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Harcot a zsebrákok 
e l l e n ^  ^  ^

pisze népe suttyomban, ha lehet, 
és nyíltan* ha nem megy más
kép, — esküdt ellenségünk. A 
világháború fergetege - ugy lát
szik — eleinte közelebb hozza egy
máshoz a dualizmus bilincseiben 
egybezárt Magyarországot és Ausz
triát. Az első háborús napok vak lel
kesedésében, amikor ütemesen zen
gett az utcákon: „Vesszen Szerbia!", 
a pesti kávéházak ajtóin át a „Gott
erhalte“ zúgott ki, nyomában a ma
gyar himnusz és a Kossuth-nóta. 
Szép és mámoros napok voltak ezek, 
amelyeknek tüzes öröme ölelkezés
be késztetett bennünket a benső el
lenségeinkkel: osztrákokkal, csehek
kel. A népek örök testvériesülésére 
gondoltunk és abban a gondolatban 
megszépültek a háború véres esz
méi. Bőven, dús áradással ömlött 
ezután a m agyar vér. Győzelmet 
győzelemre rohamoztak ki a magyar 
katonák és fittyet hányva a kvótára, 
sikerrel rnegvédték az osztrák só
gor határait s közben még arra is ju
tott idejük és erejük, hogy Erdély
ben az oláh rablókkal, a felvidéken 
és Máramarosban íredig az orosz 
hadakkal éreztessék a magyar ököl 
erejét, majd pedig a tálján ellen véd

jék meg Tirolt. Ne ez még nem min
den, még a cseh árulással is meg tud
tak birkózni. És ez az a pont, ahol 
meg kell egy kissé álianumk. A zseb 
rákok perfid népe a legelső adott 
alkalmat felhasználta arra. hogy ki
mutassa velünk szemben érzett fe
neketlen gyűlölködését. És amit a 
fronton megtettek, ugyanazt műve
lik a front mögött. Ott fegyverrel, 
gyáva alattomossággal törtek ránk, 
idehaza pedig a szennyes szavak 
lőrével harcolnak ellenünk. Magyar 
megyékre fáj a cseh pimaszok foga 
és ezt most már leplezetlenül ki me
rik mondani. Ha valaha, talán most 
végre kinyílnak a magyar szemek. 
Talán most már meggyőződéssé szi
lárdul az a felfogás, hogy a csehek 
ellen és az osztrák perfidiáva! szem
ben a megvetés, az ipari és kereske
delmi bojkott fegyvereit kell előven
nünk és elő kell vennünk a jobbik 
eszünket, ha csak nem akarunk ha
lálosan véteni a nemzeti önérzet és 
a nemzeti érdekek ellen. Eddig saj
nos, nem nagyon éltünk a józanság 
fegyvereivel. A magyar ipar és ke
reskedelem szomorú panaszokban 
referálhatná el, hogy az oszták és 
cseh gyárak markukba nevethettek 
azon. hogy a jó és bolond magyar 
hogyan tömte beléjük azt a pénzt, 
amire exisztenciális szüksége lett 
volna a különb magyar termékek
nek.

Gondoljunk csak arra, hogy a 
magyar sörgyárak prima söreit mi
lyen terhekkel tolta háttérbe az osz

trák árpalőre és a cseh kotyvalék. 
A budweisi, a pilseni és egyéb „el
lenséges gyártmány“ vigan és bús 
patakokban ömölt át a határokon. 
Ömölt? ömlik kérem, még mindig 
ömlik, mert még mia is, amikor a 
csehek rekedt dühhel piszkainak, 
gyaláznak bennünket az osztrák 
reichsratban, amikor nyáladzva 
nyújtják ki a karmaikat dúsan termő 
magyar földek után, még ma is 
akadnak „magyarok“, akik a csehek 
sárga mérgével, a budweisi és egyéb 
boszorkánylkonyhák zagy vаIételivаI 
engedik beszennyezni a tisztes üz
leti hírnevüket.

A budweisi és egyéb osztrák-cseh 
gy árak ravasz és piszkos tizeimet el
len már nem először hirdetünk had
járatot, de hisszük és remélni akar
juk, hogy ezúttal közös harc lesz az 
eredménye a szavunknak. Mert 
ugyebár elképzelhetetlenül balga és 
öngyilkos eljárás volna, ha a nyílt 
ellenségünk orvtámadásaira azzal a 
jámborsággal', báránytürelemmel és 
csztelenséggel válaszolnánk, hogy 
minden támadásuk után, mellyel 
nemzeti életünkre törnek, mi pénz
zel hajigálnók meg őket s virágoz- 
tatnánk szennyes iparukat, mialatt a 
hamupipőke magyar ipar elsorvadna 
az eszelős galámbszivüségimk kö
vetkeztében.

Itt a legfőbb ideje, hogy résen le
gyünk, hogy tisztába jöjjünk azzal, 
hogy a cseh és osztrák nem barát, 
hanem ellenfél, velük nem a barát
ság utján, hanem a harc ösvényein
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birkózhatunk csak meg és ennek a 
harcnak az első döntő csatáját csak 
ugv nyerhetjük meg, ha a bojkott 
harminc és feles mozsarát sütjük rá 
a zsebrákok gyűlölködő népére.

gos érdekek parancsolják, hogy en
nek a bevallásától és okszerű követ
kezményeitől ne húzódjanak a ren
delet megteremtői. Ami röviden any- 
nyit jelent, hogy a be nem vált me
nürendszert tessék törölni.

hosszas ankétezés 
után nagy keser
vesen megszületett 
menü-rendszer, a 
melynek közélel
mezést megváltó 
erejét hirdették a 

megteremtői, nem kis csalódást ho
zott.

A vendéglők, követve a rendelke
zés utasításait, étlapjaikra vezették 
a menüt, bár mint tapasztalt üzlet
emberek, eleve sejtették, hogy a 
rendszer kényszere egyáltalán nem 
hoz olyan eredményt, mint arninőt 
laikusok tőle vártak. A sejtések rö
videsen be is igazolódtak, még pe
dig abban a tormában, hogy a kö
zönség nem akar a menü boldogsá
gaiban részesülni. Hiába hirdetik az 
étlapok a körülményekhez képest 
igazán kedvező menüket, nagyon 
gyéren akad vendég, aki á la carte 
helyett menü-rendszerrel akar élni.

A vendéglős iparra nem kis sé
relmeket hozó menü-kényszer ily- 
formán önmagától omlik össze. Es 
ez az összeomlás újból csak a ven
déglőket terheli, amelyek azelőtt is 
adtak ugyan mentit, akkor, amikor 
arra éppen mód és alkalom kínál
kozott. Terheli még pedig azért, 
mert most hiába készülnek neki a 
menüknek és hiába viselik annak 
korlátozásait.

Mivel pedig Így áll a helyzet, ter
mészetesen ébred fel az a gondolat, 
hogy ha jó magyarán mondva, fü
tyül a vendég a menüre és étlap sze
rint étkezik, mi a szösz értelme van 
annak, hogy a menükényszer tovább 
is fennálljon.

Talán rájönnek ennek az igazság
nak kézzel foghatóságára azok is, 
akik büszkén hozták világra a menü- 
rendszert. Az igaz, hogy egy szülő 
nem örömest adja be a szülöttjéről 
a« életképtelenséget, de ezúttal jo 

ötven fillér betét a sörös palac
kokért. A budapesti sörgyárak s a 
budapesti és környéki sörnagyke
reskedők elhatározták, hogy a jövő
ben 50 fillér betétet szednek a sö
röspalackokért. Ez alkalomból fel
hívjuk vendéglős és korcsmáros elő
fizetőink figyelmét, hogy házon kí
vülre betét nélkül ne adjanak palac
kokat, mert ha igy tennének, pa
lackjaik el'kallódásáiiak ők imaguk 
lennének az okozói, mert tapasztalat 
szerint a betét nélkül1 elvitt palackok 
jelentékeny percentje nem kerül 
vissza. Azt már szinte fölösleges 
hangsúlyoznunk, hogy az igy előidé
zett paiackelkallódás milyen súlyos 
mizériákat okoz a sörkereskedelem- 
ben és egyben a vendéglők és korcs- 
"ák palacksör-forgalmában is. Aján

latos az is, az esetleges visszaélé
sek elkerülése céljából a betéttel k i
adott palack-sörök vevőinek betét- 
oédulát adjanak és csakis a betét
jegy felmutatója jusson a deponált 
50 fillérhez.

