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A  fő v á r o s i
a városi vámok módosításáról szóló szabály
rendelettel eltörölni készül a külföldről érkező 
személyautók vámját. A főváros ezzel az 
idegenforgalom emelését kívánja szolgálni, 
mert tudja, hogy az elmaradó százezer pengő

nek. Sőt e fontos tényezők minél előnyösebb 
kihasználása céljából évről évre újabb és 
újabb intézményekről és látványosságokról 
gondoskodik.

Nem felejtkezhetünk meg azonban arról 
a figyelmes, áldozatok árán is olcsó és nagy-

szerű ellátásról, amelyben a vendéglátóipar 
a külföldieket részesíti.

A szállodás-, vendéglős- és kávésiparnak 
e fontos szerepe ugyancsak nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy idegenforgalmi statisztikánk 
az utóbbi időben örvendetesen emelkedett.

vámbevétel sokszorosan megtérül a külföldi
autók nagyobbszámú ideözönlésével.

A vendéglátóipar a főváros ezen tervét 
hasznosnak és célravezetőnek tartja , mert i 
az eddigi tapasztalatai szerint az autón 
érkező külföldi huzamosan időzik nálunk és 
többet fogyaszt már csak azért is, mert az 
autó itteni üzemi és soffőrkiadásait nálunk 
költi el.

A szállodák és vendéglők forgalmát tehát 
az autón jövő idegen jobban szaporítja, 
mint a vasúton vagy hajón érkező. Ezért 
a fővárosnak az autók vámjának eltörlésére 
irányuló szándékát köszönettel vesszük.

A Szent István heti statisztika azt bizo
nyítja, hogy idegenforgalmunk évről évre 
nagyobb arányban növekedik. Ezt pedig 
első sorban a főváros vezetőségének, az 
idegenforgalmi ügyek és a vendéglátó ipar 
iránt mindenkor megértést tanúsító Szendy 
Károly polgármesternek, valamint ezen kér
désekben a polgármester nevében kitünően 
intézkedő Kovácsházy tanácsnoknak köszön
hetjük. A polgármesteri hivatal egyrészt a 
külföldi propaganda irodái útján szervezi 
az idegenforgalmat, másrészt nagy hozzá
értéssel gondoskodik arról, hogy a Buda
pestre érkező minél több és változatosabb 
látnivalót találjon.

A főváros természeti szépségeit, gyógy
fürdőit, történelmi és nemzeti nevezetességeit 
és építészeti műremekeit nyújtja az idegen-

A must már megjelent az italmérésekben s így 
időszerű, hogy annak kénezéséről s túlkénezett 
voltának megállapításáról beszéljünk.

Minthogy a must a szölöbogyokról belékerülő 
élesztők életműködése folytán rövid időn belül 
erjedésbe jön s édes ízét elveszítve, szeszes folya
dékká, borrá változik át, kénytelenek azt forgalomba- 
hozói konzerválni, hogy legalább ideig-óráig eredeti 
állapotában megmaradjon.

Az 1924. évi IX. t.-c. 2. §-ának4. pontja meg
engedi a fogyasztásra kerülő must kénezését, tiszta 
árzénmentes kénnel vagy cseppfolyósított kénes
savval, illetve a 86.305/1933. II. 2. sz. alatti ren
delet a káliummetabiszulfit használatát is engedé
lyezi. Más konzerválási eljárás, illetve szer hasz
nálata általánossá gban tilos. Ezen kénezési el
járások azonban csak olyan mértékben vannak 
megengedve, hogy azáltal a mustba 60 mg szabad, 
illetve 200 mg, összes kéiiessavnál több ne kerüljön.

A mustba adagolt kénessav ugyanis itt rész
letesebben nem tárgyalandó változásokon megy 
keresztül, egyrészt a must cukrához lekötődik, 
másrésze szabad állapotban marad s tulajdonképen 
ez a szabad kénessav az, mely egyrészt az élesz
tőkre és baktériumokra mérgező hatású, másrészt 
azonban az emberi egészségre is ártalmas s ami 

I miatt az adagolható mennyiséget szabályozni kellett.
Az előbb említett három mód közül bármelyik 

módon kénezziik is mustunkat, a hatóanyag min
denkor az SOo, kéndioxid, kénessavanhydrid, gya- 

I korlati nevén kénessav. A kén elégetése útján való 
i kénezésnél a kén a levegő oxigénjével egyesül 

S02-vé. A folyékony kénessav ennek cseppfolyós 
alakja. A kénessav — mint általában a gázok — 
megfelelő alacsony hőmérséklet és magas nyomás

mellett (a kénessav —10° G-on) cseppfolyósítható. 
A káliununetalpisulfit a kénessavnak egysége, kép
lete K2S2O&, mely a must és bor savrészek hatására 
megbomlik s ezen bomlás eredményeképen az illető 
sav káliumsója és SO2 képződik.

