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M. klr. postatakarékpénztár csekkszáma 45.255 
Megjelenik liavonta 6-én. E l ő f i z e t é s i  dí j  
fé lév re  H pengő, egész évre 1* pengő
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h irdetési oldalon 40 fillér hasábm illlm éterenkint
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az egész országban megindult. Sajnos, a ked
vezőtlen időjárás folytán a szőlőtermés 
eredménye a legtöbb helyen olyan csekély, 
hogy a mai árak mellett a termelési költsége
ket is alig fedezi.

Szerencsére a földmívelésügyi miniszté
rium idejekorán felismerte a szőlőtermelőket 
fenyegető veszélyt és közbelépésére sürgősen 
megalakult a Magyar Szőlősgazdák Országos 
Borértékesítő Szövetkezete, amely azonnal 
működésbe lépett és meghatározta a minimá
lis mustárakat.

A földmívelésügyi minisztérium a községi 
elöljáróságok útján intézkedett aziránt, hogy 
a gazdák az előírt 07 filléres cukorfokon
kénti áron alul ne adják el mustjukat. In
tézkedett aziránt is, hogy a közpincék — 
ámbár még nem készültek el teljesen — 
hordókészleteikct bocsássák a gazdák rendel
kezésére.

Gzidén már kétszázezer hektoliter bort 
tárolhatnak a tizenegy borközraktárban, 
amelyeket Kecskeméten, Kiskőrösön, Ke- 
celen, Szabadszálláson, Izsákon, Kiskun
halason, Jánoshalmán, Bácsalmáson, Kis- 
kunmajsán, Szegeden és Jászberényben állíj 
tottak fel.

A must értékesítése érdekében tehát 
idejekorán intézkedtek és ennek tudható be, 
hogy az idén a gazda hektolitercnkint 4—5 
pengővel többet kap mustjáért, mint az el
múlt évben.

A katasztrófa, hogy a csekély mustter
mést a gazda kénytelen legyen elkótya
vetyélni, elhárult. A must- és borárak meg
felelő kialakulását biztosították. Ez nemcsak 
a gazdák érdeke, hanem közérdek is. Hiszen 
egy millió ember megélhetéséről van szó,

akiknek létfenntartása összefügg az egész 
gazdasági élettel.

A minisztérium, a Borértékesítő Szövet
kezet és a Közpincék közbelépése a gyengébb 
termés mellett is igen sokat segít a szőlő
gazdákon. Mindezeknél fogva a szüreti han
gulat a Badacsonyon, Somlyón, Tokajban, 
Hegyalján, Gyöngyösön, az egész Mátraalján,

és erősen csökkent az a mennyiség, amelyet a 
nagyvásártelepre naponta hoznak. Állapította 
meg a budapesti kereskedelmi és iparkamara első 
őszi közgyűlésén Éber Antal elnök. Ennek az okát 
pedig a világ mostani ipari termelésének az emel
kedésében látja. Az ipari konjunktúrának pedig 
két oka van. Egyik a rendkívüli fegyverkezési 
verseny. A másik pedig az élelmiszereknek a táro
lása, amely a nagy nyugati országokban, ahol 
importra szorulnak, állandóan történik és ez két
ségkívül egyik legjelentősebb oka volt a mező- 
gazdasági termények áremelkedésének. Azt sem 
lehet szem elől téveszteni, hogy azok a nagy köz
munkák, amelyek az utóbbi időben történtek 
világszerte és amelyek pillanatnyilag emelkedést 
jelentenek a gazdasági viszonyok szempontjából, 
adósságra történtek.

Ez a konjunktúra emelkedése nálunk már érez
teti a maga súlyos következményeit, különösen 
a fogyasztó nagyközönség szempontjából. Ha a 
jelenleg rendelkezésünkre álló adatokat nézzük, 
azt látjuk, hogy az állami fogyasztási adó a költ
ségvetési év első két hónapjában már tíz száza
lékkal csökkent. A fővárosnál is csökkenés mutat
kozik, de nem ilyen mértékben. A fővárosi statisz
tikai hivatal adataiból azonban meg lehet állapí
tani, hogy az utóbbi időben erősen csökkent a 
főváros élelmiszerfogyasztása és erősen csökkent 
az a mennyiség, amelyet a nagyvásártelepre 
naponta hoznak. Ez mind ennek a konjunktúrá
nak a következménye, mert a fogyasztóközönség

a Duna-Tisza közén és a többi termelőhelyen 
jóra fordult.

A vendéglátóipar ezért megnyugvással 
látja a jókedvű szüretelőket, mert tudja, hogy 
a szőlőtermés megfelelő értékesítésének bizto
sítása erősíti az általános gazdasági helyze
tet, ami végeredményében a vendéglátóipar 
üzemeinek forgalmát is előmozdítja.

elszegényedését., vásárlóerejének legyengülését 
jelenti.