»
immár jóváhagyta 
Budapest székes
fővárosnak a pezs-

i.vct teljes szövegében itt közlünk 
olvasóinkkal.

A pezsgöbor- és a habzóboradó 
életbeléptetése Budapesten.

A székesfőváros törvényhatósági 
bizottsága által a pezsgőbor- és a 
habzóboradóról 819/1917. kgy. sz. 
alatt alkotott szabályrendelet a m. 
kir. belügyminiszter urnák folyó 
évi október hó 24-én 123.152/1917. 
szám alatt kelt leiratával jóváha
gyást nyervén, a tanács a vonat
kozó szabályrendelet életbelépteté
sével kapcsolatban az érdekelt adó
kötelesek megfelelő tájékoztatása 
céljából akövetkezőket teszi köz
hírré:

A pezsöbor és habzóboradóra 
\ unatkozó szabályrendelet 1917. évi 
december hó 1-én lép életbe.

Ehhezképest a főváros területén 
1917. évi november hó 30-ával még 
meglévő pezsgöbor- és habzóbor- 
készletek után a szabályrendelet 3. 
■j-ában megállapított adó lerovandó.

Az adó összege a hivatkozott §. 
értelmében a pezsgöbor, illetve 
habzóbor árának 25 százaléka, amely 
összeg a 6. §. szerint a fizetési meg
hagyás kézbesítésétől számított 8 
nap alatt a székesfőváros központi 
pénztárába fizetendő.

A 3. §. rendelkezései értelmében 
mindazok, akik pezsgőbor és habzó
bor eladásával foglalkoznak (ven
déglősök kávésok, kereskedők, szó
rakozó- és mulatóhelytulajdonosok, 
klubok, kaszinók stb.) a tényleg el
ért eladási árnak, magánháztartá
sok pedig a saját szükségleteire a 
nem helyben beszerzett, hanem a fő
városba behozott pezsgőborok és 
habzóborok beszerzési árának 25 
százalékát tartoznak adó fejében 
leróni.

Magánháztartások azonban most 
elsöizben, az adó életbeléptetése ide
iében a 25 százalékos adóösszeget 
arra való tekintet nélkül tartoznak 
‘erórii. hogy készleteiket a főváros
ban vagy azonkívül eső helyen sze
rezték-e be és csak az adó életbe
léptetése utáni időben beszerzett 
készletekre vonatkozólag irányadó 
a 3. S-nak erre nézve fentebb idézett 
rendelkezése.

Minthogy a pezsgőbor- és habzó
boradó a vevő- illetve fogyasztó
közönséget terheli, ennélfogva az 
adót az eladó az eladás, illetve a 
fogyasztás alkalmával számítja fel és 
szedi be.

Az adó kivetésre szolgálnak a 
„Bevallási lap“-ok, amelyeket most 
elsöizben a kerületi elüljáróságok 
fogják a pezsgőbor és habzóbor el
adásával foglalkozók részére kézbe
síteni, magánháztartások azonban 
ezeket a „Bevallási lap“-okat a ke

lleti elüijáróságoknál maguk tar 
toznak beszerezni, ahol ez részükre 
a kellő számban díjtalanul fog k i
szolgáltatni.

A később beszerzett pezsgőbor- 
és habzóborkészletek megadóztatá
sára is előirt ezeket a „Bevallási 
!ap“-okat esotröl-esetre maguk az 
érdekelt felek tartoznak a kerületi 
elüijáróságoknál beszerezni.

A szabályrendelet 4. §-a értelmé
ben a pezsgöbor és habzóbor kész
leteket az életbeléptetést követő 3 
nap alatt, tehát 1917. évi december 
hó 4-éig kell a „Bevallási !ap“-ok 
díján az azon foglalt utasítások sze
rint és ugyanott megjelölt helyen: 
központi számvevőség IX. ügyosz
tálya (IV. ker„ Központi városház,
' emelet, 361. szám) beadni, vagy 
postán ajánlva elküldeni, a később 
beszerzett készletek pedig esetröl- 
esetre ugyanezen határidő alatt és 
ugyancsak a „Bevallási lap“-ok ut-
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я szintén az említett hivatalban s 

megállapított módon bejelentendök.
Tekintettel egyfelől arra, hogy a 

szabályrendelet 5. §-a érteimében az 
adó fizetésére kötelesek — a ma
gánháztartások kivételével — tar
toznak pezsgőbor és habzóbor kész
letükről külön nyilvántartást vezetni 
és abban pezsgőboraikat és habzó
boraikat beszerzésük sorrendjében, 
a készletükből eladott mennyiséget 
pedig a tényleg elért eladási ár 
megjelölésével feltüntetni, másfelől 
pedig arra, hogy a 9. 8-ban foglalt 
rendelkezések a hatóságnak azt a 

ot biztosítják, hogy az adókötele
sek helyiségeit, pezsgőbor és habzó
bor készleteit az erre vonatkozó 
könyveket és okmányokat közegei 
útján bármikor megvizsgálhatja, a 
tanács ezúton is nyomatékosan 
figyelmezteti az adóköteles feleket, 
hogy a készletek bejelentésére és a 
készletek kezelésére vonatkozólag 
előirt eme kötelezettségüknek annál 
:s inkább tegyenek a legpontosab
ban eleget, mert a szabályrendelet 
i i .  8-ában foglalt rendelkezések 
szerint:

„Aki ezen szabályrendeletben meg
állapított határozmányok ellen akár 
cselekvéssel, akár mulasztással vét, 
a hatósági ellenőrzést meghiúsítja, 
megnehezíti, vagy a hatóságnak va- 
iótlan adatokat jelent be, az 50 koro
nától 1000 koronáig terjedhető pénz
bírsággal, aki pedig a székesfővárost 
a pezsgőbor, illetve habzóbor adó
ban megrövidíti, vagy a megrövidí
tés veszélyének kiteszi, az a tanács 
áítal megállapított adóösszeg mi
nimálisan 10 korona megtéríté
sén felül annak tízszeres összegétől 
ötvenszeres összegéig terjedhető 
pénzbírsággal büntetendő.“

A főváros körülbelül egy és fél 
millió korona jövedelemhez vél jutni 
a megadóztatott pezsgő révén. Ez a 
számítás azonban aligha válik be, 
mert a terven lelkesedő városi ad
minisztráció nem számol azzal a 
ténynyel, hogy az uj adó olyan 
komplikált, nehézkes és zavaros, 
hogy annak útvesztőiben a remélt 
jövedelem jórésze el fog tévelyedni. 
A főváros az adójavasi'atban részére 
juttatott kedvezmény szerint 25% 
adót hajt be minden palack pezsgő 
eladási árából. De ez még nem min
den. Ha volt valaha fokozatos adóz
tatás, akkor az uj pezsgőadó e téren 
az örökcsavart képviseli. íme ennek 
az állításunknak igazolására: A 
gyáros fizet a palack pezsgő 12 ko
ronás eladási ára után 3 koronát. A 
nagykereskedő eladja ezt a tizenkét 
koronás pezsgőt 19 koronáért és a 
vételár meg eladási ár közt levő 4

korona különbözet után fizet 25% 
adót, tehát 1 koronát. A füszerke- 
reskedö eladja a pezsgőt 22 koro
náért és a 3 korona haszonból 75 
íillérnyi adót kell lefizetnie. Láthat
juk tehát, hogy a megadóztatott 
pezsgőt addig adóztatják, mig karcsú 
pohárba nem kerül és gyomrok mé
lyébe nem tűnik el.

Vegyük most már figyelembe, 
iiogy a mai nehéz viszonyok között, 
amikor a pezsgőgyáros alig szállít 
valami kvantumot és a vendéglős, 
korcsmáros, kávés és mulatótulaj
donos a fűszerestől kénytelen be
szerezni a pezsgőt 22 koronás áron, 
mennyi haszna marad, ha a 30 ko
ronáért eladott pezsgő után még 2 
korona adót is kell fizetnie. E szö
vevényes ár méltánytalan srófrend- 
szerü, fokozatos adóztatás révén a 
főváros egy üveg pezsgő után 6 ko
rona 75 fillért szed be. Kérdjük 
czekután, hol van itt a 25%-os adó? 
Lsak 25%-os adó ez? Nem kell 
hozzá sok matematikai tudomány, 
hogy megállapítsuk, hogy ez a meg
adóztatás több, mint 50%-a a pezsgő 
gyári árának.