A kénezésnél a kívánt mennyiség adagolása 
legkevésbbé pontosan az elégetési móddal történik. 
Ennek leggyakoribb módja a kénszeletekkel (juta- 
szövetes, aszbesztes, papírbetétes) való kénezés. 
1 gr. kén elégetésénél 2 gr. kénessav képződik, 
azonban a jutaszövetes kénszeletnél az elégéskor 
a kén 40—60%-a lecsepeg, a kén egy része nem 
ég el, hanem szublimálódik, a kénszeletek súlya 
sem egyenlő, 16—25 gr. között váltakozik, átlagban 
20 gr., azonkívül a befejtéskor a kénessav egyrésze 
az akonanyíláson eltávozik. Általában úgy számít
hatjuk, hogy hektoliterenként 1 gr. ként elégetve 
8—13 mg. kénessav kerül literenként a mustba. 
Ezen az alapon egy átlagban 20 gr-os jutaszövetes 
kénszeletet elégetve hektoliterenként, 200 mg. 
kénessavnak kellene egy liter mustba kerülni. 
Előbb említett okoknál fogva ez az érték úgy befelé, 
mint felfelé nagy ingadozást mutathat. A papír
betétes, aszbesztes kénszeletek vékonyabbak lévén, 
nem csepegnek annyira, ellenben a kénszeletek 
súlya és nagysága igen ingadozó, úgyhogy legjobb 
azokat lemérni. Ezeknél úgy számíthatunk, hogy 
hektoliterenként 10—12 gr. ként elégetve kb. 200 
mg. kénessav jut egy liter mustba.

A káliummetabiszulfittal már pontosabban ada
golhatunk. A káliummetabiszulfit 4-féle alakban 
kerül a forgalomba : kristályos, kristálydara, porí
tott és pasztilla formában. A pasztillákból vannak 
1—10—100 gr. súlyúak. Kisebb pincék részére leg
alkalmasabbak a 10 gr-os pasztillák, amik 10-ével
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vannak légmentesen vízhatlan, paraffinos papirosba 
csomagolva. A káliummetabiszulfit bomlásakor 
elméletileg 57-6% kénessav keletkezik, a pasztillák
ban azonban kevés ragasztóanyag is van, így ezek
ből csak 52—53% kénessav képződik.

A kénezést vele kétféle módon hajthatjuk végre, 
vagy I. az adagolandó mennyiséget vászonzacskóba 
mérve az akonanyíláson át belógatjuk a hordóba 
s rázogatással az oldódást elősegítjük s az oldódás 
után a hordó tartalmát farúddal vagy derítővassal 
jól összekeverjük, vagy 2. a lemért mennyiségű 
anyagot, a hordóból kivett néhány liter mustban 
feloldjuk, majd a hordóba visszatöltve jól elkeverjük. 
Hektoliterenként 35 gr.-t, azaz 3-5 drb 10 gr.-os 
pasztillát oldva kb. 200 mg. kénessavat juttatunk 
a must literjébe.

A cseppfolyós kénessav kis üzemekben nem hasz
nálatos. Erős vastartányokban, ballonokban kerül 
forgalomba és adagolására megfelelő készülékek 
szolgálnak, melyeknél a kénessav mennyiségét 
beosztott üveghengerrel mérik.

Hektoliterenként gr-ban kifejezve a tizedét adják 
a musthoz annak, mint ahány milligramm kénessavat 
akarunk, hogy a must literje tartalmazzon. így pl. 
ha azt akarjuk, hogy mustunk 200 mg. kénessavat 
tartalmazzon literenként, akkor egy hektoliter 
musthoz 20 gr. cseppfolyós kénessavat adunk. 
Minthogy a cseppfolyósított kénessav technikailag 
tiszta állapotban kerül forgalomba s a mustban 
veszteség nélkül feloldható, mert abba közvetlenül 
belevezetjük, így a kívánt mennyiség adagolása 
ezen a módon történik a legpontosabban. Nagyobb 
mennyiségek szüretelésénél úgy is eljárhatunk, hogy 
egy 3%-os mustos kénessavtörzsoldatot készítünk |

(1 hektoliter mustba 3 kg kénessav) s ebből adunk 
6—7 decilitert 1 hektoliter musthoz (megfelel 
literenként kb. 200 mg. kénessavnak).

Ha a forgalombahozatalra szánt mustot magunk 
kénezziik be, úgy tartsuk szem előtt a fent elmon
dottakat, ha pedig úgy vesszük, akkor kikérdezhet
jük az eladót a must mikénti kénezésére vonatkozó
lag s abból következtethetünk a kénessav mennyi
ségére. Célravezetőbb azonban, ha a Oarai Jenő 
állomásvezető kir. fővegyész által kidolgozott mód
szerrel magunk vizsgáljuk meg a mustot. Az eljárás 
a szabad kénessav mennyiségének ellenőrzésén 
alapszik.

A módszer a következő :
A vizsgálandó mustból 50 cm3-t egy üvegdugós 

mérőhengerbe öntünk. A musthoz 5 cm3 hígított 
kénsavat (1 rész kénsav, 3 rész víz) és néhány csepp 
keményítőoldatot (egy kis késhegyni oldható kémé- 
nyítő 25—30 cm8 meleg vízben oldva) adunk. 
Az egészet gyengén megkeverjük s egy cm3 1/io ! 
normál jódoldatot adunk hozzá. Ha a jódoldat j 
hozzáadása után összerázva a mérőhengerben lévő 
folyadék sötétkék színű lesz, úgy a must nincsen | 
túlkénezve. Ha azonban a folyadék nem kékül meg, 
illetve a kékes szín azonnal eltűnik, akkor a must 
túlkénezett, mert 60 mg. szabad kénessavnál többet 
tartalmaz.

