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VENDÉGLŐSÜK LAPJA
endéglátó ipari aklap
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A falu élete Ipartestü leti székházavató
a közeli jövőben megkönnyebbül és a gazdasági 
életnek íijabb vérkeringést hoz. Egyrészt a gazda
sági munkások özvegyeinek járadékban való 
részesítése, másrészt az új földbirtokpolitikai 
törvényjavaslatnak törvényerőre emelkedése és 
életbeléptetése olyan fontos lesz, hogy azok hálá
sát az egész gazdasági élet megérzi majd.

A, gazdasági munkavállalók özvegyeinek nyug
díjjáradékban való részesítése sok keserű könnyet 
töröl le. Sok falusi házba megnyugvást és örömet 
hoz.

A.z új földbirtokpolitikai törvény pedig mi
helyt megalkotják és életbeléptetik nemcsak 
a falun, de a városban is érezteti majd jótékony 
hatását a gazdasági életben.

Az új földbirtok-törvényjavaslat elsősorban 
a kisembereken kíván segíteni. Az a célja, hogy 
a mezőgazdasági lakosság arra érdemes és a tör
vényes feltételeknek megfelelő, minél több tagja 
fejthessen ki önálló termelői tevékenységet. A föld
szerzés biztosításával a törpebirtokok kiegészítése 
válik lehetővé és ezzel a földbirtokmcgoszlás 
aránya is helyesebb lesz. A mezőgazdasági munkás
társadalom helyzetének lényeges javítását szol
gálja a házhelyek szerzése.

A javaslat részletesen felsorolja a földbirtok- 
politikai célra felhasználható földterületek igény
bevételének sorrendjét. Az átengedett ingatlanért 
a tulajdonos teljes kártalanítást kap. Ha a földet 
haszonbérlet céljára zerzi meg az állam, akkor 
a haszonbérlő nem a föld tulajdonosával, hanem 
az állammal kerül jogviszonyba. Mind a haszon- 
bérleti, mind a tulajdonszerzés esetében közbe 
van iktatva az állam vagyonkezelőjeként meg
bízott Országos Földhitelintézet, amely a pénz
ügyi lebonyolítást végzi.

A javaslat mintegy másfélmillió kataszteri 
holdat biztosít földbirtokpolitikai, legnagyobb 
részben kishaszonbérletek céljára s biztosítja azt 
is, hogy a haszonbérlő a földbirtokot meg
szerezhesse.

Az új törvényjavaslatok mielőbbi megvalósí
tását várja nemcsak a mezőgazda, hanem az 
iparos is, mert ettől az ipar felleniilését reméli.

díszközgyűlést tartott a napokban Hajdúszoboszló 
és vidéke ipartestülete. Aznap nyújtotta át a 
város Tasnády Nagy András igazságügyminisz
ternek a díszpolgári oklevelet. A miniszter meg
jelent az ipartestületi díszközgyűlésen is, aki 
örömét fejezte ki, hogy megjelenhetett az iparos
ság között. Majd ezeket mondotta :

Ma is vannak még, akik szembe akarják állí
tani az iparost és a gazdát. Még ma is vannak 
olyanok, akik az iparosságot második sorba szeret
nék helyezni, hangsúlyozván Magyarország agrár
jellegét. Ezeknek annyiban van igazuk, hogy a 
legősibb foglalkozás Magyarországon a mezőgazda
sággal való foglalkozás és a magyarság legszéle
sebb rétegei ma is a földet művelik, azonban nincs 
igazuk, ha azt nézzük, hogy Magyarországon ipar 
már régen van. Annak, hogy az ipar jobban nem 
fejlődött ki, oka csak az a sok szenvedés, amelyen 
az ország keresztülment. Nemzeti érdekünk, hogy 
minél jobban közeledhessünk az ideális állapothoz,

alapján megkezdette a pénzügy igazgatóság a kor
látolt ilalmérési engedélyeknek a megvonását. 
A megvonás szövege így szól :

értesítés.
...........................................  budapesti, ........

kér., c ím ...................................................... alatti
italmérő ...............................................................

Megállapítást nyert, hogy engedélyére az 1939. 
évi IV. t.-c. (zsidótörvény) §-ában a zsidókra meg
állapított korlátozások kiterjednek. Ennek követ
keztében az idézett törvénycikk 12. jj-ának első 
bekezdése szerint korlátolt italmérésére jogosító 
engedélyt meg kell vonni.

A megvont italmérési engedélyt ennek az érte
sítésnek kézhezvételétől számítandó egy éven át 
még gyakorolhatja.

Mellőztetni fog az engedély megvonása, ha az 
értesítés kézhezvételétől számított három hónap 
alatt az 1939: IV. t.-c. végrehajtása tárgyában

amikor minden iparcikket itt bent az országban 
elő tudunk állítani.

Ezért vette a kormány programmjába — foly
tatta a miniszter —, hogy az országban lévő 
nyersanyagokat feltárja és azokat felhasználja. 
Annak, hogy ezen a téren milyen sikerrel működik 
a kormány, bizonyítéka egyebek között, hogy 
ma már pár esztendei fáradozás után olajszük
ségletünknek körülbelül egyharmadát elő tudjuk 
állítani, holott még talán öt-hat évvel ezelőtt 
úgyszólván semmi olajtermelésünk nem volt. 
ígykeszik a kormány az iparosságnak és pedig 
elsősorban a kisiparosságnak segítségére lenni, 
mert az ország akkor erős, ha sok egészséges 
független kisegzisztencia van. A gazdának is jobb, 
ha gyermekei közül egyiket-másikat iparosnak 
nevelheti és így nem lesz a kis földből még 
kisebb.