De térjünk vissza a főváros ama 
; élményére, hogy az uj adó révén te
kintélyes jövedelemre tesz szert. 
Hát először is: egyszer mégis csak 
elkövetkezik a béke, amikor a 

ezsgő ára béke-jelleget ölt és újból 
() korona lesz. Ebből a 6 koronából 
azután semmi esetre sem jut a fő
városnak olyan haszonrészesedés, 
mint aminőre a mai háborús áraik 
mellett számit.

kis most nézzük Bécs példáját és 
lássuk, hogyan oldja meg az osztrák 
a pezsgőadó kérdését. Bécsben egy 
üveg pezsgő után 80 fillér adót kel
lett fizetni. Ezt az összeget most fel
emelték 2 koronára. Hogy hogyan? 
Sokkal egyszerűbb, sokkal prak
tikusabb és sokkal méltányosabb 
módon, mint a magyar pezsgő
adójavaslat. Az osztrák gyárosok a 
pezsgős palackokat „zárócimké“-vel 
látják el. Erről a rendszerről nálunk 
is tudnak és „bandroH“ rendszer
nek hívják. Egyszerű és egészséges 
szisztéma. Kiváncsiak voltunk, mért 
nem honosítják ezt meg nálunk is. A 
fővárosnál, hol e kérdéssel kopog
tattunk, azt a választ nyertük, hogy 
nálunk a most megállapított adó
rendszert nem lehet egyszerűsíteni, 
nem pedig azért, mert a pénzügy
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miniszter nem engedélyezte a vám- 
egyezségre való hivatkozással. 
Záró-cimke és vámegyezség. Az 
ember előbb elmosolyodik, azután 
mérgesen és csodálkozva teszi fel 
önmagának a kérdést: mit vétett a 
szegény ártatlan „záró-cimke“ a 
vámegyezségnek, hogy jönnek ők 
ketten össze, mi közük egymáshoz? 
Ha nem csalódunk a pezsgőadó bel
földi dolgunk, a vámegyezség kö
zös ügy.

Ha valaha sántított egy üstökénél 
fogva előrángatott kifogás, úgy ez a 
citnkeügy ugyancsak törpe lábú.

No de vegyük készpénznek ezt a 
naiv kifogást, ejtsük el a „záró- 
cimke“-rendszert és szolgáljunk egy 
más tanácscsal, amelynek alapján 
több tisztes magyar ipar és keres
kedelmi ágat senyvesztő uj pezsgő
adó méltányosan keresztülvihető és 
mindkét félre, adóztatóra és adózóra 
előnyös, A tanácsunk pedig szól imi
gyen: tessék kivetni egy e g y s é 
g e s  pezsgőadót, (Budapesten ezidő- 
szennt nincs pezsgőgyár) melyet 
a vámnál és a vasutaknál a pénz
ügyőrök Lelkiismeretesen behajtanak 
majd, mi pedig a Budapesten már 
esetleg elraktározott pezsgőt illeti, 
az általunk javasolt adórendszer 
életbeléptetése napjáig köteles az 
illető azt 24 óra alatt bejelenteni és 
a dijat nyolc nap alatt lefizetni.

Ennek a rendszernek még meg
lenne az az előnye is, hogy ha pezs
gőt eladják vidékre, nem térítendő 
vissza az adó, inig amostani szeren
csétlen adórendszer alapján meg
történhetik az is, hogy a főváros 
visszatérítés címén sok ezer koro
nával károsul majd meg.

Javaslatunk elfogadását nemcsak 
az észszeriiség parancsolná, hanem 
az a szempont is, hogy egy virágzó 
és most háborús gondokkal küzködö 
iparágat és kereskedelmet megkí
méljenek a zaklatásoktól és felesle
ges időpazarlástól.
■ сэшсэисэисэшсэвсэвсэисэясэи
T. előfizetőinkhez!

Tisztelettel értesítjük t. előfizetőin
ket, hogy — méltányolva a t. előfize
tőink elfoglaltságát az előfizetések 
megújítását postai megbízás utján 
fogjuk beszedetni. Természetes, hogy 
ezen intézkedésünk nem vonatkozik 
az újonnan belépő előfizetőkre, kik 
egy postautalványon előfizethetnek.

Tisztelettel
Országos Vendéglős Újság

kiadóhivatala.
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Aiz ülésen elhangzott beszédekről 
nyert információink alapján meggyő
ződést szereztünk arról, hogy a sör
gyárak vezetői matematikai pontos
sággal okolták meg, hogy a mai 

< lyzetben csak úgy képesek a nekik 
engedélyezett árpannemnyiséget fel
dolgozni és forgalomba hozni, ha a 
sör árát hektoliterenkint 50 koroná
val emelik, fis mégsem emelték fel a 
árát a háborús anyagdrágaság pa
rancsolta 50 koronával, hanem csak 
35 koronával. Ezt az elhatározásu
kat az érlelte meg, hogy nem csak a 
saját üzemük rohamosan emelkedő 
költségeivel vetettek számot, hanem 
nem feledkeztek meg arról sem, 
hogy a viszonteiárusitók a háború 
folytán a legsúlyosabb gondokkal 
küzdenek.

Azok az érvek, amelyeket a 35 
koronás áremelés megokoMsául fél

tük, röviden igy jelezhetők: ,i 
nyersanyag, szén és egyéb költsé
gek emelése nincs arányban a sor 
árával, sőt a felemelt ár sem fedezi 
a horribilis üzemi költségeket.

A sörgyárak számadása nyílt, 
egyenes, kijelentésük szerint bárki
nek hajlandók számadásaikba bete
kintést engedni. Ily nyilatkozatra 
csakis a tisztesség és becsületesség 
tudata bátorodik. A sörgyárak ama 
kényszerhelyzet előtt állottak, hogy 
vagy beszüntetik üzemüket, vagy 
pedig az újabb áremelés kényszerű 
eszközéhez nyúlnak. Az üzem-be
szüntetés mellett döntöttek volna, ha 
nem gondolunk arra, hogy ezáltal 
ezer és ezer exisztenciát sodornak 
válságba. A nehéz válaszúton kény
telen-kelletlen, humanitástól is ve

Az Országos Közélelmezési Hivatalt ve
zető m. kir. miniszter 129.067/1917. О. K. 
H. számú rendelete árpának sör- és ma
látagyártás céljára való felhasználása tár

gyában.

m. kir. minisztérium 3.510/1917. M. E. 
számú rendeletének I. §-ában nyert felha
talmazás alapján a kereskedelemügyi mi
niszterrel és a pénzügy miniszterrel egyet- 
értőleg a következőket rendelem:

I. §. A magyarországi sörfőzdék a 
3.510/1917. M. E. számú rendelettel (I. a 
Budapesti Közlönynek 1917. évi szeptem
ber hó 23. napján megjelent 220. számá
ban) résziikre visszatarthatóuak, illetőleg 
beszerezhetőnek megállapított árpameny- 
nyiségből további rendelkezésig összesen 
48 ezer métermázsa árpát dolgozhatnak 
vagy dolgoztathatnak fel malátává. A sör
gyárak az általuk előállított vagy előállit- 
tatott malátát kizárólag sörgyártás céljára 
használhatják fel.

A magyarországi önálló, azaz olyan ma
látagyárak, amelyek nem kizárólag saját 
sörgyári üzem részére dolgoznak, a 
3.510/1917. M. E. szánni rendelettel részükre 
visszatarthatónak, illetőleg beszerezhetőnek 
megállapított árpamennyiségből további 
rendelkezésig 16 ezer métermázsa árpát 
dolgozhatnak fel malátává.

Az egyes sörfőzdék, illetőleg malátagyá
rak által a második bekezdés értelmében 
feldolgozható ór|i)amennyiségek számszerű 
megállapítása tekintetében a sörfőzdékre 
nézve a pénzügyminiszter, a malátagyá
rakra nézve pedig a kereskedelemügyi mi
niszter intézkedik.