Meggyőződésem, — mondotta Éber Antal 
— hogy a nemzetközi munkamegosztás újbóli 
megvalósítása, a szabadkereskedelem, a gazda
sági szabadság elveinek újból való bevezetése 
nélkül a világgazdasági helyzetnek javulása 
nem képzelhető.

Hangsúlyozom — mondotta a közgyűlés nagy 
tapsa közben Éber Antal, —, hogy a javulás nem 
érhető el máskép, mint úgy, hogy a gazdasági 
szabadság elveinek visszaadjuk azt a súlyt, amely- 
lyel a tudomány szerint rendelkeznie kell, mert 
ezeket az elveket, sajnos, a napról-napra, pilla- 
natról-pillanatra bekövetkező, á t nem gondolt 
intézkedések hátráltatják. A kamara csak úgy 
tudja teljesíteni nagy közgazdasági hivatását, ha 
ezek mellett az elvek mellett minden körülmé
nyek között kitart és a gazdasági szabadság örök
életű igazságait fogja hirdetni és képviselni.

A paprika, hagyma és burgonya kötött for
galmáról szóló előterjesztés tárgyalásánál meg
állapította a kamara, hogy az eredmény mind a 
három cikknél lesújtó, a kötött .forgalom, az egy- 
kézrendszer egyáltalában nem vált be és emellett 
a vevőt is teljesen kiszolgáltatják az egykéznek, 
mert kénytelen a diktált feltételek mellett vásá
rolni.

A kamara közgyűlése továbbra is a szabad 
forgalom mellett foglalt állást.

Csökkent a főváros 
élelmiszer fogyasztása

POPPER BORPINCÉSZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
T e la f o n i  1 -484-62 B uda p e st-K őb á nya , Előd u cca  8 . szá m . A lap íth a to tt  1869. évbe n .

Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon a r a n y é re m m e l  kitüntetve. 

V á lo g a t o t t  u r a d a lm i fa jb o ro k .  Kérjen  s a j á t  é rdekében  á ra j á n la to t .
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K isip a ro so k  k övete lése i 
és  a gazdavédelm i rendelet

A kisiparosság szempontjából nagyjelentőségű 
az a rendi-let, amely a védett birtokok egyes ter
heinek átalakítással, illetőleg könyvadósság vál
lalással való rendezéséről szól. A rendelet egyes 
intézkedései módot nyújtanak arra, hogy a kis
iparosok hozzájuthassanak követeléseikhez. Erről 
az intézkedésekől a következő jelentést ad
ták k i :

A gazdasági tartozások rendezése tárgyában 
kiadott 10.000/1935. M. E. számú rendelet ha
tálybalépése óta a kisiparosság részéről egyre 
gyakrabban nyilvánult meg az a kívánság, hogy 
a kisiparosok követeléseit a rendezés alól vonják 
ki A védett birtokok egyes terheinek átalakítás
sal, illetőleg könyvadósság vállalással rendezése 
tárgyában kiadott 5000/1937. M. E. számú ren
delet 4. §. 1. bekezdésének 3. pontja fenntartja az 
eddig is érvényes azt a kedvezményt, hogy az 
olyan követelés, amelynek tőkeösszege a 25 pen
gőt nem haladja meg, nem esik rendezés alá.

Az említett rendelet 4. szakaszának 4. bekez-

A budapesti szállodások és vendéglősök ipar- 
testületét nagy megtiszteltetés érte azzal, hogy a 
szállodásosztály kiváló elnökét kormányfőtaná
csossá nevezték ki. Ez alkalomból az ipartestület 
a Szent Gellért szállóban ünnepi vacsorát rende
zett Marencicli Ottó tiszteletére.

Dénes Márton igazgató olvasta föl a megjele
nésben akadályozott több fővárosi és vidéki te
kintélyes kartársunk üdvözlőtávirataU, majd Ma- 
losik Ferenc ipartestületi elnök üdvözölte a jelen
voltak lelkes éljenzése közben az ünnepeltet, akit 
az idealista lelkületű alkotó szakember példaképe
ként jellemzett.

Utána a szállodás-szakosztály alelnöke, Né
meth Aladár mondotta el nagyhatású pohárkö-

dése ezenkívül lehetővé teszi, hogy az olyan köve
telések is kivonhatók legyenek a rendezés alól, 
amelyeknek összege a 25 pengőt meghaladja. A 
hitelezők kívánságára az idézett szakasz értelmé
ben ugyanis mellőzni kell a teherrendezést 25 pen
gőt meghaladó, de 100 pengőnél kisebb összegű 
követelések tekintetében is, ha a követelésnek a 
teherrendezés alá vonása a hitelezőnek — élet
viszonyait tekintve — méltánytalan sérelmét 
okozná és a követelésnek a teherrendezésből kivé
tele az adós szempontjából a teherrendezés ered
ményességét veszélyezteti.

