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Vendéglátó ipari szaklap
M. k ir. postatakarékpénztár csekkszúnia 45.255 
Megjelenik hn?onta 5-én. E l ő f i z e t é s i  dí j  
Télérre H pengő, egész évre 13 pengő 
H i r d e t é s i  d í j  s z t t v e g o ld a l o n  50 f i l l é r ,  
h irdetési oldnlon 40 fillér hasábinilliméterenklnt
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Győzött az igazság
a mostani első tilkos választáson. Ezt 
gazdasági és nem politikai szempontból 
állapítjuk meg. Nem az ígéretek kor
mányának programja, hanem a becsü
letes nemzeti, keresztény és szociális 
munka kormányának a gazdasági pro
gramja győzött. Győznie kellett, mert 
az ország lakosságának legnagyobb 
része, a földmíves, az iparos, a keres
kedő, a tisztviselő és a nemzeti gondol
kodású munkásság jól tudja, hogy ma 
nem a jelszavak, hanem a komoly építő 
munka korát éljük. A kormány eddigi 
nagyszerű működéséből mindenki 
tudja, hogy az ország gyarapodására 
és a lakosság szociális helyzetének javí
tására mindent elkövet. Ez okból győ
zött a kormány a választáson 1

Gyarapodó és erősödő Magyarország 
feladata előtt állunk. Mondotta leg
utóbb a miniszterelnök úr. Továbbá 
kijelentette, hogy a földreform meg
valósítása az új parlament első fel
adata. A termelés fokozását, az ipar 
fejlesztését és a közalkalmazottak fize
tésének javítását mind sürgős feladat
nak jelentette ki.

Az országgyűlési választás ered
ménye nyomán megnyugodott az egész 
ország társadalma, mert tudja, hogy 
most a gazdasági életet fellendítő intéz
kedések sorozata következik.

A vendéglátó ipar is örömmel vette 
az országgyűlés választásának ered
ményét, mert tudja, hogy nemcsak leül
és belpolitikai szempontból, hanem gaz
dasági fellendülés szempontjából is sokat 
jeleni az egységes ország.

A miniszterelnök úr különben meg

a választások előtt bejelentette, hogy 
ez a választás nem az ígéretek, hanem 
a cselekedetek parlamentjét lesz hivatva 
beküldeni az országházba.

Ettől a parlamenttől tehát a gazda
sági és szociális fejlődést megindító

volt a minap a Budapesti Kereskedelmi és ipar
kamarában. Részt veit azon a létérdekeitebb 
ipar* a vendéglős- ás szállodásipar is. A felszólalók 
mindegyike megállapította, hogy az utóbbi időben 
az idegenforgalom nagy mértékben csökkent. 
A kamara előadója, GyömreySándor dr. részletesen 
felsorolta az idegenforgalom hanyatlásának az 
okait. A nyugateurópai idegenforgalom kizárólag 
a külpolitikai események miatt csökkent. Ehhez 
járul! még a valuta súlyos helyzete és a vízum
kényszer. Hangoztatta, hogy a kamara már kérte 
a vizumdíjak mérséklését. Nemeik Aladár a 
vendéglátó ipar nevében bejelentette, hogy egyik 
legfontosabb kérdés ez ügyben a szállodai bonok 
bevezetése. Erről tárgyalt legutóbb Marienbadban 
a Szállodások Nemzetközi Egyesülete is. Kijelen
tette, hogy a magyar szállodások bármilyen for
mában is készek a szállodai bónrendszert el
fogadni. Németh Aladár egyben a vendéglátó ipar 
sérelmeit tárta fel. Több felszólaló különböző 
oldalról világította meg az idegenforgalom el
maradásának következményeit.

Hallóssy István, az Országos Magyar Idegen- 
forgalmi Hivatal elnöke alapos hozzáértéssel nyug
tatta meg az értekezletet. Kijelentette, hogy ne 
feledkezzenek meg a belső forgalomról, mert az 
idegenforgalomra nem szabad teljesen alapíta
nunk. Erre legjobb példa a most tartott Nemzet
közi Vásár forgalma, amely csodálatos módon 
nyolcvanöt százalékk*d emelkedett. Igaz, hogy 
a külföldi forgalom huszonöt százalékkal esett. 
Ennek az esésnek egyik oka azonban az, hogy az 
elmúlt évben még Csehországból jöttek olyanok, 
akik az idén jórészt már belföldiek. Különösen 
nagy az érdeklődés a külföld részéről a Balaton 
iránt. A Balatonon Őszödön négyszázezer pengőn 
tisztviselő üdülő épült. A Galyatetőn pedig három

cselekedeteket vár az egész ország I 
A vendéglátóipar pedig ezenkívül az 

idegenforgalom megélénkülését is re
méli, mert az idegemforgalom ott virul 
a legjobban, ahol rend, nyugalom és 
biztonság uralkodik.

és fél millió pengőn kastélyszerű üdülő. E helye
ken uemtagoknak is olcsón adnak teljes ellátást.

Végül bejelentette Hallóssy elnök, hogy az 
idegenforgalom fejlesztésére korszerű terveket 
dolgoznak ki. Nem nézhetjük tétlenül azt, hogy 
a magyarok tíz év alatt — a statisztika szerint — 
kétszázötvenmillióval többet költöttek el kül
földön, mint nálunk a külföldiek.