A sörfőzdék és malátagyárak az általuk 
a 3-510/1917. M. E. számú rendelet alapján 
beszerzett, illetőleg visszatartott árpa- 
mennyiségnek azon része felett, amely az 
említett számszerű megállapítás szerint fel
dolgozható mennyiséget meghaladja, újabb 
rendelkezésig nem rendelkezhetnek, azt 
semminemű célra fel nem használhatják és 
annak egészséges minőségben való meg
őrzéséről gondoskodni kötelesek. Az a sör
főzde vagy malátagyár! vállalkozó, aki en- 
nck ellenére az általa beszerzett, illetőleg

visszatartott ácpaítiennyiségből a feldolgo
zásra engedélyezett mennyiséget meghala
dó árpát feldolgoz vagy azzal bármily 
irányban rendelkezik, avagy annak egész
séges minőségben való megőrzéséről nem 
gondoskodik, a 3.510/1917. M. E .. szánni 
rendelet 20. Íjának büntető rnedelekzés alá 
esik.

2. íj. A sörfőzdék árpájukat — az 1. íj. 
korlátái között — malátává önálló maláta
gyárakban külön ngedély nélkül is feldol
gozhatják.

3. íj, Az 1. §-ban megjelöltá rpamenuyi- 
séget akként kel feldolgozni, hogy mindén 
egyes sörfződénél és malátagyárnál a fel
dolgozás alá vett árpamennyiségnek leg
alább 4.5%-a malátacsira alakjában álljon 
rendelkezésre.

4. §. Az előállított malátacsirakészlete- 
ket az előállító vállalaat hónapoukint a hó
nap 5. napjáig, az előző hónap utoilsó nap
ján volt állapot szerint — az előző hónap
ban feldolgozott árpamennyiség pontos 
megjelölése mellett — a Haditermény rész
vénytársaságnak bejelenteni köteles.

5. íj. A 4. §. értelmében bejelentés alá 
eső malátacsirakészletét a birtokos fel nem 
használhatja, fel nem dolgozhatja és azt a 
7. §-ban megállapított áron a Hadütermény 
részvénytársaságnak átadni köteles.

A Haditermény részvénytársaság az ál- 
atla átvett malátacsiramennyiségeket ki
zárólag sajtolt élesztő gyártásával foglal
kozó iparvállalatoknak adhatja el. Az 
egyes vállalatoknak átengedhető mennyisé
gek tekintetében az Országos Közélelme
zési Hivatalt vezető miniszter intézkedik.

6. íj, A malátagyári vállalat részére en
gedélyezett árpából előállított malátát a 7. 
8-ban megállapított áron a Haditermény 
részvénytársaságunk kell átadni.

Abban a tekintetben, hogy az első be
kezdésben említett malátából a Haditer- 
mény részvénytársaság a sörfőzdéknek 
milyen felosztással, mily mennyiséget en
gedhet át, a kereskedelemügyi miniszter a 
pénzügyminiszterrel eg.vetértőleg intézke
dik.

7. §. Az 5. és 6. íj. alapján átvett ma
látacsiráért és a malátáért a Haditermény 
részvénytársaság által fizetendő ár a ma
gyar szent korona országainak területére 
nézve métermázsánként (100 kg. tiszta 
súlyra)

malátacsira tekintetében — 60.—• К
maláta tekintetében —- — 185,— К

Ezt az árt, mely magában foglalja a ra
kodó állomáshoz való szállítás költségét is, 
zsák nélkül, készpénzfizetés mellett történt 
eladás esetére kell érteni.

Ez az ár csak az üzleti forgalomban 
szokásos követelményeknek megfelelő mi
nőségű árura vonatkozik. Kevésbbé jő mi
nőségű árduért csak megfelelően alacso
nyabb ár fizetendő.

Azt, hogy a Haditermény részvénytár
saság a malátacsirának, valamint a malá
tának, valamint a malátának forgalomba- 
hozatala alkalmával a jelen §-ban megálla
pított áron felül milyen jutalékot számíthat,
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az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető 
miniszter állapítja тек.

8. Aki a jelen rendelet valamely ren
delkezését megszegi, vagy kijátsza. a 
3.510/1917. M. E. szánni rendelet értelmé
ben kihágást követ el és az ott meghatáro
zott büntető rendelkezések alá esik.

9. .§. Ez a rendelet 1917. évi december 
hó 14. napján lép életbe.

Budapest, 1917. évi december hó 12-én. 

Gróf Hadik János, s. k. 
az Országos Közélelmezési Hivatalt 

vezető m. kir. minister.

A kőbányai Polgári 
Sőrfőző Részvénytár
saság negyedszázados 
jubileuma

z alig két évtizede 
feiüendült magyar 
ipar történetében 
igen jelentékeny 
szerep jutott a 
Kőbányai Polgári 
Sörfőző Részvény- 
társaságnak, mely 

1892-ben alakult és ma már egy ne
gyedszázadát dús eredményű mun
kásságára tekinthet vissza. A jubiláló 
sörgyár 1894-ben bocsátotta piacra 
első termékeit, mely ma eUsőrangu 
minősége révén a külföld legjobb 
sörfajtáival, a hires bajor sörökkel 
is sikerrel állja a versenyt. A kőbá
nyai Polgári Sörfőző első produk
tuma 50000 hektoliter volt. Akkor 
150 munkás dolgozott a gyárban, 
mely ma már 600 emberrel dolgozó 
(modern) a maga nemében tökéle
tes nagyüzem és féllmillió hektoliter 
a produktiv képessége. Ezt a nagy 
termelő erőt a söripari technika 
legújabb vívmányaival felszerelt 
gyár aránylagosan rövid idő alatt 
érte el.

Az a nemes ambíció, amelyliyel a 
jubiláns sörgyár a magyar iparnak 
és kereskedelemnek érdekeit ápolja 
és egyre fokozódó agilitással elő
mozdítja, a mai kereteket is szűknek 
tartja meglepően gazdag munkás
sága számára. Annak tudatában, 
hogy intenzív és racionális exportot 
legjobban és legmegfelelőbb módon 
egy kikötővárosból lehet szervezni, 
a kőbányai Polgári Sörfőző a 
múlt esztendőben megvásárolta a 
fiumei Páskai-,malom telkét, hogy 
ott egy nagystílű sörgyárat építsen 
és ott magának hatalmas export 
fiókot teremtsen amellett az export- 
filiale mellett, amely már a magyar 
kikötővárosban működést fejt ki.

Hogy a Kőbányai Polgári Sör- 
fözö г.-t.“ milyen büszke utján járta 
be a fejlődésnek, mig arra a magas 
színvonalra jutott, ahol ma áll, azt

mi sem bizonyltja jobban, mint a 
számos kitüntetés, melylyel pompás 
termékeit az egész világ honorálta. 
Az 1896-iki budapesti kiállításon 
diplomát kapott, 1900-ban a párisi 
kiállítás a „Grand Prix“-vel hono
rálta, 1904-ben a florenci, 1905-ben 
a palermói „Grand Prix“ jutalmazta 
nemzetközi elismeréssel termékes 
kiválóságát. Ugyancsak 1905-ben a 
nápolyi kiállítás juttatott neki „Grand 
Prix“-t, majd 1906-ban Bécs tün
tette ki diplomával. 1908-ban Lon
don, 1911-ben pedig Turin adta meg 
neki a „Grand Prix“ magas kitün
tetését.

E nemzetközi konkurrenciá'ban 
nyert nyolc elismerés nem csekély 
részben a jubiláló sörgyár kiváló 
specialitásának a „Szent István“ 
dupla malátasörnek tudható be. Út
törő és eléggé nem méltányolható 
munkát végzett a „Kőbányai Polgári 
Sörfőző r.-t.“, amikor a dupla malá
tasör gyártását megkezdette. Or
vosi igazolványok százai tanúskod
nak amellett, hogy a Szent István 
sör a beteg szervezet regenerátora, 
olyan tápszer, mely a legjobb vér
képzőnek bizonyult a leghíresebb 
vas-preparátumoknál is.

A kőbányai Polgári Serfőződe a 
gyárépülete szomszédságában egy 
grandiózus uj vállalkozással öreg
biti kitűnő hírét. Egy tápszergyár 
épül ott, olyan arányokban, hogy az 
ország első ilyenfajta üzemének 
Ígérkezik.

A jubiláns gyár a vidéken is ha
talmasan szervezkedik. Legutóbb a 
soproni sör- és malátagyárat vásá
rolta meg.

