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Mozgóképek.V V
Kávésok afférjáról
írlak napokon át az összes pesti lapok 
Meg kell állapítanunk a ml szaklapunk homlo
kára irt írásban, hogy az ilyen ingyen reklá
mot köszönjük szépen. De vájjon a lapok-e a 
hibásokV Szó sincs róla. Ha nincs „affér 
nincs miről írni. 7 ehát nem kell fölösleges 
afférokat csinálni, uraim. Igazán rest éljük, 
hogy' három olyan igazán intelligens kávést 
amilyen Harsányi Adolf, Mészáros Győző és 
Bánó Dezső: jogos vagy jogtalan — ezt 
most nem kutatjuk — haragjuk, felindulásuk 
kitörését nem tudták épen nagy intelligenciájuk 
fölényével megfékezni. Az elnöklés és az elnö
köt birálgatás objektív nyugodtsága meg kellett 
volna hogy akadályozza az olyan afférokat, 
amelyektől oly hangos volt a közel napokban 
a kávésipartársulat És a fővárosi sajtó milyen 
pompásan ekházoit hozzá. Komolyan akarjuk 
hinni, hogy ezek a bajok múló, e/csittuló bajok 
s odajutunk hamarosan újra, hogy a kávésipar
társulat nehéz, szükséges munkáját ilyen szo
morú incidensek nem zavarják. Próbáljuk meg
érteni egymást kölcsönös belátással, uraim

Száz kávés ellen érkezett panaszr ttj kávéházi ármakszimálás két első napja 
‘ón a rendőrségre. A panaszokat leginkább 
sebb kávésok ellen adták be, akik nem tar

tották be az ttj árakat. Szakemberek pontosan 
megállapították, hogy az uj makszimális árak 
valóban súlyos megpróbáltatást szakasztottak | 
a kávésokra. Ez ellen az ipartársulat vezetői 
a megengedett, hivatalos, törvényes, komoly 
lépéseket megtették és arra kell törekedni foly
tonos munkás felvilágosítással, férfias elszánt- 
sággat, hogy az illetékes fórumuk meg is ért
sék, hogy Igazunk van. De addig másképen 
kelt segíteni magunkon s nem úgy, hogy a 
makszimális áraknál drágábban szolgáljuk ki 
vendégeinket. Igen örvendetes, ami különben 
természetes is, hogy — nagyobb kávésaink 
most is szigorúan alkalmazkodtak az uj rend
hez, bármilyen áldozatot vállalnak is ezzel 
magukra. Ez már üzletük és nevük becsületé
nek a kérdése és ez — nagyon helyesen — 
több mindennél még a mai nehéz viszonyok 
között is.

N EM ES K U N

Mutatás a záróóra utánIrta: Krónikás.A lapokban kisebb és nagyobb hir formájában (egyik lap jobban szereti a szenzációt, mint a másik) bejárta az országot, hogy záróóra után az erzsébetköruti Fürdős Gábor-féle vendéglőben nagy mutatást csaptak Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő és társai.A kihágási bíróság s talán majd a büntetőbíróság is letárgyalja az ügyet. Akkor kiderül minden kitt apró részlet. Akkor megtudhatja majd mindenki, aki még mindig érdeklődik talán e különös mulatozás iránt, mit mondott hát Csere József közrendőr a vendéglősnek, amiért záróóra után is helyet adott a dáridózó társaságnak, mit mondott Lengyel Zoltán és a többi ur — nem szívesen Írjuk ugyan most le az „ur“ szót — a kötelességét teljesítő rendőrnek ?Minket ez azonban alig érdekei.Mi csak azért foglalkozunk az ügygyei, mert egyik szaktársunk került bajba — a maga hibájából. Es mint a vendéglősök érdekeivel, dolgaival törődő független szaklapnak kötelességünk, hogy rámutassunk az okulás kedvéért egy két élesen rikító mozzanatra.A hir szerint Fürdős Gábor azért engedte meg a záróóra után is a mulatozást Lengyel Zoltánéknak, mert j a képviselő ur — vállalta a felelősséget.Ha ez igaz: Fürdős Gábor úgy j gondolkozhatott, mért tartsam én meg I