A miniszter beszédét az iparosok nagy öröm
mel hallgatták végig.

kiadott 7720/1939. M. E. számú rendelet 0. és 
06. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően 
igazolja, hogy az idézett törvénycikk 2. §-ában 
és a 7720/1939. M. E. rendelet 66. §-ában fel
sorolt mentesség megilleti. Amennyiben az igazo
lást elmulasztja, illetve megállapíttatnék, hogy az 
igazolás nem megfelelő, engedélye külön végzéssel 
való értesítés mellett meg fog vonatni.

Elkészült a spóregylctck egységes alapszuhály- 
tervezctc. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara, a pénzügyminiszter felhívására, elkészí
tette az úgynevezett ,,spóregyletek“ egységes 
alapszabálytervezetét. A tervezet ezt a kisipar és 
kiskereskedelem önsegélyezésén alapuló hitel
eszközt a jogbiztonság szempontjából körülbás
tyázza és fejlődését biztosítja. Gyakorlatilag 
határvonalat húz a spóregyletek és a takarék- 
pénztárak között, egyben ellenőrzési jogot bizto
sít a kereskedelmi és iparkamaráknak.

A  zsidótörvény rendelkezései

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

Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyérem m el kitüntetve. 
Válogatott uradalm i tájborok. Kérjen saját érdekében árajánlatot.
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A budapesti szállodások ás vendéglősök ipar- 
testiiletc elnöke a most életbeléptetett zsidótör
vénnyel kapcsolatosan felhívja az ipartestület 
tagjait, hogy az előírt bejelentéseknek tegyenek 
eleget és pedig folyó évi október 15-ig az ital
mérési engedéllyel bírók a III. számú bejelentő 
lapot tartoznak beadni a pénzügyigazgatósághoz. 
Minden iparengedély alapján ipart űző iparos a 
IV. számú bejelentőlapot töltse ki és adja be a 
kerületi elöljáróságnál. Az. alkalmazottak bejelen
tésére szolgáló V. számú bejelentőlapot pedig 
kitöltve az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek 
Kormánybiztosához (V., Klotild-utca 10/c.) kell 
beküldeni. A bejelentések elmulasztása az ipar
és az italmérési engedély elvonására vezethet.

A Magyar Vidéki Szikvíz Szövetség mint a 
vidéken dolgozó szikvízgyártók ipartársulata - 
a palackvédelem megszervezése céljából többek 
között előterjesztéssel fordult a m. kir. rendőrség 
vidéki főkapitányságához is. Az.t kérte, hogy a 
zsibárusok tiltassanak el a szódavizes üvegek 
megvásárlásától. A főkapitányság most 7270/1 — 
1939. szám alatt utasította az elsőfokú rendőr- 
hatóságokat, figyelmeztessék a hatóságuk terüle
tén működő házalókat, zsibárusítókat és ócska- 
vaskcrcskedőkct, hogy a szikvizes palackoknak 
a fogyasztók köréből való összevásárlásától tar
tózkodjanak, mert amennyiben cselekményük a 
Btk. 370. §-ába ütköző bűncselekményt, vagy a 
Kbtk. 129. §-ába ütköző kihágást képezne, úgy 
ellenük a bűnvádi eljárást folyamatba teszik. Ha 
pedig valamelyik szikvízgyártó iparos a szikvizes 
palackok jogtalan eltulajdonítása, vagy a jog
talanul eltulajdonított palackok megszerzése 
miatt feljelentést tenne, akkor a nyomozást azon
nal folytassák le az eltulajdonított, vagy jog
talanul megszerzett palackokat kutassák fel és 
hassanak oda, hogy a palackok a törvényes fel
tételek fennforgása esetén tulajdonosaiknak, ille
tőleg birtokosainak mielőbb visszaadassanak. A 
cél érdekében szükségesnek tartja a vidéki fő- 
kapitányság, hogy a szikvízgyártó iparosok a 
palackok jogtalan eltulajdonítása, vagy a jog
talanul eltulajdonított palackok megszerzése 
miatt büntető feljelentéseket tegyenek, mert a 
sértettek feljelentése nélkül a nyomozás ered
ményesen nem mindig folytatható le.

Minden iparjogosítvány-kérelmet fel kell ler
jeszteni a miniszterhez. Az alsófokú iparhatóságok 
jogszabályt sértenek, amikor iparjogosítvány ki
adása iránti kérelmek ügyében elutasíló határo
zatot hoznak azzal az indokolással, hogy az 1938. 
évi augusztus' 15-e után előterjesztett iparjogo- 
sítvány iránti kérelmek az 5850/1938. M'. E. számú 
rendelet értelmében az elsőfokú iparhatóság részé
ről nem teljesíthetők. A hivatkozott M. 10. számú 
rendelet 2. §-a szerint az iparigazolvány vagy 
iparengedély kiadását egyes indokolt esetekben az 
illetékes miniszter engedélyezheti. E rendelkezés
ből következik,' hogy az említett határnap után 
előterjesztett ipar jogosítvány iránti kérelmek tár
gyában az elsőfokú iparhatóságoknak nem lehet 
véghatározatot hozniok, hanem az ilyen kérel
meket a hivatkozott rendelet hely alapján való 
elbírálás végett, az ügyben hatáskörrel bíró 
miniszterhez kell felterjeszteni. (7035/1939. I—b. 
K. K. M.)