Az eljárás egyszerű és gyorsan keresztülvihető. 
Megfelelő készülék a Ti.'l és Bartuska üvegtechnikai 
cégnél kapható.

Amennyiben mustunk túlkénezett lenne, annak 
kénessavtartalmát más keverékbe vagy egyáltalán 
nem kénezett musttal való házasítással vagy szellőz
tetés útján csökkenthetjük.

A  társadalombiztosítási tartozások 
egy részének kivételes elengedése.

A 6500/1935. M. E. sz. rendelet lehetővé teszi 
a társadalombiztosítási tartozások egy részének 
kivételes elengedését. A kormányrendelet végre
hajtási utasítását a belügyminiszternek a pénzügy- 
miniszterrel egyetértve kiadott 261.600/1935. B. M. 
sz. rendelete szabályozza. Az említett rendeletek 
rendelkezéseit áttekinthetően röviden az alábbiak
ban ismertetjük.

Mikor van helye a kivételes elengedésnek?
A rendelet szerint az elengedés lehetőségének 

három esetben van helye :
1. ha a vállalat vagy üzem tőle függetlenül 

bekövetkezett rendkívüli körülmények folytán oly 
mértékű veszteséget szenvedett, hogy fenntartása 
csak a társadalombiztosítási tartozások egy részének 
elengedésével biztosítható és fennmaradását köz- 
gazdasági érdekek kívánják, azonkívül az üzem 
tulajdonosának nincsen egyéb vagyona vagy jöve
delme, amelyből a tartozásokat be lehet hajtani;

2. a hátralékos vállalata vagy üzeme rendkívüli 
körülmények folytán beállott veszteség miatt meg
szűnt és a vállalat vagy üzem működésének köz- 
gazdasági érdekből kívánatos újbóli megindítását 
csak az OTI-tartozások egy részének elengedésével 
lehet biztosítani és a volt tulajdonosnak nincs egyéb 
vagyona vagy jövedelme, amelyből a tartozásokat 
be lehet hajtani;

3. ha a hátralékos gazdasági talpraállása, ille
tőleg valamely kereső foglalkozásban elhelyezkedése 
csak akkor biztosítható, ha az 1933. év végéig meg
szűnt vállalattal vagy üzemmel kapcsolatos OTl-i 
tartozások egy részét elengedik. Az e pontban foglalt 
rendelkezést azonban csak akkor lehet alkalmazni, 
ha a végrehajtási eljárás három év alatt beigazoltan 
nem vezetett eredményre.

ható, bórbi-arinám. J)r.

A rendelet szerint veszteségnek számít, ha az 
üzleti kiadások a nyers bevételek összegét meghalad
ják. A kiadások közé számítanak az adók, illetékek 
és a behajthatatlan üzleti követelések is. A veszte
séget előidéző rendkívüli körülménynek minősíti a 
rendelet a gazdasági válságot, betegséget, elemi 
csapást, a fogyasztás terén beállott változást, 
eltolódást stb. Az üzem működéséhez fűződő 
közgazdasági érdekek: ha az ilyen közszükségletet 
elégít ki, ha működéséhez állampénzügyi érdekek 
fűződnek (pl. idegenforgalom) és fennmaradása az 
alkalmazottaknak vagy a hátralékos által eltartot
taknak számára tekintettel szociális szempontból 
is kívánatos.

Megszűnt üzem újabb megindításának kilátásba 
helyezése esetén az elengedés csak feltételes. Az 
elengedéstől számított hat hónap alatt az üzemet 
újból meg kell indítani és az elengedés csak akkor 
lép hatályba, ha a hátralékos az üzemet legalább 
hat hónapon át folytatta is.

Az 1933. év végéig megszűnt üzemekkel kapcsolat
ban a kérelmezőnek igazolnia, illetőleg valószínű
sítenie kell, hogy olyan üzemet szándékozik létesí
teni, illetőleg olyan belső foglalkozásban helyez
kedett vagy helyezkedhet el, amelyből eredő évi 
jövedelme a hátralék kétszeresét nem haladja 
meg és nem több évi 6000 pengőnél.

Milyen tartozásra terjed ki az elengedés?
Az elengedés az 1935. június 30-án fennállott 

OTl-i tartozásokra és ezekkel kapcsolatos perkölt
ségekre terjed ki. Az elengedés legnagyobb mértéke 
a tőke tartozásra 50% ; a késedelmi kamatok ezenfelüli 
mértékben — esetleg teljesen is — elengedhetök. Az elen
gedés után fennálló tartozásra — esetleg késedelmi 
kamattól mentesen — 36 havi részletfizetést lehet 
engedélyezni. Mivel az elengedés csak az 1935. évi 
június 30-án fennállott tartozásra vonatkozik és a 
részletfizetés is csak erre adható, az ezt követő

Mindennemű hús- és zsíradékszükségletünket L engyel h en tesá ru -  
gyár R.-T. üzleteiben vásároljuk! — -. Legjobb árú —  olcsó árú!
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Remény nélkül
m it é r az é le t?

JA N C S I: Megint a lóversenyen voltál 7

PÉTER : Sajnos igen és ismét vesztettem 30 pengőt

JA N C S I: Látod pajtás, én okosabb voltam, vettem 
14 sorsjegyet, fizettem 5 hónapig havonta 
6 pengőt, tehát összesen 30 pengőt és most 
nyertem 2000 pengőt.

