipar
kamara területére. A kereskedelmi miniszter el
rendelte a fogadó- (szálló-, penzió-), vendéglő-, 
kávéházi szakiparokban a legkisebb munkabérek 
megállapítását. A bérmegállapító bizottságban 
Ferdinándy Tihamér ny. járábírósági elnök veze
tésével helyet foglaltak a munkaadók és munka- 
vállalók képviselői, nemkülönben érdektelen ta
gok is.

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

Telefon 11—40—44, II—84—64

A ján lja  hordós és palackos borait

A Vendégforgalmi Szövetség munkája a hazai 
nyaralás érdekében. Az Országos Magyar Vendég
forgalmi Szövetség most tartotta meg a Vár- 
megyeháza tanácstermében közgyűlését. Szé-hényi 
Károly országos elnök beszámolójában bejelen
tette, hogy a Vendégforgalmi Szövetségnek a 
nyaralás érdekében kifejtett mozgalma az el
múlt esztendőben 4,200.000 pengőt forgalma
zott, ez az összeg 180 község gazdasági vérke
ringésébe jutott be. Az évi beszámolóhoz dr. 
Antalfia Antal miniszteri osztályfőnök, Nagy 
Géza miniszteri osztálytanácsoa, Tahy Endre 
kormányfőtanácsos, Ilallóssy István, az Országos 
Magyar Idegenforgalmi Hivatal vezetője szóltak 
hozzá, elismerésüket fejezték ki a szövetség mű
ködése iránt és egyúttal a szövetség jövő évi 
hathatósabb támogatását helyezték kilátásba. 
Borsod vármegye főispánja, Lukács Béla, hang
súlyozta, hogy a szövetség működése nemcsak 
gazdasági, kullúrális és szociális szempontból 
fontos, hanem a községeknek egy új kereseti 
forrást nyújt. A közgyűlés tisztújító választással 
ért véget.

A lengyel-magyar halár megvalósulása a fő
város idegenforgalma szempontjából is nagyje
lentőségű esemény. Gazdasági vonatkozásban 
azért fontos a lengyel-magyar határ, mert a fő
város gázszénellátása a lengyel bányák révén 
jobban biztosítva van, mint eddig. Most a ruhr- 
vidéki és a lengyelországi gázszenet használják 
a Gázművek s jelenleg is olyan nagymennyiségű 
készletük van, hogy ez meghaladja a nemzet
közi feszültség előtti, aránylag zavartalannak 
mondható időszakban tárolt szénmennyiséget.

Idegenforgalmi szempontból a főrvárosnak 
nemcsak a lengyel-magyar határ megvalósulása, 
hanem a visszacsatolt Felvidék is új feladatot 
hozott. Megírtuk, hogy a Budapestet hirdető 
idegenforgalmi nyomtatványokat szlovák nyelven 
is előállították, a visszacsatolt területeken pedig 
mindenütt kiragasztották Budapest meghívóját, 
amelynek ez a szövege : „Budapest, a megna
gyobbodott Magyarország székesfővárosa, szere
tettel várja a felvidéki testvéreket". Elkészüllek

a lengyelnyelvű propagandanyomtalványok is 
amelyeket a lengyel utazási irodák és szállodák 
megkaptak, de küldtek belőlük kiválasztott 
egyéni címekre is. Nem nehéz megjósolbi, hogy 
az idén Szent István király ünnepén igen sok 
lengeyel vendége lesz a magyar fővárosnak.

Kassai síi**
Állandóim kapható

Egyedárusító: M iloselicv  G yörgy  
V., Gróf Tisza Istvi'm-utca 12. szóin

Telefon : 180—2411

Nemzetközi borászati kongresszus lesz a folyó 
évi augusztus 21—30-ig Németországban Krcuz- 
nacli fürdőhelyen. A Nemzetközi Borászati Kong
resszus módot fog nyújtani a világ vezető borászati 
szakembereinek arra, hogy a termelés, értékesítés, 
fogyasztás minden problémáját behatóan megbe
széljék, miután ezek minden bortermelő országot 
egyformán érdekelnek. A kongresszus tagjai 
megtekintik majd a német bortermelést. A híres 
bortermelő vidékeket. Megtekintik majd a bor- 
kiállítást, ahol megismerik a német bortermelés, 
pincegazdaság, piackérdés, propaganda, szövet
kezeti ügy kérdéseit.