A kérelem tárgyában mindkét fél érdekeinek 
szemelőtt tartásával a helyi bizottság határoz és 
indokolt esetben az adósnak méltányos, de három 
éven túl nem terjedő részletfizetési, vagy más tel
jesítési határidőket szabhat.

Ez a rendelkezés módot ad arra, hogy a kis
iparosok hozzájuthassanak azokhoz a követelé
seikhez, amelyek a kisiparosok szempontjából 
komoly jelentőséggel bírnak.

nosok Egyesülete, dr. Kritsfalussy István igazgató 
a szakiskola nevében mondott hatásos pohárkö
szöntőt.

Végezetül Gundel Károly emelkedett szólásra, 
nem hivatalos, vagy kartársi minőségben, hanem 
mint magyar ember köszöntötte föl az ünneplő 
közönség nagy tetszése mellett Marencicli Ottót, 
aki idegen ország gyermekének született ugyan, 
de idekerülve, a magyar föld csodálatos átalakító 
ereje és szeretett hitvese, egy drága magyar asz- 
szony segítő munkája folytán százszalékos ma
gyarrá változott és rendkívüli diplomáciai képes
ségeit a magyar ügy szolgálatába állítva, a kül
földi közvélemény tárgyilagos tájékoztatása körül 
elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Ml ÚJSÁG?

Halálozás. Blockner Izidorné sz. Eislcr Regina, 
Blockner Izidornak, a Blockner .T. hirdetőiroda 
megalapítójának és szenior főnökének özvegye, 
74 éves korában meghalt. Halálát gyermekei, 
ifj. Balázs Dezső ügyvéd, Balázs Blockner Pák 
a Blockner J. hirdetöiroda társtulajdonosa, Hajós 
Alfrédné sz. Blockner Vilma, Hajós Alfréd 
műépítész neje, Balázs György és a kiterjedt 
előkelő rokonság gyászolja. Temetése nagy részvét 
mellett folyt le a rákoskeresztúri temetőben.

A vendéglátóipar nagygyűlése Bulatoiiíüreden. 
A vendéglátóipar József Ferenc dr. kir. herceg 
fővédnökségével és Oláh Gyárfás Mihály elnök
lésével országos nagygyűlést rendezett Balaton- 
füreden. A nagygyűlésen megtárgyalták az ipar 
legfontosabb időszerű kérdéseit. Búd János dr. 
volt miniszter azt hangoztatta, hogy a vendéglátó- 
iparnak hitelforrásokat kell nyújtani. Tormay 
Géza dr., az Idegenforgalmi Hivatal elnöke azt 
fejtegette, hogy idegenforgalmunk érdekében oly 
helyzetbe kell hozni a vendéglátóipart, hogy az 
egészen kielégíthesse az igényeket. Érti József dr., 
a Balatoni Szállodások és Penziósok Egyesületének 
alelnöke hangoztatta, hogy a balatoni érdekel
teknek maguknak kell elérni, hogy a magántőke 
igazán érdeklődjék a Balaton iránt. Több fel
szólalás között Ilovszky János, a Baross Szövetség 
elnöke rendes idegenforgalmi hitelkeretnek a 
beállítását kívánta az állami költségvetésbe. 
A Balatoni Sporthéttel kapcsolatban magyar 
konyhaestet is rendeztek, amelynek során magyar 
ételkülönlegességeket m utattak be Balatonalmádi, 
Balatonfüred, Balatonföldvór és Siófok étter
meiben. A bírálóbizottság megái la pította, hogy 
a magyar vendéglősök nemcsak a jóízű magyar 
ételek elkészítésében mesterek, hanem az ételek 
stílszerű művészi, magyaros díszítésével is szol
gálták a kitűzött célt. A nyertesek között a 
balatoni intézőbizottság iparművészeti díjait és 
elismerő okleveleket osztottak szét.

A fizetéses s/.nbüdsájjról szóló rendelet meg
jelenését várják az ipari munkások. A rendelet
tervezetet most tárgyalta le az ipari munkaadók 
testületé és azt változatlanul elfogadta. Az ipari 
munkások fizetéses szabadságának megvalósítá
sával kapcsolatosan természetszerűleg még szá
mos részletkérdés vár megoldásra. A legfőbb cél 
az, hogy a munkás szabadsága idején valóban 
pihenjen, erőben gyarapodva állhasson ismét 
munkába. Az ipar ezzel újabb jelentékeny terhet 
vállal magára, ami azonban a munkás nagyobb 
munkabírásával kárpótlódik. A helyes szociál- 
egészségügyi befektetés az ország és az ipar 
szempontjából nem kedvezőtlenebb, mint akár
milyen más produktív beruházás.