PÉTER: Gratulálok... ez szerencse... most már 
nem játszol 7

J A N C S I: Dehogy nem I Remény nélkül mit ér az 
élet 7 . . .  Most tovább játszom, hiszen 
nyerhetek 20.000 meg 30.000 pengőt is, 
sőt nézd meg, itt a hivatalos játékterv. ..

PÉTER: Köszönöm barátom... igazad van...
az osztálysors játéknál nagy a lehetőség. . .  
én is így próbálok ezentúl szerencsét.

időre kirótt, illetőleg kivonásra kerülő járulékokat 
esedékesség szerint havonta be kell fizetni.

Az elengedés elnyerésének módja.
Az elengedésnek csak kérelemre van helye. 

A kérelmet csak akkor lehet érdemi tárgyalás alá 
venni, ha az érdekelt hátralékos azt legkésőbb 
1935 október 31-éig Írásban benyújtotta. A kérvényre 
okmánybélyeg nem kell. A kérvényben előadottakat 
igazolni, illetőleg legalább valószínűsíteni kell,

Ilékés vármegye, Szarvas nagyközség elöljárósága.

11.115/1935. ikt. szánt.

Versenytárgyalási
hirdetmény.

Szarvas község elöljárósága a képviselőtestület 
68/1935. kgy. számú határozata alapján a község 
tulajdonát képező „Árpád"-szálloda, kávéház és 
étterem bérletére nyilvános versenytárgyalást hirdet.

A szálloda, kávéház és étterem a község tulaj
donát képező bútorzat- és felszereléssel adatik bérbe.

A bérleti Idő kezdete : 1935. évi november hó 
1. napja, és tartania : (I év.

Ajánlattevők ajánlatuk beadásával egyidejűleg 
500 pengő készpénzt tartoznak a község pénztáránál 
bánatpénz gyanánt letenni.

Részletes bérleti feltételek Szarvas község elöl
járóságánál díjtalanul szerezhetők be.

Felhívja az elöljáróság mindazokat, akik a bér
letet elnyerni óhajtanák, hogy a község által 
kiadandó, szabályszerűen aláirt és felbélyegzett 
bérleti feltételek csatolása mellett, úgyszintén aláírt 
és bélyeggel ellátott zárt írásbeli ajánlatukat a 
bánatpénz lefizetését igazoló hivatalos nyugtával 
„Ajánlat Szarvas község tulajdonát képező „Árpád** - 
szálloda és kávéház bérletére** külső felirattal leg
később folyó évi október hó 21. napjának délelőtt 
10 órájáig Szarvas község iktató-hivatalába nyújtsák 
be. Ajánlattevők ajánlataikkal a döntésig, de leg
később az ajánlat beérkeztétől szám ított 30 napig 
kötelezettségben állanak.

Később beérkező, illetve szabálytalan ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

A község fenntartja magának azon Jogot, hogy 
a beadott ajánlatok között, az ár és egyéb ajánlati 
feltételekre való tekintet nélkül, szabadon dönt
hessen.

Szarvas, 1935. évi október hó 3-án.
Elöljáróság.

Tö r ley
TALlíMRfi -CRSIhO RÉSERVE
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íbből a célból az elengedés feltételeinek igazolására 1 
szolgáló bizonyítékokat csatolni kell a kérelemhez.
A kérelmet az OT l-nak ahhoz a kerületi pénztárához 
kell benyújtani, amelynél a tartozás fennáll. A MABI- 
nál fennálló tartozás kivételes elengedését ennél az 
Intézetnél kell kérelmezni. A kérelmek felett bizottság 
határoz, amelynek határozata végérvényes, az ellen 
további jogorvoslatnak helye nincs. Dr. Sz. P.

Ml ÚJSÁG?

A budapesti szállodások és vendéglősök kérelmére
a belügyminisztériumban a zenejogdíjak ügyében 
ankét volt. Ugyanis kilenc budapesti nagyvendéglős 
sokalja a legutóbb életbe lépett jogdíjak nagyságát. 
A minisztérium a békés megoldást ajánlotta az érde
kelteknek. Az ügy rövidesen közmegelégedésre 
intéződik el, mert egyrészt a vendéglösszakma 
tudatában van annak, hogy a szerzőket jogdíj illeti 
meg az üzemeikben előadott zenemüvek után, más
részt a szerzők szövetkezetének vezetősége dr. 
Huszka min. tanácsos, elnök és Klimkó igazgató 
ismerik a vendéglősipar súlyos gazdasági helyzetét 
cs annak figyelembevételével oldják meg az ugyan
csak nehéz megélhetési viszonyok között lévő magyar 
szövegírók és zeneszerzők jogainak érdekeit.

Gundel Károly huszonötéves évfordulóját ünnepli 
annak, hogy az állatkerti nagyvendéglőnek tulajdo
nosa. E nagyniüveltségü iparos közismert kitűnő 
konyhájáról és elsőrendű kiszolgálásáról. Az ő hosszú 
és eredményes munkálkodását legjobban jellemzi 
a saját kijelentése, amely a többi küzött így szól : 
»Elégülten gondolhatok arra az erkölcsi sikerre, 
mely e negyedszázadon végig kísért. Hálatelt szív
vel fordulok tehát életem e bensőséges nagy ünnepén 
kedves vendégeim seregéhez, meleg köszönetét 
küldve elismerő támogatásukért, ragaszkodásukért 
és ígérem — míg a jó Isten engedi — az akarok 
maradni, aki eddig voltam.« A magunk részéről az 
ünneplő nagyiparosnak azt kívánjuk, hogy őt a 
Mindenható még igen soká tartsa meg elsősorban 
szeretett családja, másodsorban a vendéglátóipar 
részére egészségben és a régen kiérdemelt jólétben.