Gyógyház igénybevétele a téli idény alatt.
Az IPOK a május 15-én üzembe helyezett teljesen 
modern berendezésű, központi fűtéssel, hideg- 
inelcg folyóvízzel felszerelt balatonfüredi gyógy- 
házát szeptember hó 30-ától télcn-nyáron üzem
ben tartja a gyógyulást és pihenést kereső iparo
sok és családtagjaik részére. Szeptember hó 30-ától 
a téli idény alatt a napi ellátási díj (élelem és 
lakás) 3 pengő. A fürdő- és orvosi díjat, kúrtaksát, 
rendőri be- és kijelentőlapok árát vagy más szük
ségletet a beutaltnak sajátjából kell fedeznie. 
A gyógytelepnek szerződéses orvosa az egyszeri 
vizsgálatot és rendelést 3 pengőért végzi.

Kereskedők borpincéi. Kormányrendelet sze" 
rint az állam igénybe veheti azoknak a borkeres
kedőknek pincéit és hordóit, akik bármilyen okbó

tartózkodnak a must és bor vásárlásától, vagy 
vásárlásaik nincsenek arányban a rendelkezésükre 
álló tárolási lehetőségekkel. A nagy bortermés 
következtében előállott helyzet okolja meg ezt 
a kormányintézkedést, amelyben azt az elvet 
juttatják érvényre, hogy a kereskedői tevékenység 
kötelezettségeket is ró a köz érdekében a keres
kedelemmel foglalkozókra.

Vendéglátóipari nagygyűlés. A Balatoni Szál
loda- és Peiiziótulajdonosok Egyesülete Balaton- 
füreden nagygyűlést tartott a minap, melyen meg
jelent Hallóssy István dr., az Országos Magyar 
Idegenforgalmi Hivatal elnöke is. Haas Imre 
elnöki megnyitója után Schmidl Ferenc dr. egye
temi c. rk. tanár hangoztatta, hogy az üdülők 
étrendjében tág teret kell adni a friss, esetleg 
nyers főzeléknek, tejtermékeknek és lényegesen 
csökkenteni kell a húst, fűszert és a zsírt. A mai 
táplálkozás ugyanis káros, mert vitaminban 
kevés, fehérjében túlgazdag, ásványi anyagokban 
pedig egyoldalú.

A Magyar Dunántúli Villamossági RT. 
Üzemigazgatósága

a b á n h i d a i lakótelepen levő

” O tthon”.ában létesített 
vendéglői üzem, stb. ellátására

és az ezzel kapcsolatos teendőkre

versenytárgyalást
hirdet.

A vonatkozó ajánlatok az ajánlati 
felszólításban közölt teltételek 
figyelembevételével október hó 
lOíig, kettős borítékban Bánhb 
dára, az üzemigazgatóság címére 
küldendők. A belső borítékra 
rá kell írni: „ajánlat az "Otthon” 
vendéglőjének, stb. = nek ellátás 
sára." Az érdeklődők kérésére 
a vonatkozó ajánlati felszólítást 
az üzemigazgatóság díjtalanul és 
bérmentve meg fogja küldeni. 

Bánhida, 1939 szeptember hó 23fán. 
Magyar Dunántúli Villamossági RT. 
Üzemigazgatósága

Ellenőrzik az alkalmaznunk munkafeltételeit.
A szociális rcndelctek végrehajtásának ellenőrzése 
országszerte megindult. Helyszíni vizsgálatokat 
tartanak az ipari és kereskedelmi munkaadóknál, 
amelyeknek során ellenőrzik az.' alkalmazottak 
munkafeltételeit. Ahol a munkarend nincs kifüg
gesztve, a maximális munkaidőt és a minimális 
munkabért nem tartják be, vagy az erre vonat
kozó nyilvántartásokat nem vezetik rendszeresen, 
ott kihágási eljárás indul a munkaadók ellen. 
A munkaadóknak az alkalmazottak munkaidejé
ről, szabadságáról és fizetéséről állandó nyilván
tartást kell vezetni, még abban az esetben is, 
ha csupán egyetlen alkalmazottuk, vagy akár 
csak egy kifutójuk van. Úgy a minimális munka
béreket, mint a munkaidőbeosztást feltűnő helyen, 
ki kell függeszteni.

Mindenkinek az életében csábító vágy egy fő
nyeremény! Okos emberek azonban nem várják, 
hogy a sült galamb a szájukba repüljön, hanem 
előre gondoskodnak, elejét veszik a bajoknak, 
megalapozzák az esélyeket, alkalmai nyújtanak a 
,,szerencsés véletlennek“ . Ezért vesznek osztály
sorsjegyet és igyekeznek, próbálnak életkedvet 
gyűjteni, jólétet és gondtalanságot szerezni. Októ
ber 11-én kezdődik az új, 43. osztálysorsjáték, 
tehát ajánlatos MÉG MA rendelni egy sorsjegyet 
bármelyik főárusítónál, fizetni van idő, legkésőbb 
a húzás előtt.