Az értekezlet elnöke megállapította, hogy az 
idegenforgalom irányítása nem lehet jobb kezek
ben és hogy a szállodás ipar elhanyagolt problémái 
országos megszervezéssel oldódnak meg.

A vendéglátó ipar pedig sokat remél az új 
idegenforgalmi propagandától és a belső forgalom 
megszervezésétől I

Fejlesztik a balatoni hajózást. 0 új kikötő
és több személyhajó beiktatása érdekében folynak 
tárgyalások. A magyar királyi Államvasutak 
érdekkörébe tartozó Balatoni Hajózási R.-T., 
mint a gazdasági életben híre terjedt, az állandóan 
fokozódó balatoni hajóforgalom minél simább 
és kényelmesebb ellátása érdekében több új 
személyhajó beszerzését határozta el. A forgalomba 
került hírek szerint több gőzhajó és kisebb csavar
gőzös beszerzésével kívánja hajóparkját növelni 
a vállalat. Ugyancsak Ilire terjedt annak is, hogy 
a balatoni fürdővidék újabban épült, illetőleg 
kifejlődött fürdötelepei közül hatnak a számára 
fognak új kikötő állomásokat létesíteni. A hajó- 

• park bővítése ügyében a vállalat és a Ganz között, 
az új kikötők építésével kapcsolatban pedig a 
földművelésügyi és a kereskedelem- és közlekedés
ügyi minisztérium között folynak előrehaladott 
stádiumban lévő tárgyalások.

Idegenforgalmi értekezlet

POPPER BORPINCESZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Telefoni 1-484-82

Alaplttaftott 1869. évben.Budapest-Kőbánya, Előd ucca 8. szám .

Az 1922. évi országos szőlő-és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve. 
Válogatóit uradalmi fajborok. Kérjen saját érdekében árajánlatot.
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Arcképes igazolvány
Az iparügyi miniszter az ipartestületi tagok 

arcképes igazolványa tárgyában készült rendelet- 
tervezetet hozzászólás végett megküldötte a 
kereskedelmi és iparkamaráknak, valamint az 
Ipartestületek Országos Központjának.

A tervezet szerint az ipartestületi tagokat és 
a felvidéki ipartársulatok képesítéshez kötött ipart 
űző tagjait — a jogi személyek és az önkéntes 
tagok kivételével — arcképes igazolvánnyal kell 
ellátni. Az arcképes igazolvány az arcképen felül 
tartalmazza : az iparos nevét, születési évét és 
helyét, lakóhelyét; az ipar jogosítványt kiállító 
hatóság megjelölését; az iparjogosítvány számát 
és kelté t; az iparnak az iparjogosítvány szövegé
vel megegyező megjelölését; az igazolvány érvé
nyességi idejét.

Az arcképes igazolványt az ipartestület elöl
járósága (felvidéki ipartársulat vezetősége) állítja 
ki. Az iparos ipara gyakorlása megkezdésének be
jelentésekor, ha pedig ebben az időpontban ipar
igazolványt még nem kapott, az iparigazolvány 
kézbesítésétől számított nyolc nap alatt köteles 
két 6 x6 cm nagyságú fényképet az ipartestülethez 
(felvidéki ipartársulathoz) benyújtani és egy
idejűleg az ipartestület (felvidéki ipartársulat) 
pénztárába a kiállítási költséget befizetni, ezen
felül viselnie kell az arcképes igazolvány bélyeg
illetékét.

Az arcképes igazolvány kiállításától, meg
hosszabbítás esetében a meghosszabbítástól szá
mított egy évig érvényes, de már előbb is érvényét 
veszti, ha tulajdonosa meghal, iparjogosítvány 
hatálya vagy a közkereseti társaság tagjának, 
illetőleg a betéti társaság beltagjának az üzlet 
vezetésére jogosultsága megszűnik, avagy ha a 
tulajdonos az iparnak kiskorú javára üzésétől 
visszalép. Az arcképes igazolványt minden évben 
érvényességi idejének költségmentes meghosszab
bítása végett be kell mutatni.

Az arcképes igazolvány adataiban bekövet
kezett változást — annak feltüntetése végett — 
az ipartestületnek, az arcképes igazolványt is be
nyújtva, nyolc nap alatt kell bejelenteni.

Ha az ipartestület elöljárósága (felvidéki ipar- 
társulat vezetősége) az arcképes igazolvány kiállí
tását, a bejelentett változás feltüntetését, az arc
képes igazolvány érvényességi idejének meg
hosszabbítását megtagadja, vagy az arcképes
igazolványt érvénytelenné nyilvánítja, a meg 
nem elégedő érdekelt fél tizenöt nap alatt a fel
ügyelő hatósághoz fordulhat.

A tervezet szerint az arcképes igazolvány 
jogosulatlan használata kihágás, az arcképes 
igazolvány kiváltásának vagy meghosszabbításá
nak elmulasztását az ipartestület (a felvidéki 
ipartársulat) fegyelmi úton bünteti.