a rendeleteket, mikor — ime — egyik országos nevii törvényhozó mondja, úgy fütyüljek rá, hisz ő is fütyöl rá. Ha mégis baj lenne: majd tartja a hátát a képviselő ur.Igen ám, de ha nekem fáj a vakbelem: mást nem fektethetek a műtőasztalra az operációhoz.Fürdős Gábornak is tudni kellett, hogy a jogi, illetve rendőri operáció asztalára se fektethet senkit — még Lengyel Zoltánt se — maga helyett.Tanuljuk meg már jvégre-valahára, hogy nem azért adják ki a rendeleteket, hogy azokat kijátszuk, hanem azért, hogy kövessük. Tanuljuk már meg, hogy!ha mégis kijátszunk egy- egy rendeletet, akkor magunknak kell ezért a felelősséget vállalni.Tanuljuk már meg, hogy a rendelet, a törvény, a képviselő uracskák- nál is erősebb. S ha ők olyan gyen- I gécskék, hogy ezt nem tudják, legalább ! mi — egyszerű polgárok — tudjuk : ezt jól, nagyon jól, sokkal jobban : náluk.És arról is szól a hir, hogy a vendéglős is, a képviselő ur is ételt és italt kínált a derék magyar rendőrnek, ama becsületes Csere Józsefnek. Csere József azonban különb volt mindkettőjüknél: nem fogadta el a becsületfosztó ajánlatot, hanem szépen, komolyan, kötelessége szerint feljelentette a vendéglőst és a mulatozó társaságot is.^ól tette.Es jól teszi a bíróság, ha szigorúan elitéli a korcsmárost. Mi mondjuk ezt: vendéglősök.Lengyel Zoltánról csak annyitI l p o H o l m i  f ő i iliAi*a I/ o f  szállít és C/rfuiiro f« / ?'i R n l ouradalmi iái D O rO K a ik ö zv e tit H l ! warcz ueia
(Tolna-megye) borbizományos Nagydorogh
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2 VENDBGLÖSOK LAPJA 1918. február 20,mondunk, hogy ó nagyon, nagyon icike, picike emberke szegény. De hát arról nem tehet senki, ha nem született nagyobbka fajta embernek.Óh, de a három ember között volt egy igazán nagy ember is : Csere József a közrendőr.Felkiáltva kell kérdeznünk, hogy mért nem az ilyen karakterek a törvényhozók a Lengyel Zoltánok helyett?A közélelmezés uj intézményeiIrta: Kiss István dr. ; ,Már sokszor felhívtuk olvasóink figyelmét a közélelmezési kérdések fontosságára.Most újólag foglalkoznunk kell a kérdéssel, mert néhány nappal ezelőtt jelent meg a Közélelmezési Kormánybiztosságok és a Közélelmezési Bizottságok szervezetéről szóló kormányrendelet, és azzal egyidejűleg Budapesten Országos Központi Árvizsgáló Bizottságot és minden törvényhatóság területére pedig Helyi Árvizsgáló Bizottságot létesítettekA bábom előtti boldog időben igazán nem g ndolt senki a közélelmezés igazgatására és az élelmicikkek többtermelését úgy szólván teljesen elhanyagoltuk.A háborús rendkívüli viszonyok tanítottak meg bennünket és tanították meg hatóságainkat is arra, hogy e fontos kérdéssel komolyan és behatóan foglalkozzanak.Ma már mindenki tudja, hogy fontos közérdek az, hogy az elsőrendű cikkek felett hatóságaink rendelkezzenek és az ö feladatuk az élelmicikkek elosztásáról való gondoskodás és azok árának maximálása.A közélelmezési kormánybiztosságok és a közélelmezési bizottságok felállításáról szólóFőtárgyaláson.A Vendéglősök Lapja, eredeti tárcája.Irta: Erdős Ferenc.Izgalomtól kipirulva bárom csinos lány ült í a vádlottak padján; csak néha-néha, egy-egy j hangos szóra rezdült fel szempillájuk egy- egy erősebb hang felé Reszkettek, fájtak, j bár erősen tütött a tárgyaló terem. Egymás j mellé szorultak, egymáshoz nem szóllak, de j látszott rajtuk, hogy együtt éreznek, együtt gondolkodnak. jA biró felhívja őket. Egyszerre reszket i meg mindhárom; mint az őz, ha a vadász j kutya csahölását hallja. Meghökkentek a vádlottak, szivük dobbanása elállt egy pil- i lanatra, hogy aztán örült száguldással ki- 1 állhatatlanul gyors tempóban újból megdob- ; bánjon. Nehéz volt a levegő; nagyon meleg • volt; úgy látszott mindegyiknek szorította J valami a torkát, egyik sem jelentkezett a hívásra. Csak amikor a nevek —  erősebb ! hangon hangzottak: fojtott, alig hallható, 1 nehezen szűrődött hangon szólt egyik vádlott:— Itt vagyok!. .Azzal vannak vádolva, szólt a biró j