A borpiac az utóbbi időben egyre szilárdabb. 
Oka, hogy a készletek lassan fogynak. Továbbá, 
hogy az italmérési engedélyek elvételére bizonyos 
türelmi időt engedélyeznek. A borkereskedők és 
vendéglősök nyugodtan vásárolhatnak. A Kül
kereskedelmi Hivatal új irányárakat állapított 
meg legutóbb a franciaország és a belgiumi ki
vitel számára. Eszerint a franciaországi kivitelnél 
a 11 százalékos fehér vagy vörös bor legkisebb 
eladási ára hektoliterenként 245 francia frank. 
Amennyiben 11 százaléknál magasabb szeszfokú 
borról van szó, úgy minden további félszázalék 
nál 8'5 francia frankkal emelkedik a közölt 
irányár. A Belgiumba szállított bornál a 11 száza
lékos fehér vagy vörös bor hektoliterenkinti 
irányára 40 belga frank. A franciaországi szállít
mányoknál a térítés 7*50 pengő hektóiiterenkint, 
míg a belgiumi piacra eladott bornál a 40 belga 
frankért eladott áru hektolilercnkinl 0 pengő 
térítésben részesül s amennyiben az eladási ár 
meghaladja a 40 frnakot, úgy a térítés arányosan 
15 pengőig emelkedik hektolitercnkint. A terme
lők és kereskedők szerint ezek az irányárak pilla
natnyilag megfelelnek ugyan az adott helyzetnek 
s bizonyos fokú érdeklődés mutatkozik is a francia 
és belga piac részéről a hazai áruk iránt. Amennyi
ben azonban a belföldi áraknál további jelentő
sebb szilárdulás következnék be, úgy meglehetős 
nehézségekbe fog ütközni jelentősebb mennyisé
gek elhelyezése a szóban levő két piacon.

Newyorki világkiállítás és a magyar idegen
forgalom. Az Országos Magyar Idegenforgalmi 
Hivatal tárgyalásokat folytatott a newyorki világ
kiállítás rendezőségével. A tárgyalások alattcl- 
határozták, hogy Magyarország idegenforgalmi 
propagandaanyagával vesz részt a kiállításon. 
Természetesen a főváros idegenforgalmi propa- 
gandaanyagát is kiküldik és a világkiállítással 
kapcsolatban felterjesztik. Az Országos Idegen- 
forgalmi Hivatalnak a fűváros a kiállításon való 
részvétel költségeihez 25.000 pengőt utalt át, 
mint a főváros hozzájárulását.

Szik víziparosok kötelező lanfolyamhallgalása. 
Az iparügyi miniszter rendeletére az Ipari Tan
folyamok Országos Vezetősége szikvízgyártó ipari

Véletlen folytán, rendkívül szerencsés 
feltételek mellett, igen jól jövedelmező

badacsonyi kerthelyiség
szaktudású vendéglős vagy cuk
rászm este rn ek  azonnal b é r
beadó. Levelek: Badacsony, Édenkert.

tanfolyamot rendezett a Magyar Vidéki Szikvíz 
Szövetséggel karöltve a budapesti m. kir. techno
lógiai intézetben. A kilencnapos tanfolyamon 
ötven önként jelentkező önálló szikvíziparos vett 
részt és vizsgázott kiváló eredménnyel. A leg
közelebbi tanfolyam októberben lesz azok részére, 
akiket túlzsúfoltság miatt a mostani tanfolyamra 
nem vehettek fel. A közfogyasztásra szolgáló 
szikvízkészítéssel kapcsolatos rendkívül fontos 
közegészségügyi, higiéniai és közbiztonsági köve
telményekre tekintetlek illetékes helyen komolyan 
előtérbe lépett a terv, hogy a tél folyamán tovább- 
tanfolyamokat állítanak fel és csoportonként 
kötelezővé teszik a tanfolyamon részvételt vala
mennyi szikvíziparosnak.