MI Ú J S Á G ?
Papp József ünneplése. Az 1POK választmányi 

ülését május 14-én Balatonfüreden tartották meg. 
E/, alkalommal a választmány elismerését és hálás 
köszönetét nyilvánította Papp Józsei kormány
főtanácsos elnöknek azért a rendkívüli fáradozá
saiért, hogy Balatonfüreden iparosgyógyházat 
létesített.

Az áréllcnőrzés munkáját az eddiginél szélesebb 
alapra kívánja Helyezni az árkormánybiztosság. 
Eddigi munkája a termelési, gyártási árvetésekre 
terjedt ki. Szükség mutatkozik azonban további 
árellenőrzésre is, mert a fogyasztói áraknál az ár
mérséklések alig, vagy egyáltalában nem tapasztal
hatók. Ez pedig éppen fogyasztók érdekében káros 
jelenség. Az árkormánybiztosság megfigyelési 
körébe vonja az áru útját, hogy megállapíthassa, 
vájjon mi az oka a fogyasztási cikkek magas 
árának. Mindenesetre figyelemmel kísérjük az 
árkormánybiztosság e nagyszabású munkáját és 
érdeklődéssel várjuk a végső eredményt.

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

Telefon 11—40—44, 1 1 -8 4 -6 4

A ján lja  hordós és palackos borait

Iparosok üdülése Ilalatoníüreden. Az Ipar- 
testületek Országos Központja közli az ipar- 
testület útján Budapest iparosaival, hogy május
15- től december 13-ig terjedő időben összesen hét 
csoportban, csoportonkint négy heti időtartamra, 
igen kedvező üdülési lehetőségeket nyújt az 
újonnan megnyilt Balatonfüredi Üdülőtelepén. 
Az V—VI. sz. csoportba csak a teljesen szegény- 
sorsú és előrehaladott betegségü iparosok, illetve 
családtagjaik utaltatnak be. Ezek ellátása és 
mindennemű (kivéve a vasúti utazás) költségeit 
az 1POK viseli. Az ebbe a csoportba jelentkezel tek 
szegénységüket okvetlenül hatósági szegénységi 
bizonyítvánnyal kell, hogy igazolják. A többi 
csoportokban a teljes ellátás napi 3*20 p. Gyógydíj 
főidényben —*50, elő- és utóidényben —*25 P 
naponta; fürdődíjak (természetesen szénsavas 
fürdő) július 16-tól augusztus 20-ig 3*—- P, április
16- tól június 15-ig és augusztus 21-től szeptember 
30-ig 2*50 P, október 1-től április 15-ig 2‘— P.

A csoportok négyhetesek, de lehet kéthetes be
utalást is kérni. A kéthetes csoportbeutalás azon
ban csak a hó 1-én és 15-én kezdődhet. Az 1POK 
a csoportbeosztáshoz szigorúan ragaszkodik, attól 
semmi körülmények közölt el nem tér. A beutalás 
iránti kérvényt az Iparleslülelek Országos Köz
pontja elnökségéhez kell intézni, azonban benyúj
tani az ipartestületnél kell. Az egyes csoportokba 
történő felvételről az IPOK a kérelmezőt értesíti.

A magyar bor ünnepe Kecskeméten végre- 
hajfőbizottsága, Kecskemét th. város közönsége, 
továbbá a Kecskeméti Szőlő-és Gyümölcstermelők 
Egyesülete közreműködésével 1939 június 18— 
20-án Kecskeméten bor-, szőlő- és a borterme
léssel kapcsolatos ipari, háziipari kiállítást és bor
vásárt rendez. A kiállítás célja : a homoki bor
vidékek borterményeinek kiállítása, a kiállítási 
anyag kölcsönös megismerése és végül a bor
termeléssel kapcsolatos ipari és háziipari eszközök 
bemutatása. A kiállítás helye Kecskeméten a 
Gazdasági Egyesület nagyterme (Rákóczi-út 7.) 
és a Városi Vigadó nagyterme, a körülötte lévő, 
körülbelül 1000 négyszögöl területű szabad térrel. 
A kiállításon résztvehetnek a különböző borvidé
kek területéről meghívott bortermelők, a bor
termeléssel kapcsolatban lévő ipari és háziipari 
vállalatok (jogi személyek és egyének), akik 
igazoltan bortermeléssel foglalkoznak, illetve ipar
engedéllyel rendelkeznek. A kiállított termények
nek és tárgyaknak a kiállításra alkalmas voltát 
a végrehajtóbizottság által kijelölendő szak
bizottság állapítja meg.

Vendéglátóipari kö/.gvíílés Székesfehérváron. 
A székesfehérvári és fejérmegyei vendéglősök, 
szállodások, kávésok és korcsmárosok ipariársu- 
lata május 25-én tartotta ötvenkettedik köz
gyűlését. A gyűlés előadója, Szőllősy Ferenc fő- 
lilkár a vendéglátó iparok helyzetéről és aktuális 
kérdéseiről tartott kimerítő előadásában különösen 
az úgynevezett szociális rendeletek (munkaidő, 
munkabér, fizetett szabadság) hatásait isméi tette.