Mesterlfjak előadásai f. hó 14-én kezdődnek 
Dembitz Gyula ipartestületi elnök megnyitó elő
adásával. A többi előadás okt. 21-én, okt. 28-án, 
nov. 4-én és nov. 11-én lesz mindig este félkilenc 
órai kezdettel, VII., Erzsébet-körút 43. sz. alatt.

Halálozás. Friedrich József, a hévízi Friedrich- 
étterem tulajdonosa váratlanul elhúnyt. Kiterjedt 
rokonság és özvegye gyászolják. A keszthelyi 
temetőben helyezték örök nyugalomra.

A Balatonfüredi Borhét alkalmából eddig több mint 
hatezer idegen fordult meg a fürdőhelyen. Nagyobb 
boreladások történtek. A borversenyen első díjat 
nyert Dénes Lajos csopaki, Zollner Ármin, Pálfi 
Gábor füredi, Varjas Géza lovasi, Kis Pius köves
káli ; második díjat nyert Cs. Darab József, Oblath 

• Sándor, Horváth Zsigmond, Zollner Ármin, Michel- 
ler József, Szabó Imre füredi és Farkas Jenő arácsi 
szőlősgazda.

A borravaló kérdését tárgyalta a minap a fővárosi 
szállodások és vendéglősök ipartestülete. Malosik 
elnök rámutatott arra, hogy a legnagyobb idegen
forgalommal rendelkező államok, mint Svájc, 
Franciaország,.Anglia, de még Ausztria sem vezették 
be a kötelező százalékos rendszert. Ezért az ipar
testület vezetősége a viszonylagos rendszer híve, 
amely mellett a közönség tetszésére bízzák, hogy 
miképen díjazza az alkalmazottakat. Az ipartes
tület szerint a fakultatív elgondolás mellett, ameny- 
nyiben a közönség nem maga határozza meg a borra
való összegét, a kiszolgálóknak a szállodákban 
10—15% között, a vendéglőkben 10—12%, kisebb 
helyeken 10% volna a borravaló, amelynek leg
alsóbb határát tíz fillérben, nagyobb helyeken 20 
fillérben állapítanák meg. Ezt a százalékot, amely 

•csak a személyi szolgálatot teljesítő alkalmazottak

Hauer Rezső cukrász
Budapest, Vili., Rákóczi út 49. szám
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között volna szétosztható, a következő kulcs szerint 
kapnák az alkalmazottak. A kétséges számlákra 
külön tíz százalék jár annak, aki számol. A fenn
maradó 90% elosztási aránya : a főpincért illesse 
20%, a felszolgálót 50%, az italost 30%, ha fel
szabadult fiú, 20%, ha tanonc, 10%. Ez utóbbi 
esetben a fennmaradó 10%-on a főpincér és a fel
szolgáló osztozik. Az úgynevezett Spann-rendszerü 
felszolgálásnál: a föpincért illesse 30%, az ételest 
35%, az italost 35%. A revier-rendszernél : a fő
pincért illesse 20%, az ételest 55%. Ha nincsen 
főpincér, akkor 70% az ételesé és 25% az italosé.

Sokan panaszkodtak az osztálysorsjáték főhúzá
sainak utolsó napjaiban, hogy nem kaptak pót
sorsjegyet, mert a főárusítók az összes sorsjegyeket 
eladták. Miután az új sorsjátékra a kereslet még 
nagyobb, ajánlatos, hogy mindenki most az első 
osztály húzása előtt vegye, vagy rendelje meg sors
jegyét, mert később előreláthatólag ismét nem lesz 
sorsjegy kapható.

Országos szőlészeti és borászati napok Pécsett.
Az Alsódunántúli Mezőgazdasági Kamara a Magyar 
Szőlősgazdák Egyesületével együttesen október hó 
5-én, 6-án és 7-én Pécsett országos szőlő- és bor
gazdásági nagygyűlést rendez, amelynek során 
Teleki Sándor, Baross Endre dr, Reizmann Zoltán 
dr. és Asztalos Lajos fogják ismertetni a szőlős
gazdák kívánságait és a mezőgazdaság időszerű 
kérdésében elfoglalt álláspontját. A kongresszus 
résztvevői utazási kedvezményt élveznek.

Pályázati hirdetmény.
A Bajai Ipiirtcstülct és Bajai Iparoskor a székházá

ban lévő vendéylőt 1935 október 1-től 3 évi időtartamra 
bérbeadni kívánja. Kizárólag vendéglős és italmérő 
ipar önálló folytatására jogosult, óvadékképcs egyének 
pályázhatnak.

Az ajánlatok zárt borítékban legkésőbb 1935 
október Itt-án déli 12 óráig nyújtandók be a testület 
irodájába (Baja, Gróf Széchenyi-u. 6.).

Részletes feltételek és tájékoztató nyomtatványok  
személyesen vagy posta útján ugyanott díjmentesen 
beszerezhetők.