Budapest székesfőváros új idegenforgalmi fény
képpályázata. Budapest székesfőváros polgármes
tere az 1939. évben ismét idegenforgalmi fénykép- 
pályázatot hirdet, amelyen bárki részt vehet. 
A fölvételek tárgya Budapest forgalma, fürdő
élete, műemlékei, a Budapesti Nemzetközi Vásár, 
a Szent István-heti ünnepségek, budapesti sport- 
események, továbbá vidéki tájak, városok, nép- 
élet, népszokások, népviseletek slb. Csak teljesen 
új, még sehol sem közölt vagy kiállított fényképek
kel lehet pályázni. A képeknek kinyomtatásra al
kalmasaknak kell lenniük. Minden pályázónak 
legalább öt. különböző fölvételt kell jelige alatt 
beküldeni. A pályázatokat a Székesfőváros Ide
genforgalmi Hivatalához (Budapest, V., Deák 
Ferenc-utca 2.) kell 1939 szept. 30-ig beküldeni. 
Tíz százpengős és húsz ötvenpengős pályadíj 
kerül kiosztásra, ezenkívül a székesfőváros a 
pályadíjat nem nyert képek közül nagyobszátnú 
fényképet egyenként 15 pengős vételáron meg
vásárol. A díjnyertes és megvásárolt képekből a 
székesfőváros kiállítást rendez. A pályázattal 
kapcsolatos részletes felvilágosítással Budapest 
Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala szolgál 
(V., Deák Ferenc-utca 2. Telefon : 181 213).

A balatonfüredi orvoshét. A balatonfüredi 
orvoshét előadása május 15-től 21-ig az orvostudo
mány egyes újabb tapasztalatait is felölelik és a 
gyógykezelés ismertetése közben megemlékeznek 
a gyógyító tényezőkről s a Balaton orvosi értékei
ről is. Az előadók : Verebéig Tibor, Jiakay Lajos, 
Ángyán János, Iíainiss Elemér, Jlurger Károly, 
Ilókay Zoltán, Miskolczy Dezső nyilvános rendes 
tanárok, Ilórin-Szabó József, / Ingnál Imre, Ud
variig László, Borsos László, Schrnidt Ferenc, 
Peréiig Gábor egyet, magántanárok, Stciyer- 
Kaznl Dezső és Sümegi József főorvosok. Orvos
tanhallgatók lakást és fürdőket ingyen, család
tagok I *50 pengőért és élelmezést (> pengőért 
kapnak a Grand Hotelban. Jelentkezés : a bala- 
tonfüredi fü rdőigazga tóságná I.

A sörfogyasztás emelkedett. A m. kir. Orszá
gos Statisztikai Hivatal most közölte a szeptem
ber—februári adatait. Ezek szerint a Felvidék 
visszacsatolása folytán a sörfogyasztás 22 száza
lékkal emelkedett. Általában a fogyasztási adó 
alá eső áruk átlagosan 20—25 százalék körüli 
emelkedést mutatnak. Jogos a remény, hogy a 
Buszinföld idecsatolása is emeli a fogyasztást.

TÖRLEY
TALISMRri-CRSIMO RÉSERVE
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1880/1939.

Hirdetmény.
Enying község, a tulajdonát képező

nagyvendéfllő  épülele l
folyó év május hó 19#én, d. e. 11 órakor 
Enyingen, a községházán tartandó nyíl# 
vános árverésen 1939. év július hó l#tól 
kezdődő öt évi időtartamra bérbeadja.

A bérleti feltételek Enyingen a község# 
házán, délelőtti hivatalos órák alatt meg# 
tekinthetők.

Enying, 1939. évi április hó 22.
Elöljáróság.

Megnyílt a Széchenyi-hcgyoii a Iteszknr turista
szállója. A svábhegyi fogaskerekű vasúti végállo
mása néhány év óla a 450 m magas Széchenyi- 
lu'gycn van. A meghosszabbítóit vonalrészt csak 
azok használták, akik a Széchenyi-hegy tetejéről 
gyönyörködni akartak a szép panorámában. 
Ezentúl sokkal több utasa lesz a fogaskerekű 
vasútnak a Széchenyi-hegyre, mert annak tetején 
megépült a Beszkár nyugdíjalapjának turista- 
szállója. Egyágyas, kétágyas és kétágyas fürdő
szobás szobákat építettek, modernül berendezve. 
Szekrény a szobákban nincs, ezeket a falba 
süllyesztették. A hideg-meleg folyóvízzel felszerelt 
szobák erkélyeiről a leggyönyörűbb kilátás tárul 
a nézők szeme elé. Nagy napozó terrasz és szép 
park veszi körül a Széchenyi-hegyi turistaszállót 
amelyet egészen bizonyosan a Budapestre jövő 
külföldiekTis majd nagy számban keresnek fel.