A Budapest Fürdőváros Egyesület közgyűlésén 
vitéz József Ferenc dr. királyi herceg megnvitó- 
szavaiban a visszatért Felvidékkel kapcsolat
ban fejtegette a belföldi vendégforgalom jelentő
ségét, majd arra mutatott rá, hogy a keleti népek
kel való kapcsolat kimélyítésére ugyancsak 
nagy szükség van az idegenforgalmi propaganda 
terén. A fürdőkórház mielőbbi megépítését sür
gette. Techerl Gyula dr. főtitkár évi jelentésében 
kiemelte, hogy v. József Ferenc dr. kir. herceg 
az északi országokban tartott előadássorozatá
val milyen nagy szolgálatot tett a magyar fürdő-

ügynek. Örömmel jelentette végül, hogy a Gyógy
helyi Bizottság elnöke értesítést kapott Kunder 
Antal kereskedelemügyi minisztertől, amely sze
rint a MÁV hétnapos budapesti tartózkodás 
után a külföldi fürdővendégek részére teljesen 
ingyenes visszautazást biztosít. Ezzel a kedvez
ménnyel minden bizonnyal erősen fellendül Buda
pest fürdőváros idegenforgalma. A közgyűlés 
három évre ismét vitéz József Ferenc dr. királyi 
herceget választotta elnökké. Alelnökök : Szvi- 
ezsényi Zoltán és Tasnády Szűcs Andor ny. 
államtitkár, főtitkár Techerl Gyula dr., Hallóssy 
István m. kir. kormányfőlanácsos, az Országos 
Magyar Idegenforgalmi Hivatal vezetője, ,,a 
megnagyobbodott Magyarország új idegenfor
galmi célkitűzései'* címmel tartott érdekes elő
adást. A politikai helyzetek változásával a térkép 
is változik és változást szenved az idegenfor
galom is. Bécs idegenforgalmi jelentősége meg
szűnt és Budapesten kapóit fontos szerepel az 
idegenforgalom terén.

Fényes
Fővárosi Nagycirkusz

Előadások mindennap e s t e  8  

V i l á g v á r o s i  m ű s o r
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A budapesti szállodások 
és vendéglősök ipartestülete

közölte tagjaival a kereskedelemügyi minisz- 
térium legutóbbi 30.931/1939. í. a. számú ren
delőiéi, amelyben a minisztérium kötelezte az 
iparlestülclcl arra, hogy a legkisebb munka
bérekre és a munkaidőre vonatkozó rendeldck 
be nem tartása következményeire figyelmeztesse 
tagjait. Az ipartestüld felhívása a következő:

10 rendeld nők eleget téve, fölhívjuk tag
jainkat, hogy a fizetéses szabadságol biztosítsák 
arra jogos munkásaiknak, a legkisebb munka
béreket maradéktalanul adják meg és a 14 órás 
munkaköreiben napi 10 órán túl, ugyancsak a 
rendeletben megállapított módon foglalkoztassák 
alkalmazottaikat.

Az a tapasztalat, hogy a munkások egy része 
rosszhiszeműen visszaél a rendelelekkel, tes
tületünk munkaügyi bizottságát arra késztette, 
hogy új személyzeti borítékol készíttessen, ame
lyen az alkalmazási feltételek és tudnivalók az 
új rendclctck figyelembevételével szövegezteltek 
meg. Hogy munkásaink ne mondhassák a jövő
ben azt : „nem Indiák, mit írattak velük alá", 
azért az uj személyzeti boríték tudnivalóit lar- 
talmazó nyomtatványt kap — átvételi elismer
vény ellenében — minden egyes alkalmazott, 
amely nyomtatvány szószerint egyezik a ,,sze
mélyzeti boríték" szövegével.

Fölhívjuk laglársaiuk figyelmét új személy 
zeti borítékunkra, amely egyébként a munkások 
okmányainak őrzésére szolgál és saját érdekük
ben alkalmazzák azokat.

A személyzeti borii ékok darabja tagjainknak 
6 fillér, nem tagoknak 10 fillér. A személyzeti 
borii ékokai a pénz (és vidékre a postadíj) elő
zetes beküldése után testületünk irodája küldi 
szét.

TÖRLEY
TAU SM AfFCRSIH O RÉSERVE
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M EINL-KAVE...
a jó  m i n ő s é g  
megelégedettség 
és nagyforgalom 

biztosítéka.

A borpiac. Kereslet élénk. A tételek mind 
elkelnek. A/, árak a helyszínen .'58—45 fillér 
körüliek. A terméskilátások eddig igen jók.

Legkisebb munkabérek. A fogadó- (szálló-, 
penzió-), vendéglő-, kifőző-, korcsma-, kávénáz- 
és kávémérőiparokban a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara területén fizetendő legkisebb 
munkabérek megállapítására a m. kir. keres
kedelem- és közlekedésügyi miniszter úrnak 
53.140/1938. I. a. sz. rendeletével kiküldött 
bizottság 1939. évi május hó 2-án tartott ülésén 
a szegedi kereskedelmi és iparkamara területére, 
azaz Bács-Bodrog, Békés, Csanád-Arad-Tolon- 
tál k. c. e. és Csongrád vármegyék, valamint 
Szeged szab. kir. thj., Baja és Hódmezővásárhely 
thj. város területére kiterjedő hatállyal a leg
kisebb munkabéreket megállapította.