Baja, 1935 szeptember 27. Elnükséy.

A borpiacon a must helyzete kezd kialakulni. 
A vásárlás hl-cukorfokonként a kereskedelem részé
ről 1-20—1*40, nagyobb termelőknél 1-50—1*60 
pengő között, figyelembe véve a minőséget és a 
helyi költségeket, kialakult. Egyelőre főleg az Alföl
dön szüretelnek, ahol a szőlő egy része rothadni kezd. 
A megkezdett szüretet a még nem rothadó, sőt még 
részben nem is teljesen érett szőlőfajtákon is foly
tatják és helyenként ezen a héten és a jövő héten 
már be is fejezik. Nagyobb uradalmak a szürettel 
még várnak, de a jövő héten a szüretelést már ezek

228.143/1935—XI. sz.

Garantált teljes 
zsírtartalmú

sajtjaink
mindenütt 

beszerezhetők: 
Pálpuszta-sajt, 

Derby-8ajt. Roma- 
dour, Importál, 

Óvári. Trappista, 
Ca8lno, Roquefort, 
Roquefortdobozos

D E R B Y  Sajt- i s  Vajtarmalö Részvénytársaság
Központi inisltó-telep : l l iu l a p e a t ,  V I I . ,  K e r e p e s t  í l t  <12. 
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is megkezdik. A nagyobb birtokosok az eladástól 
egyelőre tartózkodnak, jobb árak reményében. A 
kereskedelem felvevőképessége a magasabb árakhoz 
képest sokkal kisebb, mint a tavalyi volt. óborok 
iránt az érdeklődés lanyha. Az utolsó két hét ked
vező időjárása mellett számítani lehet rá, hogy az 
újborokban is — ha nem is mindenhol —, de lesz 
elég jó minőségű termés és így a kereskedelem 
vásárlóerejét a must és az újborok felé koncent
rálja. A kereslet óborban leginkább az egész ala
csonyfokú borok felé hajlik. Más irányban viszont 
az utolsó hetekben az egész magasfokú óborok 
iránt mutatkozott kereslet, ami a javuló must
minőséggel szintén csökkenő irányt mutat. A bor
kivitelt kedvezőtlenül befolyásolja az a körülmény, 
hogy Svájc felé az export az idén majdnem teljesen 
lehetetlenné válik, osztrák viszonylatban pedig a 
kereskedelmi megállapodás érvénye október köze
pén lejár. A cseh, német és lengyel piac ezidőszerint 
nem tud olyan mennyiségű magyar bort felvenni, 
amely a piac irányzatát kedvezően befolyásolná, 

A Balatoni Szálloda- és Pensló Tulajdonosok 
Egyesülete most tartotta Balatonfüreden ez évi 
szakmai nagygyűlését. A nagygyűlést Oláh Gyárfás 
Mihály és Haas Imre alelnökök vezették, míg a 
javaslatokat Sándor Imre, az egyesület igazgatója 
ismertette. A gyűlés egyhangúlag hozta meg hatá
rozatait, melyek javarésze a közterhek enyhítését 
célozta. A felszólalók megállapították többek között, 
hogy a házadóalap a Balaton mentén aránytalanul 
magasabb, mint a fővárosi szállodáknál. A nagy
gyűlés állást foglalt a zugpenziók és a közüzemek 
versenyével szemben. Elhatározták, hogy az üzem
költségek csökkentése érdekében kérik a villany
áram szolgáltatási díjának legalább ötven száza
lékos leszállítását, mert a Balaton mentén a villany
áram háromszor olyan drága, mint Budapesten

K a r c a g o n  a v o l t
V a s ú t i  V e n d é g l ő  s z á l l o d a  é p ü l e t

ugyanezen célra bérbeadó.
Bővebbet : Dr. Róth Dazafi ügyvédnél, Karcagoa.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Budapest székesfőváros polgármestere nyilvános versenytárgyalást hirdet a Széchenyl-gyógyfürdő 

Hermina-úti oldalán lévő vendéglőhelyiség és az ehhez tartozó lakás, valamint a gyógyfürdő ugyanazon 
oldalán lévő népfürdői étkező (buffet) bérletére.

A vállalati feltételek értelmében a hivatalos ajánlati mintán szabályszerűen kiállított, pecséttel 
lezárt borítékban elhelyezett ajánlatokat 1935. évi október hó 21-élg, délelőtt 9—11 óra között kell 
a polgármesteri, XI. (városgazdasági) ügyosztály vezetője, vagy megbízottja, dr. Sztankay István 
tanácsi fogalmazó kezéhez (IV., Központi vározháza, II. em., 245. ajtószám alatt) közvetlenül 
beadni. Elkésve érkező ajánlatok, vagy olyanok, amelyek az előírt feltételeknek meg nem felelnek, 
figyelembe nem vétetnek.

Bánatpénz gyanánt ennek a hirdetésnek az ügyszámára való hivatkozással 500 P, azaz ötszáz 
pengőt kell letenni, a vállalati feltételekben körülírt módon. A versenytárgyalás 1935. évi október 
hó 21-én déli 12 órakor a IV. kér., Központi városháza, II. em., 245. ajtószámú helyiségben lesz 
és azon az ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek.