A must irányárának megállapítása. A m. kir. 
földmívelésügyi minisztérium az idei szüret kéz-

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

Telefon 1 1 -4 0 -4 4 , 1 1 -8 4 -6 4

Aján l j a  hordós és palackos borait

detén a must irányárát mustcukorfokonkint 
18 fokig 0'9 fillérben, ezen felül pedig mustcukor
fokonkint 1 fillérben állapította meg. A prése
lésre kerülő szőlő átvételi ára kg-kint 10 fillér. 
Az. export lehetővé tételére megfelelő intézkedések 
megtörténtek. A borpárlat főzését is lehetővé 
teszik. Mustsűrítéshez engedély kell. Termelők 
saját mustjukat lcsüríthetik.

A Szőlősgazdák Országos Egyesülete Waldbott 
Kelemen báró elnöklésével közgyűlést tartott. 
Az elnök bejelentette, hogy a lermésértékesítésre 
vonatkozóan folyamatban vannak a különböző 
tárgyalások és remélni lehel, hogy a szükséges 
intézkedések még szüret előtt életbelépnek. Utal
tak arra, hogy a kecskeméti gyűlésen Teleki 
Mihály gróf azt a gazdákat mindenben megnyug
tató kijelentést tette, hogy a borárakat tartani 
fogja és a kormánynak megvannak az eszközei 
a mustárak letörésének megakadályozására. Biz
tosítva vannak az intervenciós vásárlások is, 
amelyeket a MASz.OBSz igen tág körben fog 
lebonyolítani.

Kecskeméti és gyöngyösi csemegeszőlő kivitele 
megkezdődött a németországi piacok felé. Német
ország háromféle irányárat állapított meg a 
magyar csemegeszőlőre. A sárfehér szőlőért Ifi, 
a gyengébb minőségű csemegeszőlőért 20, a 
,.Szőlőskertek királynéja" fajtákért pedig 21 
márkát fizetnek méterinázsánkint, a némelroszági 
határállomáson. A szükséges behozatali engedé
lyeket már megkapták a németországi kereskedők 
és így várhatóan széles keretek között fog ezúttal 
lebonyolításra kerülni a németországi piacok felé 
irányuló szőlőkiviLelünk. A belföldi borpiac még 
mindig elhanyagolt, bár a bőséges borterméshez 
fűződő remények az utóbbi napok alatt meg
lehetősen megcsappanlak. Számos helyről pero- 
noszpóra-károkal és lesüléseket jelentenek és így 
legjobb cselben jó közepes hozamra lehet, számí
tani. A kereskedelem ugyan még mindig csak 
vontatottan vásárol, de az árak jól tartják mégis 
magukat, miután a kínálat a csekély készletek 
miatt elenyésző. A KI ll szeszfokos borokért 
Malligand-fokonkint 2*9- 3 fillért, azaz hekto- 
literenkint 29 -30 pengői fizetnek a termelőknek, 
míg a magasabb szcsztartalmú borok ára ennek 
megfelelően növekedik. Szó sincs tehát arról, hogy 
a borok áránál visszaesés mutál koznék, miként 
erről az utóbbi időkben téves tudósítások szárnyra 
keltek.

A szüret megkezdődött a Duna-Tisza közötti 
homoki szőlőkben. Sajnos, sokkal kevesebb a ter
més, mint amit vártak a tavasszal. A fiirtpero- 
noszpóra és a rothadás nagy károkat okozott. 
Az. eddigi holdankinti 20 hektó helyett 15 hektó 
körül szüretelnek Kiskőrösön és vidékén, János
halmán és Bácsalmáson. A must minősége jó, 
mert 15 20 között van a cukorfokuk. Az árakat
a kormány megállapította és azt mindenütt be
tartják és az állami borpincék minden mennyi
séget megvásárolnak.

A finn szállodatulajdonosok szövetsége elhatá
rozta, hogy október 15-re felmond valamennyi 
szállodai alkalmazottnak. A határozat több mint 
12.000 alkalmazottat érint. Ez a szigorú határozat 
tiltakozás az alkoholárak 10 15 százalékos fel
emelése ellen.

TÖRLEY
TAUSMRH-CAXIMO RÉSERVE
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Tandíjmentes nyelvtanfolyamok a Külüjjyi 
Társaság védöségc alatt. A Barcsay-utcai gim
názium épületében sok év óta fokozódó népszerű
séggel tartott angol-német-francia-spanyol-olasz
nyelvtanfolyamok új félévére a beírások szeptem
ber 25-én kezdődnek a Barcsay-utcai Madách 
Imre gimnázium épületében, bármely hétköz
napon délután 5—7-ig, a tanfolyamok titkárságá
nál. A teljes négyhónapos félév október 5-től 
január 31-ig tart. Az órák délután 5 és 9 között 
vannak. Tandíj nincs. Kezdő, erős kezdő, közép, 
felső és társalgási tanfolyamok, kitűnő előadói kar 
vezetésével. Beírási díj a teljes félévre 10 pengő,' 
közalkalmazottaknak 9 pengő. Két nyelvre irat- 
kozók közalkalmazotti kedvezményben részesül
nek.