A Babilon parija vendéglátó vállalatai alkal
mazottainak munkaideje. A kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter módosított rendeletét 
adott ki a Balaton partján kijelölt területeken 
levő fogadókban (szállókban, penziókban), ven
déglőkben, kifőzésekben, kávéházakban, kávé
mérésekben, cukrászüzletekben, korcsmákban, 
továbbá általában a szállásadásra, illetőleg éte
leknek vagy italoknak helyben fogyasztás cél
jából kiszolgáltalásrára berendezett vállalatok
ban foglalkoztatott alkalmazottak munkaideje 
tekintetében. E szerint munkaadó a megálla
pított munkaidőt meghosszabbíthatja július és 
augusztus hónapokban naponta legfeljebb két 
órával. Ha a munkaadó a munkaidőt meghosz- 
szabbítja, a napi pihenőidőt a meghosszabbítás 
tartamával meg szabad rövidíteni.

N a g y f o r g a l m ú  v i d é k i  v á r o s b a n  l é v ő  
3 n a g y  h e l y i s é g  é s  t á n c t e r e m b ő l  á l l ó

vendéglőm et
te lje s b e r e n d e z é s s e l
bérbe adnám.
C i m  a  k i a d ó b a n .

Iparosok .szervezkedése Erdélyben. lelöki 
Ádám gróf, aki a romániai magyar népközösség 
vezetőségében az iparügyek vezetője, megindí
totta a magyar iparosok szervezését. Akciójá
nak eredménye alapján Erdély csaknem minden 
számottevő városában lesz az iparos egyesületnek 
szervezete. Teleki Ádám felkereste Segesvár, 
S/.ékelykercsztúr, Székely udvarhely, Sepsiszeul - 
györgy és Csíkszereda városokat. Ezekben a 
városokban gyűléseket tartottak, amelyeken

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

T »lo fon«*4m  : I 4t&—M

Teleki Ádám hangsúlyozta, hogy ha a magyar 
iparosság meg akarja védeni érdekeit, akkor az 
ittclő hat anezer magyar iparosnak országos 
szervezetbe kell tömörülnie.

Wóm n 1 ffirdőft

vasú tá llom ási vendéglő
á t a d ó
A r a n y b á n y a

Érdeklődés a helyszínen : délután 6—7 óra között

Szegények gázálarca. A m. kir. belügyminiszter 
úr leiratot intézett a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamarához, amellyel a Légoltalmi Liga Or
szágos Női Bizottsága részére engedélyezett ado- 
mánygyüjlési akció szabályzatát küldötte meg. 
A Női Bizottság élén álló fenkölt lelkű hölgyeket 
nemes és nemzetvédelmi szempontból rendkívül 
nagyjelentőségű cél vezette ennek az akciónak

Esztergomban A D U N A I SÉTÁNYON

a „KISSZATYOR" MULATÓ
állami állásba való elhelyezkedésein m iatt szabadkézből 
e l a d ó .  Esztergom, Nagydunasor 3. sz. Ifj. Tóth János.

megindítására : a szegények gázálarccal való ellátása• 
Az a társadalmi osztály, amely egy repülőtámadás 
esetén amúgyis a legnagyobb veszélynek van ki
téve, nem képes anyagi okok miatt még a leg
szükségesebb óvintézkedéseket sem megtenni, 
még kevésbbé gázálarcokat beszerezni. A Lég
oltalmi Liga Országos Női Bizottsága ezért oly 
módon kívánja a szegény lakosságot gázálarccal 
ellátni, hogy kétfilléres jótékonysági bélyegeket hoz 
forgalomba, amelyeket iparosoknál és kereskedők
nél helyez el bizománybán, hogy a náluk vásárló 
közönségnek átvétel céljából ajánlják fel. A keres
kedőket és iparosokat tehát az akció anyagilag 
nem terheli, csupán segítő közreműködésüket és 
támogatásukat kéri a Légoltalmi Liga Országos 
Női Bizottsága. A kétfilléres jótékonysági bélye
gek a közismert légoltalmi plakát terve szerint 
igen ízléses kivitelben készültek. A kamara feles
legesnek találja, hogy a magyar iparosok és keres
kedők előtt hangsúlyozza ennek a nemes akciónak 
szociális és nemzetvédelmi szempontokból való 
különös fontosságát. A kamara ezúton is felkéri

Pályázati hirdetmény.
A Kisbér óm Vidéke I|iurlcstülcle Flnttkségc

a székházéban levő házhoz kötött korlátlan ital- 
mérési joggal ellátott vendéglő bérletére 1939. évi 
november hő 15-tííl hat egymást követő évre 
pályázatot hirdet.

A bérlet tárgya l sank, 1 terem, egy 8X21 
m-cs színpaddal beépített nagyterem, 1 konyha 
1 pince, 1 tekepálya, 1 faház, valamint a meglévő 
felszerelés.

A részletes feltételek megtudhatók az Ipar- 
testület hivatalos helyiségében a hivatalos órák 
alatt, valamint 50 filléres válaszbélyeggel ellátott 
levélben. A pályázat idelyc 1939. évi június hó 1— 
30-ig.

Kisbér, 1939. május hó 19-én.

.Iáim Ferenc
elnök.