rendeletből kitűnik, hogy a közélelin ezés körébe eső rendeletek megfelelő végrehaj- I fásának biztosítása érdekében az egész ország területe 12 közélelmezési kormánybiztosságra osztatik be és ezek élére kormány- biztosok kerülnek.Ezen kormánybiztosok ellenőrzési jogköre kiterjed a beszerzési központok és egyéb háborús gazdasági szervezetek helyi szerveire is. Vagyis ki fog terjedni a vendéglősök ilyen szerveire is, aminek igazán csak örülhetünk, mert ezután remélhetőleg hiva- I tálból intézkednek majd az iránt, nogy a I vendéglősök és kávésok üzemeit ellátó be- I szerzési csoportok vagy társaságok meg- ! felelő mennyiségű áruhoz jussanak.Abból a célból pedig, hogy az élelnje- ! zési ügyek intézésével foglalkozó hatóságok működésébe a lakosság széles rétegei betekintést nyerhessenek és igy az ügyek helyes intézésére közvetlen befolyást gyakorolhassanak, minden törvényhatóság területére közélelmezési bizottságot alakítanak.E bizottság feladata vélemény nyilvánítása közélelmezési kérdésekben és a közélelmezés körében kiadott kormányrendeletek és egyéb hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése.A bizottság elnöke a törvényhatóság első tisztviselője. A bizottság 8 tagból áll, akik közül egyfelől a kereskedelem és ipar, valamint a mezőgazdaság, másfelől a fogyasztók egyenlő számban vannak képviselve.A bizottság lagjait a Közélemezésli Hivatalt vezető miniszter nevezi kiA kereskedő és iparos tagok kinevezésénél az illetékes kereskedelmi és iparkamarának, a mezőgazdák kinevezésénél pedig az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek előterjesztését lehetőséghez képest figyelembe kel) venni.A fogyasztókat képviselő tagok között az ipari munkás szervezeteknek egy taggal, olyhogy maguk mind a hárman abban az . üzletben, ahol alkalmazva voltak, összeját- j szottak olyképen, hogy az eladott áru után nem adtak blokot s a pénztárnál befolyt pénzeket pedig nem adták be a pénztárba, ; hanem osztozkodtak. Így főnöküktől 60 ko- j rónát jogtalanul elvettek, tehát sikkasztot- j tak. Igaz ez?Csönd. . .  a lányok lehorgasztolt fejjel állnak a biró előtt. Szinte roskadoznak a vád súlya alatt. Együtt sikkasztottak 60 koronát. Együtt roskadosnak a 60 korona e tengernyi sikkasztott pénz súlya alatt.A csönd rettenetes, mintha minden szív dobogása megszűnt volna, mintha minden élő élete kialudt v o ln a .., A levegő izzott csupán, égette a torkokat.. .A biró tekintete szelídült, végre egész szelíden, szinte atyai jóindulattal mintha megbánta volna, hogy előbb keményen, a törvény szellemében beszélt töri meg az irtózatos csöndet:Mi vitte magukat jóravaló lányokat arra, hogy a máséhoz nyúljanak? Hát nem tudták, hogy abból baj lehet?A szelid hang felszabadította szorultságából a három fiatal lány szivét. Feloldódott