Ipartestiileli közgyűlések és taggyűlések rendőr- 
hatósági engedélye. A gyülekezési jog korlátozásá
ról szóló kormányrendelet úgy intézkedik, hogy 
politikai jellegű népgyűlések és felvonulások, 
valamint más egyéb gyűlések csak a rendőrható
ság előzetes engedélyével tarthatók. Több ipar
testület azzal a kérdéssel fordult az IPOK-hoz, 
hogy a fenti korlátozás az ipartestületi közgyűlé
sekre, illetve előljárósági ülésekre kiterjed-e ? 
Az IPOK érintkezésbe lépett a budapesti főkapi
tányság államrendészeti osztályának vezetőjével, 
ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy az ipar- 
testületi közgyűlések, rendkívüli gyűlések, tag
gyűlések, szakosztályi gyűlések, általában a népe-

AZ ES Z T E R G O M I__
TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BÉRBEADJA
A SZENT ISTVÁN ARTÉZI FÜRDÓ 
TELEPEVEL KAPCSOLATOS

SZT. IST V Á N  FÜRDŐ

SZÁLLODÁT

' v e n d é g l ő t

schh természetű gyűlések a rendelet értelmében 
csak akkor tarthatók meg, ha ahhoz a rendőr
kapitányság illetékes szerve az engedélyt megadta. 
Az ipartestület adminisztratív munkáit végző 
szerveknek ülései, vagy megbeszélései (elnökségi, 
nem népes tagú előljárósági ülés) továbbra is 
szabadon tarthatók. (Ipartcstületck Lapja.)

Külkereskedelmi forgalmunkban változatlanul 
kedvező eredményeket érünk el. Akár az egyes 
hónapok eredményeit nézzük, akár pedig az össze
sített adatokat, egyaránt jelentékeny fejlődést 
állapíthatunk meg. Július hónapban a behozatal 
érléke d0'5 millió pengő (1938. év július hónapjá
ban 34-8 millió pengő), u kivitel értéke pedig 481 
(38-2) millió pengő vall. A július havi kivileli 
többlet tehát 7’1> (3'4) millió pengő volt. Un az 
első hét hónap külkereskedelmi forgalmának 
adatait nézzük, megállapíthatjuk, hogy az együt
tes forgalom közel 18%-knl emelkedőit, b.z évben 
a behozatal értéke 283-7 (23.V1) millió pengő, 
kivitelünk érléke pedig 329-9 (289-8) millió pengő 
volt..A külkereskedelmi mérleg a január—júliusi 
hónapokban 41Í-2 millió pengő aktívummal zárult

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

az előző év 547 millió pengőjével szemben. A be
hozatalban jelentékeny csökkenést mutat a külön
féle faáruk és a nyersdohány, viszont nagy mér
tékben emelkedett a gépkocsi, a vörösréz, a nyers- 
és ócskavas, a kikészített prémbőrök. A kiviteli 
cikkeink közül jelentékeny volt a forgalom a 
búzából, sertésből, lisztből és friss gyümölcsből. 
Nagyobb csökkenést mutat a rozs, a tengeri, a 
vaj és a sínautó kivitele.

A Közmunka Tanács jövő évi programmja. 
A fővárosi Közmunkák Tanácsaának évadnyitó 
ülésén Besscnyey Zénó méltatta Fodor Sándor 
miniszteri osztályfőnök érdemeit, majd előter
jesztette a tanács jövő évi programmját. Ezek 
közt szerepel az óbudai híd följáróinak, a Margit
sziget meghosszabbításának, a hajógyári sziget 
szabályozásának tervei. Az újpesti öböl és a 
Rákospatak között új kikötő épül. Az itt kelet
kező kétkilométeres vízmedence evezősversenyek 
megtartására lesz alkalmas, az autóparkírozás kér
désének megoldása, a Tabán és a Svábhegy szabá
lyozása s a Rákóczi-út torkolatának végleges ki
építése szerepel a gazdag programmon. Sok terve 
van a tanácsnak Budapest környékének szabályo
zására is.

A kisipari hitelakció felső Italára 500 pengő.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkanmara érte
sítette az Ipartestületet, hogy a Kamara előter
jesztésére az iparügyi miniszter hozzájárult ahhoz, 
miszerint kivételes esetben, amikor a visszafizetés 
biztosítottnak látszik és az eddig maximálisan 
300 pengőben megállapított kölcsön a kölcsönt
kérő különleges viszonyaira tekintettel elegendő
nek nem mutatkozik, az összes körülmények gon
dos mérlegelése alapján 500 pengő kölcsön is 
folyósítható legyen.

A z élelmiszerárusítás rendészete 
és a hamisítások.

összeállította és magyarázatokkal ellá tta : Tusnádi 
Élthes Gyula dr. egyetemi m. tanár, a Kihágási 
Tanács büntetőbírája. Ára famentes papíron, 
vászonkötésben 12 pengő és a postaköltség. Meg* 
rendelhető a szerzőnél: Budapest, XI. kerület- 

Fadrusz*utca 4., IV. 2.