Amikor a negyedszázad óta mű
ködő sörgyár jubileumáról megem
lékezünk, nem lehet megfeledkez
nünk a gyár agilis vezérigazgatójáról, 
tószegi Freund Antal dr.-ról és ér
demes igazgatójáról, tószegi Freund 
Emilről, akiknek a gyár felvirágoz
tatásában igen jelentékeny részük 
van.

A jubiláló sörgyár december 8-án 
tartotta huszonötödik évi rendes 
gyűlését, mely tudomásul vette és 
elhatározta, hogy a 24. sz. részvény- 
szelvényeket decefmber 10-ikétől 
kezdve 12%-kal vagyis 36 koroná
val váltja be. Az igazgatóságba báró 
Madarasi-Beck Miksa, Frank Aladár, 
tószegi Freund Emil, szegedi Lukács 
József és Pesch Gyula választattak 
be. A felügyelő-bizottság tagjaiul 
alsóterényi Auer Róbert, Birnbaum 
László, Havas Emil és Mendl Gyula 
újból megválasztattak.

A negyedszázados fennállását 
csendben ünneplő Kőbányai Polgári 
Sörfőződének az emlékezetes év
fordulón az Országos Vendéglős- 
Újság szerkesztősége a legjobb kí
vánságait küldi.

Lugkőoldat a sörös 
palackban

szerkereskedőknek és azok abban 
árusítják. A sörös palaokokra figyel
meztető vignetták vannak ugyan ra
gasztva, hogy a palack tartalma 
méreg, a vignetták azonban gyakran 
leáznak vagy leválnak a palackról. 
A feljelentés után nyomban intézke
dett a főkapitányság a megtorló lé- 
■ lse,k megtétele iránt és még az el
bírás folyamán történt, hogy a sö
röspalackok tartalmát sör helyett it
ták meg a vigyázatlan munkásem
berek.

A rendőrségre eddig öt ilyen lug- 
mérgezést jelentettek be. Csajka 
András 44 éves munkás, Duzllcs 
Muja bosnyák katona. Madák Her- 
min varrónő. Szűcs József 13 éves 
inas és Smonczer István 14 eszten
dős inas ittak sör helyett lúgot a sö
röspalackokból. Mind az ötöt kór
házba szállították, ahol súlyos égési 
sebeikkel ápolás alá vették őket.

A főkapitányságról Horváth Antal 
rendőrkapitány a napokban több de- 
tektivvel kiment Erzsébetfalvára a 
Hungária-gyárba és ott egy egész 
kamra söröspalackot lefoglalt. A 
rendőrség a gyár tulajdonosa ellen, 
aki a lúgos preparátumot söröspa- 
lackokban hozta forgalomba, gon
datlanságból okozott súlyos testi 
sértés ciinén megindította az eljá
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A bortermelési adók és a keres
kedők. A Magyar Kereskedelmi 
Csarnok borkereskedői szakosztálya 
Abeles Zsigmond elnökletével) tartott 
ülésén a bortermelési adóval foglal
kozott és elhatározta, hogy a sérel
mes intézkedéseik miatt feliratot in
téz a pénzügyminiszterhez. — A bu
dapesti kereskedelmi és iparkamara 
a miniszterelnök-pénzügyminiszter
hez felterjesztései fordult, amelyben 
állást foglalt a boritaiadóra vonat
kozó törvényjavaslat ama határoz- 
Hiányával szemben, hogy e terme
lési adó az ötven hektoliteren aluli 
mennyiségeknél a kiskereskedelem
re hárittassék. A felterjesztés szerint 
a legcélszerűbb és a legméltányo- 
saibb volna a december l-éig eladott 
ötven hektolitert meg nem haladó 
termésre vonatkozóan a borterme
lési adó kivetését mellőzni.

Boldog ünnepeket! 
Boldog uj évet!

A nagy megpróbáltatások, a ret
tenetes küzdelmek árán ahhoz a 
ponthoz jutottunk, hogy t. előfize
tőinknek, hirdetőinknek és lapunk 
minden jóakarójának az eddigieknél 
nyugodtabb lélekkel kívánhatunk 
boldov karácsonyt és boldog újévet. 
A megpróbáltatások nehéz esztendői 
után, a magyar faj életrevalóságába 
vetett szent hittel óhajtjuk, hogy a 
nagy véráldozat, amelyből a magyar 
vendégiösipar is bőven kivette a réé 
szét egy jobb, boldogabb és biz
tosabb jövő hajnalát jelentse, amely
ben a mi becsületes munkánk kellő 
mértékben érvényesülni fog. Mi a 
magunk részéről Ígérjük, hogy ez
után is őrt állunk a magyar vendég- 
Iösipar nagy érdekei felett és egész 
tehetségünkkel, egész akaratunkkal 
ennek a tiszteletreméltó szakiparnak 
szenteljük minden erőnket.

Tisztelettel

az „Országos Vendéglős Újság“
szerkesztősége és kiadóhivatala

Az ásványvizeket nem adóztat
ják meg. Egy reggeli lap azt irta, 
hogy a pénzügyminisztérium rende
letet készített el az ásványvizek 
megadóztatásáról. Mint a Magyar 
Tudósitó illetékes helyen értesül, ez 
a hir nem felel meg a valóságnak. A 
pénzügyminisztériumban ilyen ren
delet nem készült és tervbe sincs 
véve.

Uj nagy szállópalota Aradon.
Arad egyik legrégibb és legnagyobb 
szállodáját Pártos Ernő dr. szegedi 
ügyvéd és Schöffer Vilmos eddigi 
tulajdonosoktól 850.000 koronáért 
megvásárolta Hets Béla, az aradi 
Ipar- és Qépbank vezérigazgatója 
egy konzorcium részére. Az uj tu
lajdonosok aháboru alatt alapos res
taurációt végeztetnek a hatalmas 
épületen, mig a háború után a szál
lodát teljesen lerombol tátják és he
lyébe egy teljesen modern, uj szál
lodát építenek kávéházzal és ven
déglővel kapcsolatosan. Ezenkívül' 
egy koncertterem és egy kisebb 
színház építését is tervezik.

A Temesvári Polgári Sörfőzde tő
keemelése. A Tem esvári Polgári 
Sörfőzde Részvénytársaság, mely
nek koncertjéhez már a 1 ippai, né- 
metboksáni és péterváradi sörgyá
rak tartoznak, most újabban Erdély 
egyik legnagyobb sörgyárának, a 
Torda városban levő Mendel Sör
főzde és Kereskedelmi R.-T. rész
vénytöbbségét szerezte meg. Neve
zett erdélyi sörfőzde az utolsó év
ben 50 ezer hektoliter sört termelt és 
az erdélyi földgázforrásokkal össze
köttetésben lévén, a mostani szén- 
hiány miatt azon nagy előny felett 
rendelkezik, hogy minden körülmé- 
neyk között olcsó hajtóerője van. A 
Mendel-sörfözde 1,500.000 К rész
vénytökével hir és az eddigi tulajdo
nosok ezentúl is a vállalat vezetésé
ben fognak részt venni. A Tem es
vári Polgári Sörfőzde R.-T. ezen 
tranzakcióval kapcsolatban saját 
3,000.000 koronát kitevő részvény
tőkéjét újabb 5000 darab részvény 
kibocsátásával 4 millió koronára 
emeli fel. Az összes részvényeket 
felajánlja a régi részvényeseknek 
oiy'kép, hogy minden három régi 
részvény után az elővételt egy uj 
részvényre tehet gyakorolni. Az ui 
részvények már a folyó üzletév 
eredményében fognak részesedni és 
a kibocsátási árfolyam költségmen
tesen 800 koronával lett megállapít
va. Az uj részvények befizetési ter
minusa december 17—24-ig terjed. A 
tőkeemelés keresztülvitelére a T e

mesvári Polgári Sörfőzde R.-T. de
cember 11-én a Tem esvári Bánik és 
Kereskedelmi R.-T. üléstermében 
rendikivüli közgyűlését tartotta meg.

A Haditermény közgyűlése. A Haditer- 
termény r.-t. kedden délután 5 órakor tar
totta második évi rendes közgyűlését 
S c h m id t  József titkos tanácsos elnök- 
lése mellett. R u s s o  Illés vezérigazgató 
előterjesztette az igazgatóság évi jelen
tését.