Kim utatható _ _  —~ N  —J  JL __ I
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kimerülés m iatt házzal együtt

e l a d ó .
Fizethető készpénzzel, esetleg ingatlannal elcserél
hető. Leveleket „Nagyjövedelmü“ jeligére kiadóba.

A tabáni gyógyszálló építkezése végre a meg
valósulás felé közeledik. Petrovácz Gyula a tabáni 
gyógyszálló bizottság elnöke, szerdán délelőttre 
ülésre hívta össze a bizottságot. Az ülésen meg
vitatják a Bánlaky Géza-félc új építési tervet, 
ismertetik a műszaki ostály jelentését és a Köz
munkatanács állásfoglalását. A szállóépítés teljes 
programuljáL letárgyalják. Eredetileg 200 szo
bás gyógyszállót akartak építeni a Tabánban. 
Ilyen nagy szálló azonban túl sokba került volna 
és erre nem volt meg az anyagi fedezet. Bánlaky 
Géza, a fővárosi fürdők központi igazgatója, 
átdolgozta a terveket. Az eddigi tervek szerint 
P/2 millió pengő költséggel 120 szobás gyógy
szállót építenek a Tabánban.

Iparos tanulmányút Olaszországba. Az Ipar- 
testületek Országos Központja május hó 18-iki 
kezdettel 9 napos társasutazást rendez a firenzei 
nemzeti kézművesipari vásár megtekintésére. 
A tanulmányút résztvevői Firenzén kívül Velence 
és Róma városának nevezetességeit is megtekin
tik. A tanulmányút résztvételi díja 166 pengő, 
melyben vasúti jegy, teljes ellátás, belépőjegyek, 
aulókörséta, stb. foglaltarnak. Jelentkezni lehet 
az Ipartestületek Országos Központjánál (Buda
pest, VII., Erzsébcl-körút 9.). Részletes prog
ramot lapunk legközelebbi számában közlünk.

iHaner Rezső cukrász
'  Budapest, Vili., Rákóczi út 49. szám
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Express english. Leggyorsabban angolul. Az
angol nyelv iránt megnyilatkozott érdeklődés 
hívta életre ezt a meglepő szellemességgel szer
kesztett nyelvleckesorozatot, amely folytatások
ban a közelmúltban a Pesti Napló hasábjain 
jelent meg. A címe már célkitűzését is elárulja. 
Olyanok használatára készült, akik nem érnek 
rá fárasztó, hosszadalmas nyelvtanfolyamok lá
togatására, nem tudják megfizetni a drága nyelv
tanárt és mégis akarnak tanulni angolul, meri 
szükségük van erre a világnyelvre. A könyv hasz
nálhatóságát mindenki számára biztosítja az, 
hogy a szerző dr. Bíró Lajos Pál, az ismert 
szótár-szerkesztő és egy budapesti középiskola 
angol nyelvtanára, a lehetőségig kerülte a nyelv
tani szabályokat és meghatározásokat és ahol 
utalás történik nyelvtanra, az sohasem haladja 
meg a négy elemi fogalomkörét. Bizonyosnak 
látszik, hogy ez az a könyv, amelyből mindenki 
szívesen és könnyen fogja megtanulni az angol
nyelvi ismereteket és a helyes kiejtést. Ára puha 
kartonban 2*50 P. Delta kiadás.

Kibővül a Szent Gcllérl-hullámfürdő. A pesti 
közönség legkedveltebb nyári fürdőjében, a Szent 
Gellért-hullámfürdőben jelentős átalakítások foly
nak. Az igazgatóság most teljesíti a fürdő törzs- 
közönségének régi óhaját s a hullámfürdőt kör
nyező, eddig elzárt parkot megnyitja a fürdőző 
közönség részére. Májusban már térés napozó 
pázsitokkal és árnyas facsoportokkal tarkított 
parkrész várja majd a strandolókat és külön 
meglepetésnek számít az a művészi kiképzésű 
melegvizű medence, amely szintén az új park

Garantált telj®* 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők I 
Pálpuszta-sajt, 

Derby-sajt, Roma- 
dour, Imperlál, 

Óvári, Trappista, 
Casino, Roquefort, 
Roquefortdobozos

D E R B Y  Sajt- i s  Vajtormslő Riszvénytársasío
Központi árusító-telep: Budapest, XIV. Kér., K erepesi út 62 
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területén nyer elhelyezést és hűvösebb idő esetén 
is lehetővé teszi majd a szabadban való fürdést. 
Kellemes újítás lesz ez azok számára is, akik a 
nyár folyamán gyógycélokból keresik fel a Szent 
Gellért-fürdőt, mert itt a termális melegvíz gyógy
hatásút szabad ég alatt, kellemes és szórakoztató 
környezetben élvezhetik. A hullámfürdőnek ezek 
az új attrakciói, amelyek bizonyára még inkább 
emelni fogják e kedvelt fürdő népszerűségét — 
csakúgy, mint a pezsgőfürdő — díjtalanul állanak 
a hullámfürdő vendégeinek rendelkezésére.