A néiiiethirodalmi sörfogyasztás az 1937—38. 
évadban (októbertől szeptemberig) különös emel
kedést mutat. Ezek szerint a német birodalmi 
vámterületen, a fcjenkinti átlagos sörfogyasztás 
06-I literre emelkedett. Ez az emelkedés az 
előző évi kampányhoz viszonyítva 8’2 százalékkal 
magasabb és a legmagasabb növekedési kvóta, a 
sörfogyasztás katasztrofális évjáratához, 1932— 
33. évhez viszonyítva. A számítások azt műt alják, 
hogy a fejenkinti évi sörfogyasztás az utolsó év
ben 15‘5 literrel magasabb, mint a katasztrofális 
évben. Eltekintve attól, hogy a háború utáni 
1929-cs évben az elképzelhető legmagasabb sör
fogyasztási kvóta 90 liter volt fejenkint, azzal 
magyarázzák a német hatóságok a sörfogyasztás 
emelkedését, hogy a mindinkább térlhódíló spor
tok, valamint az ország motorosítása és emelke
dettel))) forgalma teszi szükségessé, hogy a többi 
italok között, mint a lej, kávé, limonádé, és 
ásványvíz mellett a sör elsőrendű szerephez jut. 
Bár magyarázzák az emelkedést azzal is, hogy a 
sportszerű nevelés inkább az alacsonyabb al
koholtartalmú sört forszírozza, mintsem a többi 
nagyobb alkoholtartalmú italokat.

Az élkezűkocsik pincérei és a hajók éttermi 
pincérei sokat szenvedtek a kaucsuk gallértól és 
nyakkendőtől. Különösen a nyári hőségben volt 
úgyszólván elviselhetetlen a Nemzetközi Háló
kocsi Társaság által rendszeresített gallér és 
nyakkendő. Hiába küzdöttek a magyar pincérek 
a kegyetlenül fojtogató kaucsuk ellen. Most végre 
a Nemzeti Munkaközpont embereinek sikerült a 
kérdést megfelelően megoldani. A Wagon-Lits 
magyarországi igazgatóságával megállapodást kö
töttek, amelynek értelmében az étkezőkocsik és 
hajóéttermek pincérei levetik a kaucsuk gallért 
és nyakkendőt. Ezentúl fehér kabátot, fehér inget 
fehér puha gallérral és fekete nyakken dől visel-

Garantált telje* 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők: 
Pálpuszta-sajt, 

Derby-sajt, Roma- 
dour, Imperlál, 

óvári, Trappista, 
Casino, Roquefort, 
Roquefortdobozos

D E R B Y  Sajt- is  Vajtermalü Rúszvúnytársaság
Központi árúsító• te lep ; B adapeit, XIV. Kér., Kerepeai út 62. 
______________________T ő le  fo n  : * 2 9 7 —070

nek majd. A Nemzeti Munkaközpont ezenkívül 
lényeges fizetési javítást is kiharcolt. Mindezt 
megnyugvással vette tudomásul a pincérség. Az 
összes sérelmeiket orvosolta a hazafias alapon álló 
magyar munkásszövetség.

Must- és horártáhlázatot közöl a Borászati 
Lapok legújbab száma a földmívelésügyi minisz
ternek a must és a mustnak feldolgozandó szőlő 
irányáraira vonatkozó megállapításai alapján. 
Minden termelő, kereskedő, borátvevő, ügynök és 
bizományos részére ezen táblázat rendkívüli 
módon megkönnyíti a must és bor átvételét, 
illetőleg az átvételi ár gyors kiszámítását teszi 
lehetővé. E lapszámot 40 fillér bélyeg beküldése 
ellenében készséggel küldi el a Borászati Lapok 
kiadóhivatala, Budapest, V., Báthory-utca 22.

A m agyar osztá ly 
k irá ly i 5̂ 13) sorsjá ték !

Az elérhető legnagyobb nyerem ény:

pengő 700*000 pengő
Jutalom és nyeremények;

I 4 0 0 . o n o  |  |  2 x 5 0 .p o p "!

|  3 0 0 . 0 0 0 ~ |  |  2 X 4 0  00Ö~]

|  1 0 0 . 0 0 0  |  |  3 0 . 0 0 n  I

| 7 0 . 0 0 0  I  | 2 I X 2 0 . 0 0 Ö 1

| 6 0 . 0 0 0  j | 3 2 x 1 0 . 0 0 0 * 1
stl)., stb., összesen közel

10 m illió pengő készpénz!
8 8 . 0 0 0  s o r s j e g y ,  4 4 . 0 0 0  n y e r e m é n y !  
A  h ú z á s o k  o k  t ó  b o n  1 4 - é n  k e z d ő d n e k  I

A sorsjegyek hivatalos ára osztályonkinl
^Egés^n
S^pengöl

az összes főárusítóknál.

Az áruellátás nyugodtan és zavartalanul folyik.
Ez pedig nagy ereje a magyar gazdasági életnek. 
Minden egyes, lelke mélyéig magyar ember 
tudatában van annak, hogy kár és felesleges min
den olyan megnyilatkozás, ami árukereskedelem
ben csak zavart kelthetne. A kormány rendelke
zésére álló eszközökkel megelőzi az esetleges el
fajulásokat. Az árkormánybiztosság fáradhatat
lanul dolgozik az irányárak megállapításán és ez 
igen sokat, talán mindent jelent. A belső forgalom
ban a szó szoros értelmében vévé áremelkedés alig- 
alig állapítható meg. Az árszíntnek ez az állandó
sága már önmagában véve óriási eredményt jelent.