Az ajánlati űrlapokat, valamint a vállalati feltételeket és a szerződés tervezetét a vállalkozni 
szándékozók a városgazdasági ügyosztályban (dr. Sztankay István tanácsi fogalmazótól, Köz
ponti városháza, II. em., 245. ajtó) hétköznapokon délelőtt 9—12 óra között szerezhetik meg.

A versenytárgyaláson csak magyar állampolgárok és a vendéglői ipart Budapesten jelenleg 
is gyakorló egyének vehetnek részt. A székesfőváros polgármestere fenntartja magának azt a jogot, 
hogy a beérkezett ajánlatok között, tekintet nélkül a megajánlott bérre, szabadon választhasson, 
vagy amennyiben a versenytárgyalás eredményét kielégítőnek nem találná, újabb nyilvános verseny- 
tárgyalást hirdethessen, esetleg a bérleménynek hasznosítása tekintetében tetszés szerint, bármilyen 
módon intézkedhessék. A székesfőváros a pályázók ajánlata felett tetszés szerint dönt, anélkül, hogy 
ebbeli döntése az ajánlattevők részéről vita tárgyává volna tehető.

Budapest, 1935 szeptember hó 26. A székesfőváros polgármestere.
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A barackpálinkát márkázzák, m ert mióta a 
welszi herceg annak elsőrangú voltát megállapí
totta, minden irányból, megindult a kereslet a ma
gyar barackpálinka iránt. Rendelet készül a föld- 
mívelésügyi minisztériumban, amellyel a gyümölcs- 
pálinka előállítását és forgalombahozatalát szabá
lyozzák. A rendelet a sokféle visszaélést kívánja 
kiküszöbölni, a hamisítást megakadályozni és a 
magyar barackpálinka renoméját megvédeni. A 
tervezet szerint a barackpálinkát márkázni fogják. 
Mielőtt a rendeletet kiadják, meghallgatják az 
érdekképviseleteket. A barack márkázásának azért 
van külön jelentősége, mert esszenciák felhasználá
sával szeszből- nu'íbarackpálinkákat is gyártottak 
egyre nagyobb mennyiségben.

Megnyílt az idegenvezetői tanfolyam a keres
kedelemügyi minisztériumban, amelyet miniszteri 
rendelettel szerveztek meg. A rendelet szerint a 
tanfolyam célja az, hogy hallgatóit rendszeres 
elméleti és gyakorlati oktatással az idegenvezetés 
és az azzal kapcsolatos történelmi, művészeti, jogi, 
rendészeti és közigazgatási ismeretekkel az idegen- 
vezetéshez szükséges idegenvezetői vizsgára elő
készítse. Á rendelet módot adott arra, hogy azok, 
akik már hivatásszerűen foglalkoztak idegenveze' 
téssel, meghatározott időpontig idegenvezetői vizs
gát tehetnek a tanfolyam hallgatása nélkül is. Ezen 
az alapon tavaly 131 idegenvezető kapott idegen- 
vezetői bizonyítványt. Mivel a határidő letelt, a 
jövőben csak úgy lehet az idegenvezetői vizsgát 
letenni, ha előbb az idegenvezetői tanfolyamot el
végzik a jelöltek. Az Országos Magyar Idegenvezetői 
tanfolyam két hónapig tart és két részre oszlik: 
elméleti és gyakorlati részre.

A bor szesztartalma a számlában. A földmívelés- 
ügyi miniszter rendeletet adott ki, amely szerint 
minden borkereskedő köteles a viszonteladó részére 
szállított bor térfogatszázalékban kifejezett szesz- 
tartalmát a számlában és a szállításra vonatkozó 
egyéb okiratokban (szállítójegyzék, fuvarlevél stb.) 
tételenként kétséget kizáró módon feltüntetni. Az 
így feltüntetett szesztartalom és a szállított bor 
szesztartalma közt nem szabad kéttized térfogat- 
százaléknál nagyobb eltérésnek lennie.

Az iparoktatás! intézetek áthelyezése a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumba. A 8620,1935. 
M. E. sz. alatt megjelent rendelet szerint az iparok
tatási intézetek (felsőipariskolák, ipari szakiskolák) 
igazgatása és felügyelete 1935. évi szeptember hó 
15-én az iparügyi miniszter hatásköréből a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter hatáskörébe ment át. 
Az iparoktatási intézetek szervezése, szervezetének, 
tantervének, a tanerők képesítésének megállapítása 
és minősítése tekintetében a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter az iparügyi miniszterrel egyetértve 
jár el. Az iparoktatási intézetek ipari szakszempont
ból történő felügyeletének módját és rendjét az 
iparügyi miniszter a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterrel egyetértőén rendelettel szabályozza.

A marcali járás főszolgabírójától, mint I. f. r. h. 
bírótól.

1935. kih. GG7— 4. szám.

ítéletkivonat.
A m. kir. belügyminisztériumban szervezett 

kihágási tanács 1935. évi május 29. napján tartott 
ülésében Pesti .lúnos vendéglős balatonmáriafürdői 
lakost Balatonmáriafürdő községben 1934 július 
21-éti italmérési helyiségében vizezett bornak tar
tása, illetőleg forgalombahozataln által elkövetett 
és az 1924. évi IX . t.-c. 8. -ába ütköző kihágásban 
vétkesnek mondotta ki és ezért u. a. t.-c. 42. §-a 
alapján a II. Bn. 4. és 10. §§-nak alkalmazásával 
100 pengő pénzbüntetéssel büntette, amit behajt
hatatlanság esetén 2 0  napi clzárásbünletésre kell 
átváltoztatni. Azonkívül kötelezte 77 pengő 10 
fillér eljárási költség viselésére és az ítéletkivonat
nak a „Vendéglősök Lapja,, c. szaklapban terhelt 
költségén egyszer való közzétételére.