Kéthetes borgazdasági tanfolyam. A M. Kir. 
Szőlészeti és Borászati Szakiskola felhívja az 
érdekelt szőlősgazdák, borkereskedők, vendég
lősök és korcsmárosok, valamint általában a bo
rászati kérdések iránt érdeklődők figyelmét, hogy 
a szakiskolában folyó évi május hó 1-étől kezdő- 
dőleg kéthetes borászati tanfolyamot rendez. 
Az időszakos tanfolyam keretében elméleti és

742/1939. szám.

Hirdetmény.
Nagymaros község elöljárósága közhírré teszi, hogy a község 

tulajdonát képező

K o r o n a  v e n d é g l ő
1939. évi május hó 25. napján, délután 4  órakor a községi 
háza tanácstermében megtartandó szóbeli árverésen, vagy azt meg* 
előzőén benyújtandó zárt írásbeli ajánlat útján 1939. évi július l=től 
5 és % évre bérbe lesz adva. Az üzlet már most június l=én átvehető.

Kikiáltási ár 2000 pengő, ennek 10%*a bánatpénz fejében a község 
pénztáránál leteendő.

A feltételek N a g y m a r o s  községházán, a hivatalos órák alatt 
megtudhatók.

Nagymaros, 1939. évi április hó 15. napján.
Az Elöljáróság.

401/1939. sz. Battonyn község elöljáróságától

Hirdetmény
Battonya község elöljárósága közhírré teszi, hogy a tulajdonát képező

„ K o ro n a "  vendéglő és szá llo d á t a vendéglői
leltári felszerelésekkel együtt f. évi november hó l#től egymásután következő 6 évi idő# 
tartamra, tehát
1945. évi okt. 31-éig f. évi máj. 13-án d. e. II órakor
a községháza kistanácstermében tartandó nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe adja.

A kikiáltási ár 2500 ar.#pengő, ennek 10%#a bánompénz címén leteendő s ezen 
összeg 15 nap alatt az elérendő évi haszonbér 50%«a erejéig kiegészítendő, amely összeg 
a bérlet lejártáig biztosítékként (kaució) kezeltetik.

Az árverési, illetve bérleti feltételek a község gazdasági jegyzői hivatalban a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Battonya, 1939. évi április hó 24=én.

Olvashatatlan aláírás V arga Sz. József
gazd. jegyző bíró
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bemutató előadások során tüzetesen ismertetik 
a borkezelési eljárásokat, a korszerű pincegazda
sági gépeket és eszközöket. A tanfolyam hallgatói 
az előadásokon kívül pincegyakorlatokon is részt- 
vesznek, melyeket a szakiskolával kapcsolatos 
nagyszabású állami pincegazdaságban tartanak 
meg, továbbá szakszerű bemutatókon megis
merkednek a jelesebb magyar borvidékek boraival 
és hírnevesebb hazai borfajtáinkkal. A tanfolyamra 
írásban, vagy személyesen lehet jelentkezni 
a budafoki m. kir. borászati szakiskola igazgató
ságánál. Résztvehet bárki, aki a borászat iránt 
érdeklődik. Részvételi díj 15 pengő. Előadások 
és gyakorlatok délutánonkint 3-tól 7 óráig. La
kásról és élelmezésről ki-ki maga gondoskodik. 
Az önként jelentkezőknek arra is lehetőséget 
nyújt a tanfolyam vezetősége, hogy délelőltön- 
kint a pincegazdaság üzemében egyes fontosabb 
pinceműveletek begyakorlásával foglalkozzanak.

Országos ipartestületi elnöki értekezletet tarta
nak május 9-én, vasárnap az Ipartestületek 
Országos Központjában. Az Elnöki Értekezleten 
a központ ismerteti a magyar kézművesiparosság 
időszerű kérdéseit, a jelenlévő ipartestületi elnö
kök pedig hozzászólásaikban kifejtik azokat a 
helyi sérelmeket és panaszokat, amelyek a kéz
művesiparosságot nyugtalanítják. Az elhangzott 
kívánságokat a központ emlékiratba foglalva 
juttatja az illetékes kormánytényezőkhöz.