Garantált teljes 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők: 
Pálpuszta-sajt, 

Derby-sajt, Roma- 
dour, Imperlál, 

Óvári, Trappista, 
Casino, Roquefort, 
Roquefortdobozo8

D E R B Y  Sajt- is  VajtarmalS Részvénytársaság
Központi árusító-telep: Budapest, XIV. Kér., K erepesi út 62. 
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a kereskedő és iparos társadalmat, hogy az akció 
lebonyolítását végző Légoltalmi Ligát a nemes 
cél elérése érdekében a rendelkezésére álló esz
közökkel a legmesszebbmenően támogassa és a 
Liga megbízottait ól bizományba átvett kétfilléres 
jótékonyságibélyegeket vásárlóközönségénekmeg- 
vétel céljából ajánlja fel.

A Kisipari Kivileli Intézet beszámolójából 
megállapítható, hogy a tavalyi kedvezőtlen kül
politikai és gazdasági viszonyok ellenére a magyar 
kisipar exportja erőteljesen fejlődött és majdnem 
megduplázódott az előző évvel szemben. Az 
intézet közreműködésével 1937-ben több mint 
500.000 pengő értékű kivitelt bonyolítottak le 
és tavaly a kisipari export ezen az úton 930.000 
pengőre növekedett. Értékben különösen a kész 
bőrkesztyűk exportja emelkedett. 262.000 pengő 
értékben exponáltunk kesztyűket. A nőiruha- 
export több mint 111.000, az ötvösárukivitel 
109.000, női divatcikkek exportja 46.700 pengőt 
képviselt. De jelentős értékben és mennyiségben 
exportáltunk kisipari díszműárukat, bőröndös és 
bőrdíszműárukat, különleges cikkeket, játék
árukat, fonott kosárárukat. A magyar kisipai 
ma már 44 országba exportál és cikkei a világ 
legtávolibbi pontjára eljutnak. A kivitel szem
pontjából első helyen áll Anglia, amelynek része-

Egy  2 0 0  l i t e r e s
„ M A R A B U 11 új gőzfőző üst

5 atm. nyomásra e l a d ó .  Kiválóan alkalmas. 
Leveleket „Újpest 111" jeligével L e o p o l d  
G ó r n á l  h i r d e t ő i r o d a ,  Tcréz-körút három 

továbbít.

sedése kiviteli exportunkból meghaladja a 35 
százalékot. Svédországba, Norvégiába, Amerikába, 
Hollandiába, az angol domíniumokba, Francia- 
országba, Argentínába, Bolíviába, Brazíliába, 
Jávába, Gubába és Venezuelába is eljut a magyar 
kisiparos terméke. Iparfejlesztési szempontból 
is nagyjelentőségű az intézetnek az a tevékeny
sége, hogy külföldről beszerzi az ott keresett 
iparcikkek mintáit. Állandóan érkeznek külföld
ről mintadarabok, amelyeket kisiparosaink le
másolnak és megkezdik készítésüket. Ilyen ala- 
pon nem csupán az export számára sikeiült 
kisiparosainknak olyan cikkeket előállítani, ame
lyeknek gyártásával eddig nem foglalkoztak, 
hanem a belföldi piac is új cikkekhez jut.

Városok idegenforgalmi értekezlete. Debre
cen, Gyöngyös, Eger, Sopron, Veszprém, Szom
bathely, Hajdúszoboszló, Miskolc, Esztergom 
városok idegenforgalmi megbízottai megbeszélést 
tartottak Budapesten, dr. Milleker Rezső egye
temi tanár, az Országos Idegenforgalmi Tanács 
tagja elnöklete mellett. Megállapították, hogy 
az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal 
munkásságát eddig azért nem tudta kifejteni, 
mert a részletkérdések megtárgyalása foglalta 
el a hivatal tárgysorozatának egész idejét. Szük
ségesnek látják a magyar városok, hogy előzetes, 
érdekképviseleti összejövetelek formájában állandó 
bizottságot küldjenek ki a kérdések részleteinek 
megtárgyalására, hogy az egységes állásfoglalás 
kialakulását semmi se akadályozza. Dr. Puky 
Árpád gyöngyösi polgármester felszólalásában 
rámutatott arra, hogy a szervezkedés nemzeti 
érdek, mert a belső idegenforgalom kihaszná
lása és kialakítása egyike a legsürgősebben meg
oldandó feladatoknak. Dr. Milleker Rezső kifej
tette, hogy a szervezkedést a belső változások,



4 V E N D É G L Ő S Ö K  L A P J A lOSiV. j ú n iu s  5.

a Felvidék bekapcsolódása, a Felvidék és az 
anyaország közös érdekében halaszthatatlanná 
tették, Grassl Berbert (Debrecen), Veress Béla 
(Hajdúszoboszló), iíj Fazekas József (Gyöngyös), 
Szepesházy Róbert (Szombathely), ifj. Halász 
József (Miskolc), dr. Farkas István (Sopron), 
Karczos Béla (Eger), Sebestyén Gyula, a városok 
idegenforgalmi képviseletével megbízott iroda 
igazgatója szólaltak fel. Az értekezlet résztvevői 
négyórás tanácskozása számos új ötlet elfogadá
sával a magyar idegenforgalom jelentős fejlő
dését fogja munkálni.