V főváros Uöl(sé(|vetési tervezete elkészült a 
jövő 1938-as évre, amely 158-8 millió pengő 
bevételt és l()(>-3 millió pengő kiadást irányoz elő. 
Mind a bevételek, mind pedig a kiadások összegei 
emelkedtek. Ha összehasonlítást teszünk az előző 
évek költségvetéseivel, a fejlődés jelentékeny. 
A költségvetésen keresztül kifejezésre ju t az a 
rendkívül fontos szerep, amit az egymilliós 
főváros a gazdasági élet szempontjából jelent. 
A költségvetés kiadási oldalán jelentékeny össze
gek szerepelnek beruházásokra. Ezek újabb és 
több munkaalkalmakat biztosítanak, ami nem 
marad a gazdasági élet lendületes fejlődésében 
hatás nélkül. Az új költségvetési tervezetben a 
szociális és kulturális szempontok is kellő mél
tánylásra találtak. A szociális gondoskodás kiter
jedésével komoly összegek szerepelnek a kölLség- 
vetés kiadási tételei közölt. Szendy Károly polgár- 
mester, aki erős kézzel irányítja Budapest fejlődő 
életét, ezzel a költségvetésével is tanujelét adta 
igazi nagyvonalúságának.

TÖRLEY
TAUÍMAty -CAXINO RÉSERVÉ

r>zuiiLO|eii.
Dr. Szász Elemér a Szállodaigazgatók Köre, 

majd a Budapesti Kávésok Ipartestületc nevében 
Mészáros Győző elnök köszöntötte fel Marencicli 
Oltót, kiemelve, hogy ez a munkát és sikert jutal
mazó, megérdemelt magas kitüntetés az egész 
magyar vendéglátóipar megbecsülését jelenti.

Csik József a Genfi Szövetség, dr. Tausz Béla 
főorvos a Balatoni Szállodások és Penzióiniajdo- I

Bárhonnan könnyen megközelíthető kitűnő fekvésű

HELYISÉG, előkelő közönség által lakott helyen

NAGY KER TH ELYISÉG G EL 
VENDÉGLŐ ÉS K Á V É H Á Z

céljaira olcsó bérrel KIADÓ.
BLOKNKR [. Iiinletőirodájáha. Andrássy.út 4, kérjük.

Mindennemű hús- és zsiradékszükségletünket Len g ye l h e n te sá rú -
g yár R .-T . üzleteiben vásároljuk! <-------- - Legjobb árú — olcsó árú!
L E N G Y E L  H E N T E S A R U G Y Á R  R.-T.

A bor hasznos az emberi szervezetre, állapította meg a Párizsban legutóbb megtartott nemzet
közi orvosnagygyűlés. Az orvosok kétharmadrésze hasznosnak, a huszonöt százaléka nélkülözhetet
lennek minősítette azt. Erről szól az alábbi grafikon :

M arencich O ttó k itüntetése.
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A  m ust besűrítése
a most szeptember 14-én megjelent 5400/1937. 
M. E. számú rendelet szerint engedélyhez köt
tetett.

A szóbanlevő rendelkezés szerint az idei ter
mésű mustból csak a földművelésügyi miniszter 
engedélyével szabad besűrített mustot előállítani. 
Termelők a saját termésű mustjukat saját üzem
ben az előbbi bekezdésben említett engedély nél
kül is besűríthetik.

Az engedélyezés Iránti kérelmet az illetékes 
szőlészeti és borászati kerületi felügyelő útján kell

előterjeszteni. A kérelemben pontosan fel kell 
tüntetni az engedélyt kérő nevét és lakhelyét, a 
besűrítés helyét, az üzembehelyezett üstök szá
mát, űrtartalmát, termelőképessegét, a besűríteni 
kívánt must mennyiségét és az előállítani kívánt 
besűrített must mennyiségét és cukorfokát. Aki 
besűrített mustot a fent ismertetett rendelkezés 
megszegésével vagy kijátszásával engedély nélkül 
állít elő, kihágást követ el és pénzbüntetéssel bün
tetik.

A rendelet megjelenése napján lépett életbe.

Garantált teljes 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők: 
Pál puszta-sajt, 

Derby-sajt, Roma- 
dour, Imperlál, 

óvári, Trappista, 
Casino, Roquefort, 
Roquefortdobozos

D E R B Y  Sáli- i s  Vajtermalö Részvénytársaság
Központi árúsító-lelep: B n d n p e w t ,  V I I . .  K e r e p e l i  «U 6 9 .  