Nyolcad ] |  Negyed I

I 7 i"ing ° I
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I la összehasonlítást teszünk egyes országok árala
kulásával. akkor világosan láthatjuk, hogy a 
magyar viszonyok mily nyugodtak, higgadtok. 
Minden egyesnek azzal a tudattal kell cseleked
nie, hogy munkája nemzetépítést jelent, mert aki 
ezt nem érzi át, arra le kell sújtani a legnagyobb 
szigorral. Egyéni szempontok teljesen háttérbe 
szorulnak a közösség érdekében. Ezért váll váll 
mellett kell felsorakoznia minden egyesnek, hogy 

• építő munkájából a biztos jövő sarjadjon ki.
Idegenforgalmunk legújabb adatai. Illyefalvi 

I. Lajos dr. szerkesztésében most jelent meg a 
statisztikai havi füzetek legújabb száma, amely
ben részletes adatokat találunk idegenforgalmunk 
júliusi alakulásáról. Budapest jelentősége az ide
genforgalom szempontjából a világháború óta 
jelentékenyen megnövekedett, évről-évre több 
idegen keresi fel a fővárost. Júliusban 26.662 
idegen érkezett és szállt meg budapesti szállo
dákban és panziókban. Közülük 13.566-an érkez
tek idegen országokból, 1938-an az elszakított 
területekről és 11.458-an az ország belföldi terü
letéről. Németországból 5089, Svédországból 1359, 
az Egyesült Államokból 1244, Olaszországból 832 
személy érkezett. A tavaly júliusi adatokkal való 
összevetés azt mutatja, hogy idegenforgalmunk 
az idén is tovább fejlődött.

A visszacsatolt Felvidék hirtokstatiszlikája. 
Most készült cl a vissszacsátolt Felvidék föld
birtok-összeírásának statisztikája. Hatalmas mun
kát végzett a Statisztikai Hivatal a Felvidék 
11.927 négyzetkilométer visszacsatolt területén, 
amelyen a földbirtokok számú 232.709. Ebből 
500—1000 holdas 216, 100—500 holdas 2027, 
20—50 holdas 10.213, 10- 20 holdas 21.537. 
Az 5 10 holdas birtokok száma 36.013.

Két (jyiimölcsértékesítő szövetkezet is alakult 
a Felvidéken. A gyümölcstermés értékesítését az 
ország több részén maguk a termelők vették a 
kezükbe. Harmincöt kárpátaljai község, amelyek 
évente négy-ötezer vagon almát termelnek, ér
tékesítő szövetkezetbe tömörült; Kárpátaljai 
Gyümölcstermelők Szövetkezete néven alakult meg 
ez az értékesítő szerv, amelynek élén Hatka Péter 
téesői gyümölcstermelő áll és az Érsekújvári 
Termelők Gyümölcsétlékesitö Szövetkezete, melynek 
vezetője Wanek Jenő igazgató lett.

Megjeleni székesfőváros Statisztikai Évkönyve 
az elmúlt 1938. évről dr. Illyefalvi I. Lajos igaz
gató szerkesztésében. Ez az 580 öldalon megjelent 
hatalmas kötet úgy tudományos, mint gyakorlati 
szempontból értékes adatokat tartalmaz. Pon
tosan ismerteti a fővárosi élet minden mozzanatára 
vonatkozó statisztikai adatot. A fizikai és topo
gráfiái viszonyoktól kezdve huszonnégy fejezet
ben részletezi a főváros népességi, egyházi, kul
turális, egészségi, szociális életét és az erre vonat
kozó közigazgatási, biztonsági, gazdasági, pénz
ügyi, közélelmezési és egyéb más fontos adatokat .

Kibővítenék a (icllérl-fiirdő parkját és szabad- 
fürdőjét. Kellemes meglepetés várja mindazokat, 
akik a Gellért-fürdő hullámfürdőjét és parkját 
látogatják. A téli üzemszünet ideje alatt a hul
lámfürdő mögötti domboldalon pompás kis termál
medencét építettek és jelentékenyen kibővítették 
a fürdők körül a parkot is. Mintegy ezer négyzet- 
méterrel növekedett ilyenformán a Gellért-fürdő 
szabadégalatti részének területe. Az új medence 
vízfelülete 100 négyzetméter. Ez a kis medence 
arra szolgál, hogy a legnagyobb idényben is biztos 
és kellemes menedékhelyet adjon azoknak, akik 
nemcsak a hullámokat és a strandéletet akarják 
élvezni, hanem egészségügyi okokból keresik a 
Gellért-fürdő vizének gyógy hatását. A Gellért- 
hőforrások vizét közvetlenül vezetik be ebbe a 
medencébe, úgyhogy állandóan 37 fokos meleg 
víz áll rendelkezésre a fürdőzőknek. Olyan pom
pásan illeszkedik be ez az új részlet a régi kör
nyezetbe, hogy szinte az tűnt fel különösnek a 
csütörtöki hivatalos bemutatón, hogy mindeddig 
nem volt ott ezen a helyen az ízlésesen kiképzett, 
szobrokkal és művészi kutakkal díszített külön 
medence. A parkban pázsitos, árnyas területek és 
napozó lejtők nyíllak meg a közönség számára 
az új átrendezés következtében. Mindezek az
" P á tr ia ”  Irodalmi Vállalat i s  Nyomdai K /T . «...