A Hiis/.iiii'ühl lejinajiyobb ipara a faipar és
ezzel kapcsolatos fafeldolgozó ipar. Nagy-Magyar- 
ország hét falepároló telepe közül négy a most 
visszaszerzett vidéken működött. Már a béke
években ezek a falepároló telepek évi 10 millió 
aranykoronás exportot bonyolítottak le úgy, hogy 
ezek az iparvállalatok gazdasági életünk igen 
jelentékeny tényezői lesznek. A visszaszerzett 
telepek közül legnagyobb a Perecsényben és Tur- 
jasebesen működő Banllin-féle vegyészeti gyár, 
amely elsősorban falcpárolási termékeket állít 
elő, ecetsavat, nyersfaecetet, denaturáló faszeszt, 
metilalkoholt, faszenet. Ez alapanyagokból ki
indulva finomított termékek előállítása is e vál
lalat működési körébe tartozik. Jelentős falepároló 
vállalat a Szolyva Falcpároló R.-T., amely 1500 
alkalmazottal hasonló működési kört fejt ki. 
A nagybocskói Klotild R.-T. Nagy-Magyarország 
legnagyobb iparvegyészeti vállalata volt, amely
nek központja ma is Budapesten székel. Az elsza- 
tás után a nagybocskói telep csupán a helyben 
termett fa feldolgozásával és lepárolásával fog
lalkozott. A ruszin erdőségekben nagyszámú 
fűrészüzem van. így Antalócon, Havasközön, 
Perecsényben, Fenyvesvölgyön, Tihán, Révhe
lyen, Szerencsfalván, Szentmiklóson, Szolyván, 
Frigyesfalván egy svájci tőkével alakult részvény- 
társaság vasöntödét és nagyobb gépjavítómű
helyt létesített. Állami fűrészüzemek működnek 
Salánkon, Volócon, Mezőterebesen, Bruszturán, 
Taracközben, kisebb üzemek Kőrösmezőn, Rahónt 
Ökörmezőn, Huszton, Bustyaházán, Köveslige
ten, Dombón, Gyertyánligeten, Alsóbisztrán, 
Nagyszőlősön hordógyár működik. Nagyobb ipar- 
vállalat a gyertyánligeli Brattman-féle vasgyár, 
az őrhegyalján működő Schönborn-Buchaum 
grófi sörmaláta- és gyümölcsszeszgyár, a szent- 
miklósi Vulkán-féle gyufagyár. Kőbányák vannak 
Szentmiklóson, Frigyesfalván, Huszton, Ráká
szon, cementárugyárak Bátyun, Oroszvégen és 
Huszton. * I. * * 4

1938. kih. 750/5. szám.
A m. klr. állami rendőrség mohácsi kapitányságának 

rendőri bUnletőbírája az 1930. évi V. t.-c. 14., 28. és 53. 
f-ába, továbbá a 9. és 11. §-ba ütköző kihágás m iatt 
Wincsck József és özv. tincsek Jánosné cllelj indított 
kihágási ügyben, melyben a vádat dr. Faschkc Ferenc 
ügyészi megbízott és Deák Andor szakképviselő kép
viselte 1939. évi április hó 21. napján terheltek jelen
létében megtartott nyilvános tárgyalás alapján a vád és 
védelem meghallgatása után hozom a következő

í  X É 1 I . K  V :
I. r. Vincsek József terheltet, aki 1897. évbeli, r. k. 

vallású, nős, mohácsi születésű és lakos, magyar állam
polgár, vagyontalan, vendéglős családtagja, II. r. özv. 
Vlricsck Jánosné, sz. Vörös Juliánná, 1874. évbeli, r. k. 
vallású, özvegy, mohácsi születésű és lakos, magyar 
állampolgár, vagyonos, kb. 15.000 F értékben, vendéglős 
foglalkozású, bűnösnek mondom ki I. r. terheltet az 
1936. évi V. t.-c. 14. és 28. §, II. r. terheltet az 53. §, 
valatnint a 9. és l i .  §-ba ütköző és eszerint minősülő 
kihágás miatt, melyet azáltal követett el I. r. terhelt, 
hogy rummal kevert bort tokaji aszú elnevezés alatt 
hozott forgalomba, az eladott bort házasította. II. r.
lérhclt a kötelező ellenőrzést elmulasztotta, m int engedé
lyes. és ezért Vincsek József terheltet az 1936. évi V. t.-c. 
49. § 1. és 4. pontja, 50. § 2. és 51. § 4. pontja alapján, 
a II. Bn. 4. § és 7. jj alkalmazásával 50 pengő pénzbüntetés, 
behajthaiatlanság esetére a II. Bn. 10. és 23. §-a alapján
10 napi elzárásra, II. r. özv. Vincsek Jánosné terheltet 
az 1936. évi V. t.-c. 49. § 1—4. pontja, 50. § 2. és 51. §
4. pontja alapján, a II. Bn. 4. és 7. §-a alkalmazásával 
30 pengő pénzbüntetés, behajthatatlanság esetére a II. 
Bn. 10. éa 23. §-a alapján 4 napi elzárásra ítélem cl.

Kötelezem I. r. terheltet a m. klr. földművelésügyi 
tárra javára a 70.000/1936. F. M. sz. rendelet 68. §-a 
alapján vcgyvlzsgálatl díj címén 30 pengő megfizetésére.