T e l e f o n  ! Z . 6 0 — * 5

A szőlősgazdák nagygyűlése. Gyöngyös város 
hatszázéves fennállásának jubijeuma alkalmából 
a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
Gyöngyösön országos szőlő- és borgazdasági nagy
gyűlést tarto tt. Waldbotl 'Kelemen bátó meg
nyitó beszédében a borértékesítés leküzdhetetlen 
nehézségeiről szólott és elismeréssel adózott a 
kormányzat iránt. Indítványára a nagygyűlés 
táviratilag üdvözölte a miniszterelnököt. Több 
felszólalás után két határozati javaslatot fogadott 
el a nagygyűlés. A határozati javaslatokban a 
szőlősgazdák azon álláspontjukat szögezik le, 
hogy eredményes gazdálkodás olyan termelői 
árak mellett, mint amilyenek az idei szüret alkal
mával is érvényben vannak, nem lehetséges. 
Pelrp Kálmán dr. és Temesváry Imre dr. ország
gyűlési képviselők felszólalásaikban az italmérési 
engedélyek revízióját és a borfogyasztási adók 
eltörlését sürgették.

Nemzetközi fürdőügyi nagygyűlés most október 
8-án nyílik meg Budapesten József Ferenc kir. 
herceg és Szendy polgármester elnöklésével. 
A nagygyűlésre, amelyen elsőízben lesznek együtt 
a világ úgyszólván minden fürdőhelyének kép
viselői, már eddig huszonnégy nemzet kiküldöttei 
jelentették be részvételüket. A nagygyűlésen 
tudományos előadások keretében vitatják meg 
azokat a kérdéseket, amelyek a világ összes gyógy
fürdőit, üdülőhelyeit és tengeri fürdőit érdeklik. 
Az előadásokat a magyar szakembereken kivid 
a külföld elismert szaktekintélyei — közöttük 
hatvannyolc egyetemi tanár — tartják. A nagy
gyűlés alkalmával alakul meg a Nemzetközi 
Fürdő Szövetség is. A magyar fővárosra nézve 
rendkívül nagyjelentőségű tény, hogy az első 
fürdőügyi kongresszus éppen Budapesten ül össze 
és itt alakul meg a Nemzetközi Szövetség is, mert 
ezzel az Összes résztvevő nemzetek hivatalosan is 
elismerik Budapestnek fürdőváros jellegét.

A Indulom s/.ülökúra. Az őszi Balaton egyik 
legnagyobb vonzóereje és értéke, hogy a legjobb 
alkalom nyílik a gyógyulást kereső vendégeknek 
a kitűnően bevált szőlőkúra alkalmazására. 
Sí lunidt Ferenc dr. egyetemi tanár, Balatonfürcd 
igazgató-főorvosa vezette be a Balaton melleit 
a rendszeres szőlőkúrát, amelyet Svájcban, vala
mint Németországban, a Rajna és a Mosel vidékén,

.......
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Franciaországban Montreux, Olaszországban Mó
rán és Bolzano vidékein már régebb idő óta 
alkalmaznak igen szép sikerrel. Schmidt Ferenc dr. 
megállapítása szerint a balatoni remek szőlővidék 
talán mindegyik külföldi helynél alkalmasabb a 
megfelelő orvosi előírás szerinti szőlőkúra elvég
zésére. A szőlőben megvannak mindazok az 
anyagok, amelyek a test felépítéséhez, fenn
maradásához és a munkához megkívánt energia 
megszerzésére szükségesek, de ezenkívül olyan 
ásványi anyagokat és egyes vitaminokat is tar
talmaz, amelyek nélkül sem egészség, sem élet 
nincs.

Tandíjmentes nyelvtanfolyamok a Külügyi 
Társaság védősége alatt. Az évek óta népszerűség
nek örvendő angol, német, francia, olasz és spa
nyol nyelvtanfolyamok a Barcsay-utcai gimná
ziumban ismét megkezdődnek. Az első négy
hónapos félév 1938 február 1-ig tart. Külön kezdő, 
erőskezdő, haladó, felső és társalgási tanfolyamok. 
Az órák délután 5 és 9 között vannak, hetenkint 
kétszer. Tandíj nincs. Beiratkozás szeptember 
27-től minden hétköznap délután 5 és 9 között a 
Barcsay-utcai gimnázium épületében (Barcsay- 
utca 5. Erzsébet-körút mellett). Telefoni felvilá
gosítások : 330—734. Beiratási díj a négyhónapos 
félévre 10 P, közalkalmazottaknak, két tanfo
lyamra iratkozóknak 9 P.