helyeken pedig, a hol ipari munkások nagyobb számban laknak, két taggal k̂ | képviselve lenniük.Mint már fentebb is említettük1 Országos Központi Árvizsgáló Bizottságot és Helyi Árvizsgáló Bizottságokat is létesítettek.Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter a Budapesten működő o r. szagos Központi Árvizsgáló Bizottsághoz elnökké dr. Friedmann Ernő műegyetemi tanárt; szakbizottsági elnökké gróf Andrássy Sándort, gróf Dessewffy Emilt, Dréher Jánost, Erdélyi Mórt, dr. Goldberger Leót, bi Kornfeld Mórt, dr. Lányi Mártont, dr. Pfei- ! fér Ignácot, Pirkner Jánost, Ruzsó Illést, Schimanek Emilt, gróf Lomsich Lászlót, Székely Miksát, Szontagh Tamást, Tschögl Henriket és Zsolnay JVliklóst; főtitkárrá pedig Bárczy Elek miniszteri s. fogalmazót nevezte ki.Egyidejűleg kinevezte a központi árvizsgáló bizottság tagjait és a helyi árvizsgáló bizottságok lösszesen 89) elnökeit es j elnökhelyetteseit is. A bizottság tagjai kö- ! zött a kávéházi és vendéglői ipar köréből Harsányi Adolf, Berger Leó, Weingiuber Ignác, Hergas Viktor, W alter Károly, Maren- csich Ottó és Hajós Károly kaptak kinevezést.Röviden ismertettük a legújabb közélelmezési intézményeket és reméljük, hogy azok mielőbb megkezdik működésűket, a melynek nyomán a lakosság megélhetési viszonyainak nehézségei lassankint megszűnnek.
(o) Löwensteln M. utóda Horváth Nándor csés hír. udvari szállító, Ferdináwl bolgár király-ut 

'l. szám. Telefon: 13—31. és József 39 88. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak, vendéglőseinek és kórházainak állandó szállítója. Fiók-üzlet: IV., Tiirr István-utca 7. Telefon 11—48.a keserűség, a nyomor, a rettenetes nélkülözés súlyos érzése és kövér könycseppekbe olvadt Keserves zokogás vett erőt rajtuk, ennek ki kellett törnie; ezt nem lehetett el- csititani, megállítani.Isméi hosszú csönd. A tel-feltörö zokogáson kívül nincs hang. Jó idő telt igy el; a percek észrevétlenül rohanlak;; a biró mun kaja ál l t . . .  Végre amikor már kisírták magukat a vádlottak, a biró az elképzelhető legszelidebb emberi hangon kérdi tőlük:Nem tudnák a 60 koronát együttesen visszafizetni; akkor a panaszos talán visszavonná a feljelentést?A vádlottak egyike neki bátorodva alig hallható hangon kezd beszélni s elmondja, 1 hogy apja négy év óta katona, már két év i óla eltűnt, semmi hirt nem hallanak róla ! még kis gyermek s beteges anyja if segély | bői s az ö keresményéből tengődnek. Anyja j súlyos beteg volt, orvost kellett hivni, erre kellett a pénz; szólt társnőinek, hegy biok kot ne adjanak, igy jutott 20 koronához, orvost hivott anyjához s vett gyógyszert, visszafizetné szívesen, de csak 80 koronát keres havonként, ez nagyon kell a családnak . .



VENDÉGLŐSÖK LAPJA 3Az uj maximális árak és a kávésok.A Kávéházi cikkek árát, mint közismere- a hivatalosan működő ármegállapitó bizottság maximálta a kávés ipartái sulnt kiküldött bizottságának közbenjöttével Az irmegállapitásnál a kávéházakat két kate- qóriába sorozták és pedig I. és II. rendűmegkülönböztetéssel.Az árak igg szólnak:

1918. február 20.