Marcali, 1935 szeptember 20-án.
l'iíska Zoltán dr. s. k. 

tb. főszolgabíró, mint 1. f. r. b. bíró.

"Pátria., Irodalmi Vállalat és Nyomdai JÓT.

Luxusszállót épít Sopron. Egy bécsi pénzintézet, 
amely mögött svájci érdekeltség áll, Sopronban az 
Erzsébet-parkban 150 szobás luxusszállót óhajt 
építeni. A szálloda építésére az ösztönzést egyfelől 
a város erős lendülettel fejlődő idegenforgalma 
adta, másfelől a tőkecsoport így kívánja 2 /2 millió 
zárolt pengőjéből felszabadítható transzferpénzeket 
elhelyezni. A soproni szálloda a tervek szerint gőz
fürdővel, hidegvízgyógyintézettel, kávéházzal és 
éttermekkel egybekötve épülne. Az építkezésre 
vonatkozó tárgyalások a város illetékes tényezőivel 
folyamatban vannak.

A gazdaadósságok rendezése nemcsak a gazdákat, 
hanem az érdekelt pénzintézeteket, közvetve pedig 
az ipart is élénken foglalkoztatja. A gazdaadósságok 
rendezésének alapelvei már kialakultak, csak a rész
letek kidolgozása van hátra. Az bizonyos, hogy a 
birtoktestek nagysága szerint különböző megoldások 
lesznek. A húsz holdig terjedő gazdaságok adósság- 
rendezése az eladósodás mérvének figyelembevételé
vel készpénzátvállalással és könyvjóváírás formájá
ban fog történni. A húsz-ötven ho das birtokcsopor
tok adósságát kötvényeseik. A kötvények, a tervek 
szerint, igen alacsony kamatozásúak lesznek és 
harminc éves lejáratra szólnának. A kibocsátandó 
kötvényeknek ezek a feltételei a gazdák szempont
jából kedvezőeknek mondhatók, mert a rövid- és 
középlejáratú kölcsönök hosszúlejáratúvá alakul
nának át, ami a törlesztési hányadokat csökkenti 
és az egész kölcsönt olcsóbbá teszi. A kötvényesítés
sel így a kisebb birtokcsoportoknál a végleges ren
dezés kerül alkalmazásra, míg a nagyobb, tehát az 
ötven holdon felüli birtokoknál, az egyéni körül
mények figyelembevételével, csak átmeneti intéz
kedések lépnek életbe.

Mennyi bort és sört iszik meg a föld népe ?
Erről közöl kimutatást a Magyar Statisztikai Szemle 
legújabb száma. Európa bortermelése 1934-ben 
160 millió hektoliter volt az előző évi 134 millióval 
szemben. Az utolsó évben termelt mennyiséget 
csak az 1925. évi eredmény múlta felül. A borter
melésben Franciaország és Olaszország versenyez, 
azonban az utóbbi időben Franciaorszag ugrott 
az élre, amennyiben 1934-ben 31 millió hektoliteres 
olasz termeléssel szemben 77 millió hektoliteres 
francia termelés áll. Portugália is visszaesett, 
viszont a többi államok bortermelése, különösen 
Németországé emelkedett. A magyar adat is kedve
zőtlen.; A sörtermelés erősen visszaesett. 1929-ben 
Európában 165 millió hektoliter sört termeltek, 
míg tavaly csak 123 millió hektolitert. A prohi- 
biciónak 1933 vegén történt felfüggesztésével az 
Egyesült Államok a világ legnagyobb sörtermelőjévé 
vált. 1934-ben az Egyesült Államok 44 millió hekto
liter sört termelt, míg a legnagyobb európai sör- 
termelő Németország és Nagy-Britannia termelése 
csak 34—36 millió hektoliter volt. Németország 
1929-ben még 58 millió hektoliter sört készített, ez 
a mennyiség 1932-ig 34 millió hektoliteren alulra 
süllyedt.

A nyíreguházai m. kir. úllamrcndÖrség 
kapitánysága

ítéletkivonat.
Dzsolmk Sándor 31 éves gkalh., nőtlen, nyíregy

házai szül. és lakos hamisított bornak eladásra 
készen tartása és bortarlálynak megfelelően meg 
nem jelölése által elkövetett az 1921. IX. t.-c. 8. § 
és 1929. X. t.-c 9. §-ába ütköző kihágások miatt 
5 napi elzárásra és behajthatatlanság esetére 2 
napi elzárásra átváltoztatandó 5 pengő pénzbün
tetésre ítéltem. Elrendeltem a térítési összegnek 
és az eljárás költségeinek megfizetését az ítéletnek 
közzétételét és a m. kir. pénzügyigazgalosággal 
való közlését.

Nyíregyházán, 1935. évi szeptember hó 27-én.

Ilr. Szabó András
m. kir. rendőrtanácsos, ni. r. b. bíró.
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