Ad 6455/1937. szám.
B ihar vármegye alispánjaiéi.

Pályázati hirdetmény.
Hlliitr vármegye K u ltárházánál lemondás folytán megüresedett szerződéses Üzemvezetői állásra pályázatot nyitok.
Az állás javadalmazása a következő :
a) Saját személyére reggeli, ebéd és vacsorából álló ellátás, amelyet az állandó érkezők részére főzött étel- 

nemüekből vehet igénybe. Nős üzemvezető az élelmezésnek az előfizető étkezők által fizetett áron való megváltását 
kérheti.

Lakást az üzemvezető nem kap, sem pedig lakáspénzt. Egyedül álló, tehát nőtlen és családtalan üzemvezető 
indokoltan kérheti, hogy az irodahelyiséget lakás céljaira, kizáróan saját személyére igénybevehesse.

b) Azután a nyereség után, amely üzemvezetői közreműködésével áll elő, az üzemvezetőt 20%-os jutalék 
illeti meg a szerződésben megszabott számítás szerint. Az idevonatkozó szerződés tervezet és üzemterv hivatalomban 
a hivatalos órák alatt megtekinthető.

c) Az általam megállapítandó díjszabás szerinti ruhatári díjak.
d) A második szolgálati évtől kezdődően cvenkint kettő havi szabadság, amelynek tartamára azonban az 

üzemvezető saját költségére és felelősségére köteles helyettest állítani, akinek személye'a helyettesítés jóváhagyása 
végett hozzám a szabadság idő igénylésével egyidejűleg bejelentendő.

Az üzemvezető szerződéses üzemi alkalmazott, nyugellátási igényt nem szerez. Az OTI 50%-át viselni köte
les, alkalmazása, a szerződésben kikötendő felmondással szüntethető meg.

Az üzemvezető kötelességeit a szerződés és az annak kiegészítő részét képező üzemterv írja elő.
Az üzemvezető köteles a szerződés megkötésekor 500 pengő nem kamatozó óvadékot letenni.
Pályázhat minden büntetlen és kifogástalan erkölcsi életű nagykorú magyar állampolgár, akinek a vendéglős

ipar gyakorlásához a megkívánt képesítése megvan.
A pályázati kérvényhez csatolni kell a vendéglőipari képesítés igazolását, a születési anyakönyvi kivonatot, 

illetőségi és erkölcsi bizonyítványt (nőseknél a házassági anyakönyvi kivonatol is), az egészségi állapotot igazoló 
hatósági orvosi bizonyítványt. Iskolai képzettséget igazoló bizonyítványt, a forradalmak és kommunizmus alatt 
tanúsított magatartásról bizonyítványt, esetleg szolgálati bizonyítványt, különös tekintettel a vendéglői iparban 
eltöltött szakbavágó szolgálatra és rövid életleírást.

A pályázati kérelmet 2 pengős okmánybélyegge! ellátva és Bihar vármegye Alispánjához címezve, folyó évi 
október hó 25-ig déli 12 óráig kell benyújtani.

Az állást a kinevezett üzemvezető folyó évi november 1-én elfoglalni köteles.
Elkésetten érkezett vagy hiányosan felszerelt kérvényeket figyelembe nem veszek.
Berettyóújfalu, 1937. évi szeptember hó 21-én.

D r. vitéz N adúnyl s. k.
alispán.

A lliidnpcsli Kereskedelmi és Iparkamara kc- 
rüleléhen működű kisipari és kiskereskedői hitel
akció 1937. évi 1. félévi eredményei újabb fejlő
désről tesznek tanúbizonyságot. Míg az akció 
kezdetekor 12 közület jelentkezett részvételre, 
addig a bekapcsolódott városok és községek száma 
ezidőszerint 33-ra emelkedett. Az állam és a 
közületok részéről befizetett hozzájárulások ősz- 
szege az 1935. évben 291.000 pengőre, az 1930. 
évben 323.000 pengőre és az 1937. év első felében
450.000 pengőre rúgtak. Az akció során több mint 
hat és félezer iparos és kereskedő kapott kölcsönt
802.000 pengő összegben. A kölcsönfelvevők az 
1935. évben 59%-os, az 1936. évben 63%-os és az 
1937. év első részében 72%-os arányban tettek 
eleget fizetési kötelezettségeiknek Az akció kelet

kezese és további fennállása mindenesetre terme
lési, illetőleg beszerzési lehetőségeket teremt a 
forgólőke hiányát igen erős mérvben érző kis
iparosság és kiskereskedelem számára.