A jelentés szerint a szabad vásárlás és 
az utóbb bekövetkezett rekvirálások ered- 
ményekép 6,853.000 métermázsa búzát,
1.636.000 métermázsa rozsot, 1,643.000 ár
pát, 3„118.000 zabot, 4,261.000 métermázsa 
tengerit és 333.000 métermázsa hüvelyes- 
terményt hozott a H. T. forgalomba a kor
mánytól nyert utasítás szerint. A beszer
zett terményekből 6,757.000 métermázsa 
búzát, 1,503.000 métermázsa rozsot, 872.0001 
métermázsa árpát és 2,520.000 métermázsa 
tengerit dolgoztatott fel a társaság, össze
sen körülbelül 1350 waggon napi őrlőké
pességgel bíró 163 központi malomban. Az 
1916. évi termésű tengeri szárítását 91 szá
ntóiéi epen végeztették, melynek összfor
galma 3,353.000 méterrnázsa volt. Arpa- 
gyöngy, köleskása, tarhonya és burgnoya- 
kemónyitő liszt előállításának ellenőrzése 
és 'forgalombahozatala utján 160.000 mé
termázsát adtak át a közfogyasztásnak. 
Malátából, malátakávéból és malátacsirá
ból összesen 24.000 métermázsát állítottak 
elő és hoztak forgalomba. Kendermagok; 
ból 2500 métermázsa kerül kiosztásra 
ugyancsak a M. T. utján, repce- és vad- 
repcemagkészletekből 80.000 méterniázsát, 
illetve vadrepcemagból 10.000 métermázsát 
hoztak forgalomba. A Közélelmezési Hiva
tal megbízása alapján különböző élelmezési 
és közszükségleti cikkekből a H. T. 5000 
métermázsát utalt át intézményeknek és 
beszerzési csoportoknak. A társaság lebo
nyolította a paprikaforgalmat és a múlt év 
csonka második részében 2260 métermázsa 
paprikát hozott forgalomba. Negyvenhat 
vidéki kirendeltség kezdte meg működését 
a múlt év julius havában. A kirendeltsé
gek ellenőrzése alatt 473 körzeti és 14.226 
vámmalom működött. Az ellenőrzés szigorú 
végrehajtásával kapcsolatban szükségessé 
vált 4946 feljelentés megtétele, amelyek 
közül eddig körülbelül 2000 esetben hozott 
a hatóság marasztaló Ítéletet.

Az ország 24 vármegyéjében létesített 
sertésátvevő kirendetségek 25.400 hízott 
sertést vettek át. Feldolgozásukkal 17.000 
métermázsa szalonnát és 3500 métermázsa 
zsirt termeltek.

A központosított külföldi cikkekből a 
hadsereg és a polgári fogyasztás számára
24.000 métermázsa sózott tengeri halat,
50.000 métermázsa szárított tengeri halat.
63.000 hordó sós beringet, 38.000 méter
mázsa vajat, 30.000 métermázsa sajtot. 
23.500 métermázsa burgonyalisztet, 1,750.000 
doboz konzendált tejet, 40.000 kilogramm 
tejport, 1300 láda tojást, 18.350 darab élő 
marhát, 240 darab tenyészállatot, 27.500 
métermázsa zsirt és húst, mintegy 8500 mé-
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termázsa déligyümölcsöt, nagymennyiségű 
szardíniát és egyéb árut hoztak be.

A társaság múlt évi forgalma mintegy 
53 milliárd korona és 1500 tisztviselő és 
tisztviselőnő dolgozott a budapesti köz
pont 42 ügyosztályában.

A zárszámadások szerint az 1916/17. üz
letév 6,913.205 korona 43 fillér felesleggel 
zárult. Az alapszabáyok szerint a részvé
nyeseknek 5 százaékos osztalék fejében 
részvényenkint a befizetett alaptőke után 
150 koronát zetnek ki, mig a többi 6,613.205 
korona 43 fillért tartalékba helyezik.

A közgyűlés az előterjesztett igazgató- 
sági és felügyelőbizottsági jelentést, a mér
leget és az tizleteredmény-számlát, vala
mint a felesleg hovaforditására vonatkozó 
indítványt egyhangúlag elfogadta és az 
igazgatóságnak az alapszabályoknak a cég
jegyzésre vonatkozó módosító indítványát 
magáévá tette és az igazgatóságnak, vala
mint a felügyelő-bizottságnak a felment
vényt megadta. Végül Auer Róbert tőzsde
tanácsos a részvényesek elismerését és 
köszönetét tolmácsolta a távozó elnöknek, 
Schmidt József titkos tanácsosnak, Russó 
Illés vezérigazgatónak és az igazgatóság, 
valamint az ügyvezető-igazgatóság összes 
tagjainak. A felügyelőbizottság tagjaivá 
egyévi időtartamra Tóth Jenő dr. minisz
teri tanácsost, Balkányi Kálmán dr.-t, Fe
kete IgnáK dr.-t, Hartmann Bélát, Meskó 
Pált, Szaplonczay Mihályt és Tarján Vil
most választotta meg, Az igazgatóság ne
vében a társaság újonnan kinevezett el
nöke, Somssich László gróf mondott kö
szönetét Schmidt József, a leköszönt elnök 
működéséért. A közgyűlésen Somssich gróf 
bejelentette az újonnan kinevezett igazga
tóság névsorát; üdvözölvén az igazgatóság 
uj tagjait, Szomjas Lajos miniszteri taná
csost és Petneházy László miniszteri osz
tálytanácsost.

A Zsirközpont közgyűlése. A Magyar 
Olaj- és Zsiripari Központ r.-t. nagyszámú 
részvényes jelenlétében tartotta meg má
sodik rendes közgyűlését.' К o h n e r Adolf 
dr. báró elnök megnyitó beszédében nagy 
vonásokkla ecsetelte azt a fontois hivatást, 
melyet a központ a háborús gazdálkodás 
közepette betölt és köszönetét mondott a 
kormánynak és különösen a kereskedelem
ügyi minisztériumnak azon hathatós támo
gatásért, mellyel a központ munkáját meg
könnyítette. Az élénk tetszéssel fogadott 
megnyitó után elnök a jegyzőkönyv veze
tésével Spitzer József rd. jogtanácsost, an
nak hitelesítésével pedig Székely Kornél 
igazgatót és Meister 1. szappangyárost 
bízta meg. Szegő Béla ügyvezető-igazgató 
terjesztete elő az igazgatóság jelentését, 
mélyből kitűnik, hogy az elmúlt üzletévben 
a kormány 17 újabb rendelet végrehajtásá
val bizta meg a központot, mely ennek fo
lyományaképp eddigi osztályai mellé a 
faggyú- és margarinosztályt is felállította. 
Kiemelte, hogy a központ az utóbbi évek
ben Magyarországon az elhanyagolt repce- 
termelést jelentékeny mértékben fokozta, 
munkálkodásának eredménye, hogy az 
1917/18. idényre már több mint 40.000 hold 
repce vetésére kötött szerződést. A len

magtermelés Magyarországon sohasem volt 
oly fejlett, mint ahogy azt a len- és a len
magból termelhető olaj nagy jelentősége 
indokolttá tette volna, a központ nagy ne
hézségekkel a fokozott termeléshez szük
séges vetőmagot részben Törökországból, 
részben Argentínából megszerezte, úgy, 
hogy az elmúlt évben 20.000 holdon termel
tek lenmagot. A zsiradékok forgalmának 
megfelelő szabályozása által a központ el
érte, hogy a szappan-, bőr-, textil- és had- 
felszerelő-iparok legfontosabb szükségleteit 
kellően fedezni tudja, amellett a glicerin
gyártás fokozása által 225.000 kilogramm 
dinamitglicerint tudott az egyes lőporgyá
raknak átengedni. A közélelmezés érdeiké-

litó r.-t. múlt hó 27-én tartotta X. rendes 
évi közgyűlését. A társaság érdekközös
ségre lépett a Windischgrütz Lajos herceg 
tokaji és budafoki borpincészeteivel, úgy, 
hogy a Társaság a Tokajhegyaljai borter
melők legtekintélyesebb eladási szerveze
tévé fejlődött. A közgyűlés a megfelelő 
tartalékolások után 15 százalék osztalék fi
zetését határozta el, mely osztalék decem
ber 1-től kezdve kerül a Pesti magyar ke
reskedelmi bank pénztáránál, valamint a 
társaság pénztárainál kifizetésre. Az igaz
gatóság megbízatása lejárván, abba a kö
vetkezők választattak: Windischgrütz La
jos herceg (elnök), Bállá Géza (Kassa), 
dr. Bessenyei Zenó (Sárospatak), Bér Osz
kár, Büchler Lajos, gróf Dezasse Ferenc, 
dr. Goldstein Kálmán (Tokaj), Hollós Ödön, 
edelényi Koos Soma (Miskolc), dr. Murá
nyi Ernő, Schiffer József (vezérigazgató), 
Stern Samu. A felügyelőbizottságba vá
lasztattak: Füzesséry Ödön főszolgabjró
(Tokaj), Gyöngyössy Lajos főjegyző (To
kaj), Gruschka Lajos pápai kamarás, Né
met Lajos, Pap Lőrinc és szepsi dr. Sö- 
tér Ödön.