1. II. rendűFekele kivé .60 — .50Tejes kávé .70 .60Tea .60 .50Ruin .40 .40Málna 1.20 1.10Vaj .80 .80Vajas kenyér .80 .80Tojás drb .80 .80Rántotta 2.00 2.00Ezek az árak inem vetettek számot a kávésok érdekeivel. Ez árak ellen a kávéházak tulajdonosai iratot adtak be a városhoz.A beadvány, amely föltétlenül szükségesnek mondja az egész kávésipar érdekében az árak revízióját, ezt mondja:A kávéházban történő minden egyes fogyasztásra átlagban ötven-hatvan fillér, sőt ennél nagyobb üzemköltség esik, tekintett nélkül az elfogyasztott cikk mennyiségére és minőségére, ami azt jelenti, hogy minden egyes, a kávéházba belépő vendég a kávésnak ötven-hatvan fillérjébe kerül, mielőtt még a vendég valamit fogyasztott volna.Ezt a körülményt azonban az árbiráló- bizotfság alig vette figyelembe, mert különben mm lehetett volna 50 —60— 70 filléres arakat megállapítani. M ig a kávéházakban logyasztásra kerülő cikkek nyersanyagának 
árai sokszor egész 2000 százalékkal emelkedtek, addig ugyané cikkek eladásának ára legföljebb 300 százalékig emelkedett, mi- mellell a legfontosabb fogyasztási cikk, a kávé eladásának ara, még a legdrágábbAlig tudta ezt elmondani, egyre zokogott, he sem fejezte mondanivalóját, zokogása ismét erőt vett rajta.A bíró a panaszoshoz fordult. Ugyan eonja vissza panaszát, látja, hogy szegény ördögök ezek s nem rosszaságból, hanem a nyomortól űzve, meggondolatlanságból tettek, amit tettek.A kemény panaszos nem vonja vissza panaszát, meit kára van.Mindenki felzudult. Mindenki megadult. Felforrt a levegő, izzott, sziporkázott minden. Nincs hát s e g its é g ? ...Ekkor felállt egy ügyvéd, aki a következő ügy tárgyalására várt. Kivette tárcáját; 
K  asztalra helyezi a 60 koronát a pana- szos kárának megtérítésére s kérte őt:a9!)ja e szerencsétleneket szabadon. A panaszos ezt elfogadta, panaszát visszavonta s ezzel a súlyos ügy megszűnt.A szerencsétlen lányok pedig tovább nyög- te*1' ,luzták az igát havonta nyomorult nyolc- van koronáért.Kl ítélkezik ebben?