Könyvtár a hortobágyi csárdában. A debreceni 
Közművelődési Könyvtár fiókot állított fel a horto
bágyi csárdában, főleg a pusztai pásztornép számára. 
A könyvek kiválogatásánál tekintettel voltak arra,

A z élet és halál problém áira és a lélek 
rejtélyeire talál feleletet az 
„ É G I  V I L Á G O S S Á G * *

30érc fennálló ethikai, tudományos okkultísta és spiritista folyóiratban 
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hogy olyan könyveket vigyenek ki, amelyek érdek
lik a puszta népét. Az érdekes kulturális kísérlet 
bevált. Dr. Söregi János múzeumi és könyvtári 
igazgató most beszámol arról, hogy a hortobágyi 
lakosok alig egy év alatt százharminchétszer vették 
igénybe a könyvtárt és kölcsönöztek ki könyveket. 
A pásztorok és családtagjaik legszívesebben Jókai, 
Mikszáth és Gárdonyi könyveit olvassák, de nagy 
keletje van néhai Ecsedi István műveinek, amelyek 
a pásztoréletről szólnak.

Külkereskedelmünk statisztikája. Augusztus 
hónapban a behozatal érteke 41*2 millió pengő 
volt (1936. év augusztus hónapjában 31*9 millió 
pengő), a kivitel értéke pedig 49-8 (49-4) millió 
pengő, az e havi külkereskedelmi mérleg tehát 
8-6 (17*5) millió pengős kiviteli többlettel zárult. 
Az 1937. év első nyolc hónapjában behozatalunk 
értéke 301-4 (288-3) millió pengő, kivitelünk 
értéke pedig 384-2 (306-2) millió pengő. A kül
kereskedelmi mérleg az 1936. év január—augusz
tus havi 17-9 millió pengős aktívummal szemben 
az 1937. év megfelelő időszakában 82-8 millió 
pengős kiviteli többletet mutat. Az 1937. év első 
nyolc hónapjában a behozatalban az előző év 
megfelelő időszakához képest nagy mértékben 
emelkedett a nyersbőr, a nyersfémek, a bárdolt 
és fűrészelt fa és műrost forgalma, viszont 
nagyobb csökkenést mutat a tengeri és a nvers- 
cs ócskavas behozatala. Kiviteli cikkeink közül 
nagymértékben emelkedett a forgalom : búzából 
Olaszországba (942.273 q), Ausztriába (851.428 q) 
és Svájcba (617.750 q ) ; rozsból Ausztriába 
(693.860 q ) ; tengeriből Németországba (713.828 
métermázsa); szarvasmarhából Olaszországba 
(65.603 darab) és Németországba (12.664 darab); 
toliból Németországba (16.781 q) irányuló kivitel 
folytán. Nagyobb csökkenést mutat a friss hús 
kivitele a németországi, a disznózsír és szalonna 
kivitele pedig a nagybritanniai forgalom elmara
dása miatt és a sertés kivitele az ausztráliai 
forgalomban.

Felkérjük igen t. Előfizetőinket, hogy 
lapunk hirdetőinél tett vásárlásaik alkal< 
mával minden esetben hivatkozzanak 
lapunkra.

Iparra vonatkozó helyhatósági bizonyítványok
kiadása tárgyában a székesfőváros polgármestere 
rendeletet adott ki. E rendelet szerint a kereskedők 
és iparosok polgári nevük kötelező feltüntetésén 
kívül bejegyezve vagy bejegyezetlenül a személy 
vagy üzlet közelebbi megnevezését, vagy könnyebb 
megtalálását szolgáló önkényesen választott cég
feliratot használhatnak, de csak a kereskedelmi 
törvény, az ipartörvény és a tisztességtelen verseny
ről szóló korlátok között és mások jogainak sérelme 
nélkül. Nincs ezért akadálya annak, hogy az a 
tulajdonjogi kapcsolat, mely egyfelől az illető 
kereskedő, vagy iparos, másfelől az ő polgári neve 
mellett az üzlet közelebbi megjelölésére szolgáló 
toldatot is tartalmazza, teljes cégelnevezés alatt 
folytatott kereskedő vagy iparüzlet között fennáll, 
helyhatósági bizonyítvány formájában igazoltassák. 
A gyakorlatban kétségkívül számos esetben elő
fordul, hogy a kereskedők és iparosok polgári 
nevük feltüntetése nélkül törvényesen választott 
cégszöveget használnak, ami úgy a kereskedelmi

Lapunkban hirdetni:

biztos siker!

"Pátria”  Irodalmi Vállalatét Nyomdai R.»T.

I törvényben meghatározott cégvalódiság elvével, 
mint az 1922. évi XII. t.-c. rendelkezéseivel is 
ellenkezik. Ilyen esetekben a tulajdonjogi kapcsolat 
igazolása céljából kért helyhatósági bizonyítványok 
kiadását meg kell tagadni a polgármesteri rendelet 
értelmében.