Uj tejrendelet jelent meg a tej értékesítése 
tárgyában kiadott rendelet kiegészítésére. A ren
delet kimondja, hogy a földmívelésügyi miniszter 
minden tejipari vállalathoz a szükséghez mérten 
egy vagy több állandó ellenőrt rendelhet ki. 
Az állandó ellenőr a tejipari vállalatokhoz be
szállított és onnan elszállított tejet és tejterméket 
mind mennyiség, mind minőség szempontjából 
ellenőrzi. Az ellenőrök közhivatalnoki felelősség 
mellett járnak el és a büntetőtörvények alkalma
zása szempontjából hatósági közegeknek tekin
tendők. Az ellenőrök kötelesek a tudomásukra 
jutott üzleti vagy üzemi titkot hivatali titokként 
megőrizni. A földmívelésügyi miniszter a rende
let értelmében megállapíthatja azt az összeget, 
amelyet a székesfőváros területén lévő tejipari 
vállalatok és tehenészetek, valamint a tejbehoza
tali igazolvánnyal rendelkezők a tej jobb minő
ségének biztosításával kapcsolatos kiadások 
céljaira kötelesek fizetni. Ez az összeg a tej után 
literenkint 1*05 fillért meg nem haladhat. A ren
delet értelmében, amennyiben a cselekmény 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el és két hónapig terjedhető el
zárással büntetendő, aki a kirendelt ellenőröknek 
a megbízással kapcsolatos működését akadályozza, 
vagy meghiúsítja és az az ellenőr, aki a megbíza
tásánál fogva tudomására jutott üzleti, vagy üzemi 
titkot a maga vagy más számára felhasználja. 
A földmívelésügyi miniszter a rendeletnek a 
székesfővárosra vonatkozó rendelkezéseit foko
zatosan egészben vagy részben az ország egyéb 
területére is kiterjesztheti. A rendelet hatályba
lépésének napját a földmívelésügyi miniszter 
állapítja meg és ő is hajtja végre a rendeletét.

Csanád-Arad-Torontál k. e. e. vm. központi járásá
nak főszolgabírója, mini elsőfokú rendőri büntető

bíró.
1938. kih. 744. szám.

ÍTÉLETKIVONAT.
üzv. Simon Andrásné sz. Csorba Mária 52 éves 

r. kát. özvegy, makói születésű és apátfalvai lakós 
magyar honos, korcsmáros, vagyonos, terheltet 
bűnösnek mondom ki az 1936. évi V. t.-c. 11. 
§-ába ütköző kihágásban, melyet azáltal követelt 
cl, hogy Apátfalván 1928 március 31-én a szőlé
szeti és borászati kerületi felügyelő által korcsmá
jában tartott vizsgálat alkalmával a kímélés 
céljára szolgáló bor 8-4, illetőleg 8‘3% térfogat- 
szesztartalommal bírt s ezért terheltet az idézett 
50. § alapján a Kbtk. 21 §-a alapján 1 napi ön
költséges elzárásra átváltoztatandó 5 pengő pénz
büntetéssel büntetem.
" P á tr ia ”  Irodalmi V illa la t é l Nyomdai R^T. - -  L

A pénzbüntetés jelen ítélet jogerőre emelke
désétől számított 15 nap alatt, különbeni végre
hajtás terhe mellett kell befizetni. A pénzbüntetés 
az 1936. évi V. t.-c. 58. §-ának rendelkezéseihez 
képest teljes egészében a földművelésügyi tárcát 
illeti.

Kötelezem terheltet az 1936: V. t.-c. 54. 
§-ának értelmében jelen ítéletem kivonatának a 
„Makói Ujság“ és a „Vendéglősök Lapja“ című 
lapokban, valamint Apátfalva község elöljáró
ságának hirdető tábláján terhelt költségére tör
ténő közzétételét.

Kötelezem továbbá terheltet, hogy a Rbsz. 
213. §-a értelmében a Borvizsgáló Szakértő Bizott
ság Budapest javára összesen 32 pengőben meg
állapított eljárási költséget, mint vizsgálati díjat 
az ítélet jogerőre emelkedésének időpontjától 
követő naptól számított 15 nap alatt különbeni 
végrehajtás terhe mellett hozzám fizessen be.