üzletekben is, legfeljebb 50 százalékkal emelkedett.A bizottság ármegállapításánál egyáltalán nem vette figyelembe azokat a nehézségeket, amelyekkel az egyes cikkek beszerzése jár. Az árak alapjául, — ott ahol ez meg van állapítva a hatósági árakat vették, tekintet nélkül arra, hogy a kávés hogyan és hennán szerzi be. Sok kávés liarminc- harminckét koronát, sőt ennél többet is kénytelen adni egy kilogramm vajért, mert. a maximált áron csak az kaphat vajat, akinek zsirjegye van, amit a főváros a kávéházi üzem céljára nem adott. Rum maximált áron egyáltalán nem kapható. A kávésok rumgyártási a szeszt kértek a pénzügyminisztertől, de négy hónap óta feleletet sem kaptak. A cukor ára aránylag a legkevésbé, csak mintegy 200 százalékkal emelkedett Ezzel igaz, hogy a Cukorközéppont látja el a kávésokat, de hogy mily mennyiségben, bizonyítják a Cukorközéppontnál előterjesztett kérések és panaszok. Cs itt megint a zugkereskedelem az, mely sok kávéson segít, hogy mily árakon, arról nem nyilatkozhatnak, de elképzelhető. Fűtőanyagot beszerezni a Szénközponttól nein lehet s ismét csak kerülő utón kell hozzájutni drágán.
Kávésok közgyűlése.A .Budapesti kávésipartársulat« f. évi február hó 4-dikén Harsányi Adolf elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott 3 Royal szálloda különtermében, a kávéházi árbiráló bizottságnak a kávéházi cikkek ára tekintetében hozott határozatai tárgyában, A közgyűlés, amelyen mintegy háromszáz kávés vett részt, az elnök részletes beszámolója alapján behatóan foglalkozott az élelmicikkek beszerzése körüli nehézségekkel, a kávésok összessége nevében tiltakozott az ár- biráló bizottság minden hozzáértés nélkül kifejtett, a kávésipar létérdekeit veszélyeztető működése ellen, a cukorkérdés körül pedig oly szenvedélyes és hosszantartó vitában merült ki, hogy a teljes napirendet le sem tárgyalhatta, mert Harsányi Adolf elnök az ellene elhangzott támadások köveikeztében állásáról lemondott, a közgyűlést bezárta és példáját — négy kivétellel — az elnökség és választmáng összes tagjai követték,Harsányi Adolf lemondását bejelentő beszédében kijelentette, hogy mindenkor az ellene elhangzott, konkrét vádakat gondosan elkerülő támadásokkal szemben a maga legszigorúbb bíróját: a saját lelkiismeretében tudja és soha másként, mint lelkiismeretesen, becsületesen és tisztességesen nem dolgozott. Látja, hogy eyy lelkiismeretlen, személyes hajsza indult meg ellene, és hogy egyesek minden ok és jog nélkül csak arra törekszenek, hogy személyét bc- mocskolják.Őszinte sajnálattal látjuk a kávésipar körében az utóbbi időben felmerült súrlódásokat.Mint a kérdés tárgyilagos birálói, megállapítjuk, hogy a mai rendkívüli viszonyok között a kóvésipartársulatnak érdemeket szerzett elnöke ellen intézett támadások csak hátrányára válhatnak a kávéstestiiletuek.Ne felejtse el senki, hogy ma a háború negyedik esztendejében vagyunk és hogy a kávésiparra zudult temérdek bajt eddig Harsányi Adolf nagy tudásával és rendkívüli munkásságával hárította el.Köztudomású, hogy különösen a cukorügy rendezése körül nagy érdemeket szerzett. Sajnos, hogy a beszerző részvénytársaságot félreértések miatt nem tudta megvalósítani. Pedig feltétle