A 70.000/1936. F. M. r. 72. §-a alapján elrendelem 
as ítélet kivonatának jogerőre emelkedése után Vincsek 
József 6S társa terheltek költségére a Mohácsi Hírlap c. 
hfetlldfibrtii és a Vendéglősök Lapja c. szaklap egy
" P á tr ia "  Irodalmi V állala té t Nyomdai R..T, ■ - T

számában való közzétételét. Kirendelem továbbá a jog
erős ítéletnek a pécsi ín. kir. pénzügyigazgatósággal való 
közlését.

A befolyó pénzbüntetést, a vcgyvlzsgálatl d ijat a m. kir 
földművelésügyi minisztérium „Szőlészet és borászat" 
bevételi számlája javára kell fordítani.

.Molnár Lajos s. k. m. kir. rendőrfogalmazó, r. b.-biró.
Kivonatos másolat hiteléül:
Mohács, 1939. évi május hó 8-án.

(■átszegi (íéza kezelő.

Fcst-IMIIs-Solt-KIskiin vármegye váci Járásának főszolgn- 
hírájátői.

1824/1938. kih. Tárgy; Bodnár Andrásné duna
keszi lakos borászati kihágása.

ÍT É L E T K IY O N A T
Bodnár Andrásáé, 40 éves, r. k. férjes, dunakeszi 

születésű és lakos korcsmárost fenti számú ítéletemmel 
az 1936. évi V. t.-c. 49/1 §-ába ütköző kihágásért, melyet 
azáltal követett el, hogy Dunakeszi községben, 1938. évi 
november hó 9-énapján, mint korcsmáros vízzel hamisított 
bort hozott személyesen forgalomba, az idézett u. a. t.-c. 
49 §-a alapján 40 pengő pénzbüntetésre ítéltem, mely 
összeg behajthatatlanság esetére 20 napi elzárásra változ
tatandó át.

Jogerős és végrehajtható.
Vác, 1939. évi április hó 25-én.

Olvashatatlan aláírás.
főszolgabíró.

M. kir. rendőrség mezőtúri kapitánysága.

1939 kih. 176/1. sz. Tárgy; Lénárt Károlyné, sz.
Körmendi Juliánná borkihá- 
gási ügye.

ítéletkivonat.
Lénárt Károlyné, sz. Körmendi Juliánná, 1867. évbeli 

berettyóújfalui születésű, férjes, mezőtúri lakos, vendég
lőst a fenti számú ítéletemmel az 1936. évi V. t.-c. 9. 
§-ába ütköző kihágás miatt, melyet felvizezett bornak 
közfogyasztás céljaira való forgalombahozatala állal 
követett el, az 1936. évi V. t.-c. 49. § 1. pontja alapján 
a Kbtk. 21. §-ának alkalmazásával! behajthatatlanság 
esetén 8 napi elzárásra átváltoztatandó 40 I* pénzbünte
tésre ítélem.

Kirendeltem az ítélet kivonatának hírlapi közzé
tételét, köteleztem terheltet 20 P vcgyvlzsgálatl dij és 
20 F állami ellenőrzési díj megfizetésére.

Az ítélet Jogerős. Végrehajtható.
Mezőtúr, 1939. évi május 6.

Br. Mihályi s. k.
r. fogaim., r. b.-biró.

Kivonat hiteléül:
OlvnshntAtlnn aláirá.4

hív. főtiszt.

M. klr. rendőrség mezőtúri kapitánysága.

1939. kih. 175/1. sz. Tárgy : Mandcl Hermina, mező
túri lakos borkihágási ügye.

ítélet kivonat.
Maiidéi Hermina 1886. évbeli, vármezői (Szilágy m.) 

születésű, elvált, mezőtúri lakos korcsmárost a fenti 
számú ítéletemmel az 1936. évi V. t.-e. 9., 11., 20. §-aiba 
ütköző kihágás miatt, melyet felvizetett bornak köz- 
fogyasztás céljára való forgalombahozatala által követett 
cl, az 1936. évi V. t.-c. 49. § l. bekezdés, 50. § 1. bekezdés 
és 52. § 1. bekezdése alapján a Kbtk. 21. 8-ának alkal
mazásával, behajthatatlanság esetén 10 napi elzárásra 
átváltoztatandó 50 F pénzbüntetésre ítélem.

Kirendeltem az Ítélet kivonatának hírlapi közzé, 
tételét, a lefoglalt 20 liternyi felvizezett bor elkobzását 
és megsemmisítését. Köteleztem terheltet 40 F vegy- 
vizsgálati dij és 20 F állami ellenőrzési díj megfizetésére.

Az ítélet jogerős. Végrehajtható.
Mezőtúr, 1939. évi május hó 6.

Kiadmány hiteléül :

Br. Mihályi s. k.
r. fogaim, r. b.-biró.

O lvashatniInn aláírás
hív. főtiszt.
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A lejűr kérdéséről tárgyallak az érdekeltek. 
A termelők a feldolgozó vállalatok terhére akar
ták a tej árát emelni. A fogyasztók pedig az ár 
leszállítását remélték. Végül a szakkörök — közte 
a főváros képviselője — megállapították, hogy a 
lej áTának megváltoztatása nem időszerű.

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

Főszerkesztő :
DR. KISS ISTVÁN.

Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos 
Dr. KISS ISTVÁ NN É

Szent István 
Portersör
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