Makó, 1938. évi december hó 14-én.
J)r. Vajda Jenő s. k., tb. főszolgabíró, mint 

rendőr-büntetőbíró.

M. kir. rendőrség szegedi kapitányságának rendőri 
hüntetőbírája.

Szám: 3331/1938. kih. JogerősI Végrehajtható 1

ÍTÉLETKIVONAT.
Schwarcz Sándor terhelt, ilalmérő foglalko

zású, szegedi lakost bűnösnek mondom ki ki
hágás miatt és ezért az 1936. évi V. t-c. 50. §-a 
alapján a Ktk. 21. §-a alkalmazásával, behajt
hatatlanság esetére a II. B. N. 10. §-a alapján 
2 napi elzárásra átváltoztatandó 10 P pénz- 
bünetésre ítélem el. Kötelezem továbbá ter
heltet, hogy a 70.000/1936. sz. F. M. r. 67. §-ának 
2. bekezdése alapján megállapított 20 P állami 
ellenőrzési díjat az ítélet jogerőre emelkedésétől 
számított 15 nap alatt a rendőrkapitányság pénz
tárába befizessen.

Kelt, Szegeden, 1938. év december hó 17. 
napján. Thiry Lajos, s. k., m. kir. rendőrtanácsos, 
mint rendőri büntetőbíró.

A hivatalos kivonat hiteléül: Szeged, 1939. 
április hó 13-án. Tóth Ferenc, hiv főtiszt.

ÍTÉLETKIVONAT
A m. kir. rendőrség túrkevei kapitánysága, 

mint I. fokú rendőri büntető bíróság 1939. 
március 29-én kelt 34/2—1939. kih. számú jog
erős ítéletével özv. Klein Vilmosáé, született 
Glascr Fanni, 68 éves, izr. vendéglős, túrkevei 
lakost azért, mert 1939. január hó 31-én Hunyadi 
János utca 5. szám alatti vendéglőjében a sön- 
tésben forgalombahozatalra szánt s tárolt nyolc 
liter bor tiltott anyagok hozzáadása folytán 
fogyasztásra forgalomba hozhalatJannak bizo
nyult, továbbá a bort tartalmazó tartályok a 
bor minőségét és faját feltűntető megjelöléssel 
ellátva nem voltak, az 1936: V. t.-c. 49. §-a 
alapján húsz pengő pénzbüntetésre ítélte, mély 
behajthatatlanság esetén kettő napi elzárásra 
változtatandó át s kötelezte az elkobzás elől 
elvont bor ellenértéke címén 4 P 55 fillér, állami 
ellenőrzési díj címén 20 pengő, vegyvizsgálati 
díj címén 32 pengő megfizetésére, továbbá az 
ítéletnek az „Uj Nemzedék** s a „Vendéglősök 
Lapja** című időszaki lapokban való közzé
tételére.

964/1938. kih. sz.

ítéletkivonat.
A m. kir. rendőrség kaposvári kapitányságá

nak rendőri büntető bírája I. r. t. Brcuer Ármin 
kereskedő kaposvári lakosi azért, mert az előírt - 
nál alacsonyabb szesztartalmú bort hozott for
galomba az 1936. V. t.-c. 50. §-a alapján a Bn. 
II. §-a alkalmazásával 100 pengő pénzbüntetésre, 
ennek behajthatatlansága esetére 20 napi él- 
garasra, valamint a felmerült vegyvizsgálati,

Budapest, IX.. Ü llői.út 25. szám (Köztelek) — 392098

állami ellenőrzési és szakértői díjak megfizetésére 
ítélte. Egyben elrendelte a bűnjelt képező 548 
liter 9 térfogat-százaléknál alacsonyabb szesz
tartalmú bor megsemmisítését és a jogerős íté
letnek a Somogyi Újságban, valamint a Vendéglő
sök Lapjában való közzétételét. Végül Il.r.t.özv. 
Brcuer Józsefnél a kihágás vádja és jogkövetkez
ményének terhe alól felmentette.

Kaposvár, 1939 február 17. I)r. vitéz Fazahas 
Péter m. kir. rendőrkapitány, mint rendőri bün
tetőbíró.

Főszerkesztő:
DR. KISS ISTVÁN.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos 
Dr. KISS ISTVÁNNÉ.

Szent István 
Portersör
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