újítások, különösen pedig a melegvizes külön 
medence lehetővé teszik majd azt is, hogy a 
Gellért szabadégalatti területeit a kora tavaszi és 
késő őszi időkben is használhassák a fürdőzők. 
A hivatalos bemutatón ott volt Ferenc József 
királyi herceg, Budapest Fürdőváros Egyesület 

•elnöke, Karafidlh Jenő főpolgármester, Szendy 
Károly polgármester, Hallósy István, az OMIH 
vezetője, dr. Darányi Gyula egyetemi tanár és 
igen sokan inások a hazai fürdőügy és idegen
forgalom vezetői közül.

Kénsavval is szabad konzerválni a gvii- 
inölesüt. A földmívelésügyi miniszter rende
letet adott ki a magángazdasági termények 
és cikkek hamisításának megtiltásáról ka
pott felhatalmazás alapján, amelyben elren
deli, hogy a  rendelet hatálybalépésének nap
jától ez év november 15-ig ti gyümölcsízek 
(lekvárok és jamek) és gyümölcskocsonyák 
készítésére szolgáló gyümölcsök és félgyárt
mányok konzerválására tiszta kénessavat is 
szabad használni. A felhasznált kénessav 
mennyisége azonban a gyümölcs 0'12 százalé
kánál több nem lehet. Az így konzervált gyü
mölcsöt kizárólag is, vagy kocsonya készíté
sére szabad felhasználni. A gyümölcsöt tar
talmazó tartányon fel kell tüntetni a konzer
válás megtörténtét és módját, a gyümölcs fel
dolgozásánál pedig a kénessavat főzés útján 
lehetőleg teljesen el kell távolítani. A rende
let szerint, aki a meghatározott százaléknál 
magasabb mennyiségű kénessavat használ 
fel, vagy aki a konzervált gyümölcsöt nem íz, 
illetve kocsonya készítésén; használja fel és 
végül, aki a tartányon nem tünteti fel a kon
zerválás módját, kihágást követ el és az 1896. 
évi 38.286. számú földmívelésügyi miniszté
riumi rendelet alapján büntettetik.

Szőlőgyógyholyokot terveznek. A földmí
velésügyi minisztérium a magyar borterme
lés fejlesztése érdekében újabb nagyvonalú 
tervek keresztülvitelével foglalkozik. Ezek 
között legérdekesebb, hogy a bortermelő vi
dékekre eső gyógy- és üdülőhelyeken úgyne
vezett szőlőgyógyhelyeket kíván létesíteni, 
ahol rendszeres szőlőkúrák volnának tartha
tók. Állandó jellegű borkiállítás létesítését is 
elhatározta a földmívelésügyi minisztérium 
a Nemzeti Borhivatal részvételével, nagyobb 
szabású propagandát rendeznek. Ezt szol
gálja a jól bevált borhajó-kirándulások ren
dezése is. Ezt szolgálta legutóbb a M argit
szigeten rendezett borpropaganda ünnepély, 
amelyet a külföldi kongresszusi vendégek 
tiszteletére adtak elő nagy sikerrel. Még azt 
is tervbe vették, hogy az idegenforgalom be
kapcsolásával az országba érkező idegenek
nek a  legfinomabb magyar borokból kis 
mintapalackot fognak ajándékozni.

A pétervásárai járás főszolgabírója, mint rendőri 
büntetőbíróság.

Szám: 1948. kih. 1938.
Bakos István pétervásárai lakos kihágási ügyé

ben hozott jogerős és végrehajtható büntető-

ítéletkivonata.
Bukos István 37 éves, r. kath. vallási!, nős 

családi állapotú, katonai szolgálatot nem telje
sített, vendéglős foglalkozású, vagyonos magyar 
honos, dorogházai születésű, pétervásárai lakos 
terheltet bűnösnek mondom ki az 1936 : V. t.-c. 
11. §-ába ütköző kihágásban, amit azzal követett 
el, hogy Pétervására községben 1938 szeptember 
30-án fogyasztásra alkalmatlan, gyenge, az előírt 
térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó 
bort hozott forgalomba és ezért őt az id. t.-c. 50. § 
3. pontja alapján az 1928. évi X. t.-c. 4. §-ának 
alkalmazásával, behajthatatlanság esetén 10 napi 
önköltségen letöltendő elzárásra átváltoztatandó 
50 pengő pénzbüntetésre ítélem.

Pétervására, 1939 szeptember hó 19-én.
(lyiirky Imre 

tb. főszolgabíró, 
rendőri büntetőbíró.
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Felkérjük Igen t. E lőfizető inket, hogy 
az előfizetési d íjakat lapunk  k iad ó h iv a
ta láb a  bekülden i szíveskedjenek.

Főszerkesztő:
DR. KISS ISTVÁN.

Felelős szerkesztő, kiadő és laptulajdonos 
Dr. KISS ISTVÁNNÉ.

a.MALATA PEZSGO SORt
HOGYHA MINŐIG ISSZA.EGésZSÍCiÉT S PÉNZE 
E G YP tS rÉ T  JUTALOMKÉNT KAPJA VISSZA.
GYÁRTJA A rOVÁROM SÖRFÖ7Ö RT KŐBÁNYÁN

Lapunkban hirdetni:
biztos siker!

Szent István 
Pnrtersör

a Polgári Serfőzde 
páratlan

sörkülönlegessége