I P A R S Ó
fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózátára, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy' Írásbeli 
kérdezősködésekre díjm entesen nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Vezéríígynöksége
Ipa r*ó o s z t á l y :

Budapesti',, Vilmos Császár ul 32.Telelőn 73-40

1 cifrom 6 fillérjébe kerül,
ha a közkedvelt 

„Hungária" zamatos cit
rom pótló port használja
teához, limonádéhoz, sütéshez, 
fz éshez ecet helyett is kitünően 
használható, ahol pótolja citrom 
izét és természetes illatát. Hasz
nálata igen egyszerű, egy deka
grammnyit oldjunk fel egy deci 
vízben és abból 5—6 cseppet 
öntsünk egy csésze teához. Fő
zésnél ecet helyett pedig egy 
dekagrammot '/4 liter vízben old
juk fel, amikor is kitün bor

ecetet kapunk belőle. 
Á ra : egy kiló 120 korona 
legkisebb rendelést 'Is kiló 16 
koronáért küld utánvét mellett.

KERTÉSZ MIKSA
vegyi laboratóriuma

Budapest, VI., Aradi-utca 61. sz.
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A jó bor.
— Hát volt-e sóik bor, földi?
— Volt bizony!
— Hát van-e még belőle?
— Nincs abbul egy kortyra való 

se, már eladtuk!
De van pénz!?
De nincs ám!

— Hát mit tettek a bor árával?
— Hát elittuk!

l)j szimptoma.
— No, vendég.ös ur, hát az egész

ség hogy szolgál?
— Hát mondok, megjárja, csak a 

szememmel nem vagyok megelé
gedve.

— A szem ével? Aztán miért?
— Mert rosszul látok velük, öntől 

már hat hete egyetlen fillért se lát
tam.

Kutyakoszt.
K u t y a m o s ó :  A hadnagy ur 

kérdezted, kaphat-e jaz kutyája ré
szére kutyakosztot?

K o r e s m á r o s :  Elsőbben is,
nem vagyok osztrák, hogy a hadse
regnek szállítsak, aztán meg nálam 
csak a törzsvendégek kapnak kutya
kosztot!

Vigasz a bajban.
О r v о s: No. hogy van, öreg?
B e t e g :  Hogyan legyek? Nagyot 

hal Иск!
O r v o s :  Ez a sok pálinka miatt 

van. Szokjék le a pálinkáivásról!
(14 nappal később.)

О r v о s: Na, mi újság?
B e t e g :  Ne kiabáljon úgy doktor 

ur, már nem iszom pálinkát és egé
szen jól hallok.

(8 nappal később.)
B e t e g :  Mit mondott doktor ur? 

Újra nem hallok.
D o k t o r :  Bizonyosan megint 

ivott?
Be t e g: Úgy van. doktor ur, mert 

amit hallottam, annál többet ér egy 
pohár pálinka.

L e l k é s z  (a mátkapárhoz): A 
szent házasság pedik kötelességeket 
ró a házasfelekre; igy a férj köteles
sége az asszonyt eltartani, az asz- 
szony kötelessége pedig a férjét 
mindenhová követni.

M e n y a s s z o n y :  Tisztelendő
uram, nem lehetne ezen változtatni? 
A vőlegényeim ugyanis levélhordó.

Bizonytalanságban.
— Mondja csak Kovács ur, milyen 

pályára fogja adni a fiát?
— Tudja, kedves barátom, még 

most bizonytalanságban vagyok. 
Vagy papnak, vagy ügyvédnek. Az 
attól függ, hogy békeidőben több 
lesz-e a házasság, vagy a válás?

Látszik.
A kávéházi vendégek az egyes 

városi üzletek régiségéről beszélnek. 
A kávés dicsekedve mondja:

— Az én üzletem már 100 eszten
dős.

Az meg is látszik a kaszirnön! 
— mondja egy vendég.

A fehér asztal 12
-  E lbeszélés -

I r t a :  S z o m a h á z y  Is tv á n

— ötszáz frank? Ez, fiacskám, én 
rajtam nem segít, mert én azóta, 
hogy egy koronát a kapu alatt köl
csön kértem tőled, igen könnyelmű 
és pazarló perszónává lettem . . .  A 
pénzedet hát tartsd meg szépen ma
gadnak s ha akarsz nekem valami 
szívességet tenni, hát fogd a kezedbe 
ezt a kulcsot, menj be a szalonomba 
s nyisd ki az Íróasztalom középső 
fiókját. Aztán hozd be azt a hat ék
szeres etuis-t, ami ott van a fiókban.

Szó nélkül eleget tettem a paran
csának s az ékszeres dobozok pár 
pillanat múlva ott voltak a halvány
kék seiyempaplanor. Hermin egy
más után fölnyitotta őket. miközben 
nekem szinte a szemem is káprázott 
attól a fénytől, amely az atlasz-ván- 
koskáról felém villogott: a kincseket 
érő gyémántok, gyöngyök, drága
kövek egész tárháza égett, sziporká
zott előttem a homályos hálószobá
ban . . .

— Kitalálod, hogy mit akarok? — 
kérdezte Hermin mosolyogva.

S látva megdöbbent pillantásomat, 
könnyedén folytatta:

— A cselédeim előtt mégis csak 
szégyellem magamat, téged kérlek

hát meg, fiam, hogy vidd ez ezt a 
lim-iomot a zsidóhoz. Vagyis csapd 
őket zálogba, ahogy a szegény papa 
mondta otthon, mikor a házbérne- 
gved előtt a téliruhákat a Rosenfeld- 
féle gyűjtődébe elvitte . . .

— Azt akarja, hogy bezálogosit- 
sam az ékszereit?

— Persze, hogy azt akarom. Ne 
félj, nem maradnak ott soká, mert az 
én nyomorom, hála Istennek, nem 
nagyon hűséges hozzám . . .

Félórával később, harmincnyolc
ezer frankkal a zsebemben, tértem 
vissza a rue Pascal-beli palotába. 
Hermin meg se olvasta a pénzt, ha
nem hebehurgyán eldugta a bank
jegyeket a vánkosa alá, aztán bolon
dosán magához ölelt és megcsókolt. 
Oly hevesen csókolt össze-vissza, 
hogy nekem még a lélekzetem is el
állt.

— Hogyan hálálom meg a szíves
ségedet? — kérdezte áradozva. — 
Mondj valamit és én boldog leszek, 
ha a kérésedet teljesíthetem.

Behunytam a szememet, a sziv- 
verésem elállt, aztán rekedten szól
tam :

— Boldoggá tehetne, de én sohase 
merném megmondani, hogy mikép...

Bámulva nézett rám, aztán a két 
keze közé fogta az arcomat s komo
lyan. rngebotránkozva rázta meg a 
fejét. Majd közömbösen vállat vont.

— Ostoba vagy, fiam, én mondom 
neked, hogy ostoba vagy . . .  De ha 
te azt hiszed, hogy én boldoggá tud

lak tenni, hát Isten neki, én nem aka- 
lyozom meg a boldogságodat. . .  No, 
nevsd el már magad, ne félj, én nem 
haragszom rád . . .

Robinzon kapitány.

Most, hogy szürke hajjal ülök itt a 
saját házikóm verandáján s jóízűen 
pipázgatva rovom egymás mellé a 
betűket, úgy rémlik nekem, hogy az 
én tarka életemnek is meg volt a 
maga bolondos és beszámíthatatlan 
k o rsz a k a ... Most szelíden moso
lyogva gondolok vissza azokra az 
asszonyokra, akik a fiatalságomban 
szerepet játszottak, — melyik öreg 
ember nem mosolyog, amikor ezekre 
a hóbortos izgalmakra visszagondol? 
— de mit tagadjam, engem is csak 
épp úgy a hatalmába kerített valaha 
ez a láz, mint önöket, akik e tétova 
tollal irt lapokat végig o lv a s s á k ...  
Hiába, ahhoz sohase elég okos az 
ember, hogy egy huncutul nevető 
szem vagy egy pisze orrocska izgató 
varázsától megszabaduljon . . .