nül módot kellett volna keresni arra, hogy n kávésok szociális érdekében egy beszerzési központ alakittassék. Mindkét részről engedékenyebb, megértőbb utat kellett volna választani és akkor már régen elsimultak volna a hullámok.Reméljük, hogy a szenvedélyes támadások helyett mielőbb a kölcsönös megértés és tisztelet hangja vonul he a kávésipartársulat tanácstermébe, mert hisz minden egyes kávésnak csak egy feladata lehet a közérdek szolgálatában és pedig az, hogly a kávésok gazdasági helyzetét minél jobb helyzetbe juttassa.A „Vendéglősök Beszerző Csoportja Részvénytársasági alapszabályai. * 1 2 3 * 5 6I Cég. Székhely. Tartam. Tárgy. Hirdetmények.1. §. A társaság cége; .Vendéglősök Beszerző Csoportja Részvénytársaság.; németül: »Wirt- schnfts-Grtippe dér Gastwirte Aktiengesellschaít*. Székhelye: Budapest. Tartama: Határozatlan.2. §. A vállalat tárgya: vendéglősök ipari céljaira olcsó és jóminőségü áruk beszerzése és forgalombahozatala, különösen a hatóságok engedélye és utalása alapján beszerzett áruknak a budapesti vendéglősök közt forgalombahozatala.3. §. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy vagy a) az igazgatóság elnöke és egy igazgatósági tag; vagy b) az igazgatóság elnöke és egy az igazgatóság határozata által cégjegyzési joggal felruházott társasági tisztviselő; vagy c) három igazgatósági tag; vagy d) két igazgatósági tag és egy az igazgatóság áltat cégjegyzési joggal felruházott társasági tisztviselő, a társaság bárki által irt vagy nyomtatott, vagy bélyegzővel előnyomott cégéhez sajátkezű aláírásukat együttesen csatolják.A társaság hirdetményei vagy a .M agyar Vendéglős- és Káivésipar. eimti lapban, vagy a magyar hivatalos lapban, jelenleg .Budapesti Közlöny,*- teendők közzé.Amennyiben a törvény vagy az alapszabályok nem imák kifejezetten többszöri közzétételt elő, a hirdetmény egyszer teendő közzé.II. Alaptőke. Részivények.5. §. A társaság alaptőkéje egy millió koronában állapittatik meg, mely 5000 darab egyenként 200 okrona névértékű névre szóló részvényből áll. A névértékre az aláírásnál a névérték 50»/o-a befizettetett. A további 50"/o befizetési időpontját az igazgatóság határozza meg. A befizetést tárggazó felhívás hirdetmény utján teendő közzé, melyben a részvényeseknek a hirdetés megjelenésétől számított legalább 15 napos határidő adandó a befizetésre. Ha ezen befizetési kötelezettség valamely részvényre vonatkozólag idejekorán nem teljesíthetik, az igazgatóságnak részvényenként való választásához képest joga van: a) a hátralékot és ennek 6«/o-os késedelmi kamatát akár a részvényaláirótól, akár n részvénykönyvben szereplő későbbi részvényestől akár egyetemlegesen mindJkettőtSl per utján behajtani; vagy b) o K. T. 170. §-ában előirt eljárás lefolytatása utón azon részvényeket, melyekre a fizetés akkor teljesittetik, érvénytelennek nyilvánítani. Az ekként érvénytelennek nyilvánított részvények aláírói, illetve birtokosai elvesztik a részvényaláirásból eredő összes jogaikat, ngyszintén az eszközölt befizetéseket. Az igazgatóság minden egyes érvénytelenné nyilvánított részvény helyett uj részvényt bocsájthat ki, az ekként nyert többlet a társaság tartalék- alapjához csatoltatik.6. §. A részvények, illetve a teljes befizetésig kibocsálandó ideiglenes részvények folyóizámok- kal láttatnak el. A részvényes kívánságára 5 vagy tO részvény egy okiratba foglalható össze.A részvényes a részvény letételéhez fűzött jogokat a teljes befizetés előtt az ideiglenes részvény letétele mellett gyakorolja. H részvények a társaság pecsétjével ellátva az igazgatóság el-
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nőké és egy igazgatósági tag által vagy három igazgatósági tag által Írandó alá. A részvények a birtokos nevének és lakhelyének kitüntetése mellett a társasági részvénykönyvbe vezettetnek be.7. § .R  részvényaláiráskor szervezési költségre részvényenként 10 korona fizettetett. Az alaptőke felemelése esetében az azon időben részvénybirtokosok részvényeik arányában az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlés által megállapítandó módosatok szerint részvényelővételi Joggal bírnak. 111. Közgyűlés.