Az osztrák bor legkisebb áru. Az osztrák borter
melés és értékesítés szabályozása érdekében az 
osztrák kormány borközpontot létesített és egy
úttal irányárakat állapított meg, amelyeken alul 
bőrtermékek nem adhatók el és nem vásárolhatók. 
A bor minimális árát 36 garasban, a mustét 33 
garasban állapították meg. Ezeket az árakat ki
sebbíteni nem szabad, de ha a piaci viszonyok 
megengedik, az árak emelhetők. Az osztrák szőlő- 
termelők érdekében életbe léptetett intézkedé
seket az osztrák borkereskedők nem szívesen 
fogadták.

Likőr készíthető paprikával és forgalomba hoz
ható, ha a paprika kapsicint, illetőleg kapsanthint 
nem tartalmaz. Kér. Közi. Min. 27.919/937. sz. 
rendelet szerint.

A Kúria felfogása a haszonnélküli árúsitásról.
A m. kir. Kúria egyik 1937-ben kelt ítéletében a 
következőket mondja k i : A versenyszabadságnak 
általában elismert elvéből következik, hogy ha egy 
kereskedő valamely cikkét a versenytárs áránál 
olcsóbban árúsítja, ebből önmagából véve még nem 
lehet arra következtetni, hogy a tisztességtelen 
versenytörvény által tiltott versenycselekményt követ 
el. Ilyennek csak akkor tekintendő az olcsóbb 
árúsítás és csak akkor ütközik az üzleti tisztességbe, 
vagy a jó erkölcsökbe, ha egyéb körülmények azt 
mutatják. Ily körülményiek tekinti a bírói gyakorlat 
— indokolt esetek kivételével — valamely árúnak 
oly áron való árúsítását, amely nem haladja meg az 
árú önköltségi árát, vagyis a kereskedő úgy ad el, 
hogy eladásainál tiszta hasznot nem biztosít. Az ily 
árúsítás, mely a nyereségre törekvő észszerű üzlet
vitel elveivel ellentétben áll, alkalmas a versenytárs 
megkárosítására és miután az ily módon árúsítandó 
kereskedőnek saját érdeke a legtöbb esetben nem 
indokolja, hogy haszon nélkül árúsítson, ebbeli 
eljárásával cselekménye a versenytárs megkárosítá
sára irányul, miért is az ilyen eljárás az üzleti 
tisztességgel és általában a jó erkölccsel össze nem fér.

Gyüm ölcs- és bork iállítás Debrecenben. A hajdú- 
megyei és debreceni termelők Debrecenben október 
2—10-ig virág-, gyümölcs- és borkiállítást rendeznek.

Napi 700.000 köbm éter földgáz. Nagykanizsáról 
jelentik : A szentadorjáni második fúrókúttal most 
jutottak a várakozási is meghaladó eredményhez. 
A gáz már 1100 méternél jelentkezett, de most 
1625 méternél 126 atmoszféranyomással tört fel a 
gáz és a 16 milliméteres nyíláson napi 700.000 köb
méter gázra lehet számítani. A két feltárt kút ma 
már napi egymillió köbméter gázt tudna adni, 
ami az ország gázsziikséglctének egynegyedrészc, 
olajból pedig a két kútnál 15 vagon körüli termelő- 
képességre engednek következtetni a számítások.

M. kir. rendőrség szolnoki kapitánysága.

136/1937. kih. szám.

ÍTÉLETKIVONAT
A m. kir. rendőrség szolnoki kapitányságának 

alulírott rendőri büntetőbírája üzv. Mocsári 
Györgyné sz. Fábián Verona szolnoki születésű 
63 éves, r. kath. vall., vendéglős, szolnoki lakost 
azért, mert Szolnokon 1936 december hó 5-én 
vendéglőjében ta rto tt borellenőrzési szemlén a 
söntésben lévő tartályban a forgalomhahozatalra 
szánt bor 15% vízzel volt hamisítva, az 1936. évi 
V. t.-c. 49. §-ába ütköző kihágás miatt a II. Bn.
4. és 5. §-ai alkalmazásával behajthatatlanság 
esetére 4 napi elzárásra, átváltoztatandó 40 pengő 
pénzbüntetésre ítélte s elrendelte az ítéletkivo
natnak az ,,Uj Magyarság" című napilapban, a 
„Vendéglősök Lapjáéban elítélt költségére való 
egysze ri közzété te 1 é t .
A kiadmány hiteléül: Dr. Keszthelyi s. k,

Iló/só s. k. rendőrfogalmazó
r. hiv. főtiszt rendőri büntetőbíró
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