Elmondtam a rue Pascal-beli dél
után történetét, amikor a vörös Her
min, isteni szeszélyességében, jólel- 
kiileg megengedte, hogy a szerelem
ről beszéljek neki . . .  A hires cocotte 
akkor úgy bánt velem, mint az elő
kelő udvarlóival s amikor — rövid 
mámor után — az ölelő karjaiból ki
bontakoztam, mosolyogva, de bizo
nyos felsőbbséggel nézett a sze
membe.

— Most már boldog vagy? — kér
dezte. — Jó, kis fiam, elhiszem, hogy
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Vasúti vendéglős 
előfizetőink

ABOS
ARAD
BAJA
BALATONSZENTGYÖRGY 
BRASSÓ I. és II. oszt. étterem 
BAPTFA
B.-SZENTLÖRINC
BÉKÉSCSABA
BICSKE
BUDAPEST-FERENCVÁROS
BUZIÁSFÜRDÖ
CSAP
CELLDÖMÖLK
DÉS
DEBRECEN
ESZÉK (Ősiek)
ÉRSEKÚJVÁR
FOGARAS
FÜZESABONY
GYÉKÉNYES
GYŐR
HATVAN
HEGYESHALOM
IGLÖ
KASSA
KECSKEMÉT
KÉSMÁRK
KASSA

KIRÁLYHÁZA
KISKÖRÖS
KISÚJSZÁLLÁS
KISKAPUS
KOLOZSVÁR
KOMÁROM
KÜKULLÖSZÖG
LEGENYE-ALSÓMIHÁLYI
LŐCSE
LIPÓTVÁR
MAKÓ
MARGITFALVA
MAROSVÁSÁRHELY
MAROSLUDAS
MEZÖLABORC
MEZŐHEGYES
MISKOLC
NAGYKÁROLY
NAGYSZEBEN
NYÍREGYHÁZA
PÁRKÁNYNÁNA
PELSÖC
POZSONY
PÜSPÖKLADÁNY
RÓZSAHEGY
SÁRBOGÁRD
SÁTORALJAÚJHELY
SOPRON
SÜMEG
SZABADKA
SZATMÁR
SZEGED

SZEGED-RÓKUS
SZEPSISZENTGYÖRGY
SZOLNOK
SZÖREG
TEMESVÁR
UJDOMBOVÁR
ÚJVIDÉK
UNGVÁR
VALKÁNY
VILLÁNY
ZENTA
ZOMBOR
ZÓLYOM
ZSIBÓ
ZSOLNA

— U j ------------
előfizetőinknek

* díjtalanul megküldjük *

Szomaházy István 
a fehér asztal
című regén yü n k  eddig
* megjelent példányait! *

всэвсэвсэясэвсэвсэвсэвсэвсэв
Felelős szerkesztő és kiadó :

Böhm  Ármin.
BOBOBOBOBOBOBOBOBOI

szeretsz, de azért vigyázz, nehogy a 
dolgaidat elhanyagold miattam . . .

Kábuítan tértem haza s szédülő 
fejjel vettem föl este a hivatalos rfak- 
komat; éreztem, hogy a Herrnin fi:  
gyelmeztetése nem használt valami 
sokat s én hetekig, talán hónapokig 
is mindegyre csak erre a mámoros 
délutánra fogok gondolni. . .  A ren
des vendégeim, akik a figyelmessé
gemet, a korrekt modoromat ismer
ték, néha-néha csodálkozva néztek 
rám.

— Mi az, Charles, mi történt ma
gával? Csak nincs talán valami baja, 
hogy ilyen szórakozott?

Mentegetőzve szóltam _ néhány 
szót, de ama bűbájos délután emlé
keitől egy pillanatra se tudtam meg
szabadulni töb b é. . .  A szomorúsá
gom még a társaimnak is föltűnt s a 
konyhafőnök akárhányszor rosszal- 
va rázta meg a fejét, mikor a fehér 
tálaló-asztal előtt összetalálkoztunk.

— Teringettét, csak nem vagy 
szerelmes, te szam ár? Olyan arco
kat vágsz, mint egy operai tenorista 
a második fölvonásban. . .

Néha-néha olyan gondolat is meg
fordult a fejemben, hogy valami gyö
nyörű ékszert fogok küldeni a rue 
Pascal-beli palotába, de utóbb letet
tem erről az ötletemről, mert bizo
nyos voltam benne, hogy Herrnin ki
nevetne a gavallérságcimért. . .  P e 
dig a vagyoni viszonyain^ (volt pár 
ezer frankom a takarékpénztárban) 
már ekkor megengedték volna, hogy 
gavallér legyek . . .

Sokáig nem mertem megint láto
gatást tenni a Pascal-utcában, mert 
attól tartottam, hogy Herrnin indisz
krétnek és tolakodónak találná . . . 
Éreztem, hogy a múltkori jósága in
kább részvénből és könnyelműség
ből fakadt, s ha visszaélnék vele. 
könnyen kitenném magam annak, 
hogy egyszer s mindenkorra elfor
dul tőlem . . . Vagy öt-hat héten át 
ne mis láttam a vörös leányt, annál 
jobban megdobbant hát a szivem, 
mikor egy este, tizenkét óra tájban, 
egy kövér, pápaszemes ur karján 
váratlanul betoppant megint a Café 
de 1‘Asie-b.

—- Szervusz — szólt a maga bo
londos léhaságává), — nyittasd csak 
ki. fiam, a 6-ost, amiben a múltkor 
voltunk . . Ez az ur itt az uj bará
tom, akiről majd beszélek neked, ha 
ismét eljössz hozzám . . . Holnap 
ebéd után föl is jöhetsz, mert már 
nagyon szeretnék egy kicsikét cse
vegni veled . . .

A kövér ur kissé furcsállotta ezt 
az idegen beszédet, de Herrnin ne
vetve fordult hozzá:

— Ezzel a garcon-na! néha gya
korolni szoktam magam a spanyol 
nyelvben . . . Most ugyanis a fejembe 
vettem, hogy két hónap alatt meg
tanulok spanyolul . . .

Nem akarom hosszan ecsetelni azt 
a kínszenvedést, ami ezen az estén 
a szivemet marcangolta s csak any- 
nvit mondok, hogy vad féltékeny
séggel szolgáltam ki a jókedvű ven
dégeimet . . . Hermán ügyet se vetett

rám az egész estén át, s szilaj paj- 
kosságában olyan jeleneteket produ
kált, melyek minden véremet a fe
jembe kergették . . . Mikor a desz- 
szertet fölszolgáltam, a kövér ur 
szuszogve szivarra gyújtott, aztán 
szokás szerint igy szólt hozzám:

- -  Most nem kell, hogy tovább is 
zavarjon bennünket . . . Csak a ká
vét hozza be, aztán odakünn marad
hat, amíg nem csöngetek.

Ezen az estén közel álltam hozzá, 
ohgy valami őrültséget elkövessek, 
de utóbb mégis átszenvedtem vala
hogy azt a két hosszú órát. amig a 
külön szobák folyosóján őgyeleg-
tem. A szerelmes pár csak hajnaltájt 
távozott tőlünk, s Hermi, aki fárad
tan húzta föl a keztyiijét, egyáltalá
ban nem vette tudomásul, hogy a 
világon vagyok . . .

Másnap már kora délután ott leb
zseltem a rue Pascal-beli palotácska 
előtt; oly korán jöttem, hogy a por
tás csodálkozva nézett végig raj
tam.

— Madame most éppen a dejeu- 
ner-jénél ül . . . Talán jobb lenne, ha 
úgy félóra múlva jönne vissza.

Hosszú gyalogsétát tettem az el
hagyott városrészben, s mikor fél
három táján végre visszatértem a 
nie Pascal-ba, Henriint nagy munka 
közt taoláltam: éppen egy kecske- 

kállu úrral tárgyalt, aki halom- 
számra rakta ki elébe a küönböző 
selymeket és csipkéket.

(Folyt, köv.)
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