8. íj. Mindazon jogokat, melyek a részvényeseket a társasig ügyei tekintetében illetik, a részvényesek összessége a közgyűlésen gyakorolja. A közgyűlések Budapesten tartandók meg.9. §. R rendes közgyűlés az igazgatóság által évenként legkésőbb május 1-ig, az első rendes közgyűlés legkésőbb 1919. év május 1-ig tartandó meg.10. §. Az igazgatóság rendkívüli közgyűlést bármikor hívhat össze, amikor annak szükségét tótja. Az igazgatóság köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, ha az alaptőke egy tizedrészét képviselő részvényes vagy részvényesek a közgyűlés egybehivását az ok és cél kijelölése és részvényeiknek a társaság pénztáránál való letétele mellett követelik. A közgyűlés összehívása határnapját legalább 8 nappal megelőzőleg a társaság hirdetményeire a jelen alapszabályok 4. §-ában előirt bármelyik lapban egyszer közzéteendő. E hirdetményben a közgyűlés megtartásának helye, ideje és a tárgysorozat közzéteendő.11. §. A közgyűlés hatáskörébe azon tárgyak tartoznak, melyeket a törvény (K. T 179.) és az alapszabályok odautalnak.12. §. A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen csak azon részvényes vehet részt, aki a részvénykönyvben legalább 30 nappal a közgyűlés napja előtt nevére irt részvényeit legkésőbb 5 nappal a közgyűlés előtt az összehívó hirdetményben megjelölt letéti helyen a közgyűlés idejére letétbe helyezi. A letétbe helyezett részvényekről névre szóló igazolójegyek adatnak ki, melyek csak a megnevezett személyt, vagy igazolt meghatalmazottját jogosítják a közgyűlésen való részvételre. Meghatalmazott csak igazolt részvényes lehet.13. §. A közgyűlés csak a közzétett napirendbe felvett tárgyakról hozhat érvényes határozatot. A napirendbe felveendő minden részvényestől eredő indítvány, melyet a részvényes legalább 15 nappal a közgyűlés megtartását megelőzőleg az igazgatóságnak bejelent.14. §. A közgyűlés határozatképes, ha azon n kibocsátón részvényeknek legalább egy tized- része képviselve van. Ha a közgyűlés határozat- képtelen, 15 napon belül újabb közgyűlés tartandó, mely a képviselt részvények számára való tekintet nélkül, azonban csakis az első közgyűlés napirendjébe felvett tárgyak felett határozatképes.15. §. A közgyűlés határozatait egyszerű szó- löbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. A szavazás — a választásokat kivéve — nyíltan, felkiáltás vagy kézfelemelés, vagy felállás utján történik. Névszerinti szavazás akkor rendelendő el, ha legalább 10 részvényes a szavazás megtörténte előtt azt kívánja. Választásnál — hacsak a választásnak egyhangú köz- felkiáltással való inegejtése nem határoztatik el,

a szavazás titkosan, szavazólapokkal történik. Megválasztottnak azok tekintendők, akik aránylag legtöbb szavazatot nyertek.16. §. A közgyűlésen az igazgatóság elnöke vagy alelnöke, akadályoztatásuk esetén az elnök által kijelölt igazgatósági tag elnököl. Az elnöklő kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv- hitelesitőket és a szavazatszedöket. Minden közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, melybe a jelenlevő részvényesek nevei és az általuk képviselt részvények száma felveendő,IV. Igazgatóság.17. íj. Az igazgatóság legalább 8, legfeljebb 20 tagból áll. Az igazgatóság a közgyűlés által 2 évre választatik, a pótválasztás alkalmával választott igazgató megbízatása csak az összigazgatóság újabb választásáig terjed. Az első igazgatóságot 2 évre az alapítók nevezik ki. Az igazgatóság tagjainak fele — pá
ratlan szám esetén kisebbik fele — évenként, első évben sorsolás utján kiválik. A kivált igazgatósági tag újból megválasztható. Az igazgatóság saját tagjai sorából elnököt és alelnököt választ.18. tj. Az igazgatóság vezeti a társaság ügyeit. 
Rz igazgatóság határozatképességéhez legalább 3 igazgatósági tagnak jelenléte szükséges. Az igazgatóság jogosítva van társasági tisztviselőket cégvezetői jogosítvánnyal felruházni. Az elnök, valamint a cégvezető a társaság cégét a jelen alapszabályok 3. § a értelmében jegyzik.19. §. Az igazgatóság jogosult a társasági ügyek egy részét kebeléből választott végrehajtóbizottságra ruházni és e bizottság tagjainak számát, úgyszintén hatáskörét megállapítani.20. §. Az igazgatóság fel van jogosítva, hogy §lega|ább 10, legfeljebb 30 tagból álló választmányt alakítson. A választmány tagjainak kinevezése mindenkor egy évre szól. Az ülések határozatképességéehz legalább 5 tag jelenléte szükséges. A választmány saját tagjai sorából elnököt és alelnököt választ. A választmány az igazgatóság részéről eléje terjesztett ügyekről véleményt, információt ad, esetleg egyes tagjai után is helyszíni kiküldetéseket teljesít.V. FelUgyelö-blzottság.21. §. A felügyelő-bizottság legalább három és legfeljebb hét tagból áll. A felügyelő-bizottság mindig egy évi tartamra választa ik. A felügyclő- l'bizottság saját kebeléből elnököt választ. A felügyelő-bizottság teendőit a K. T. 195. §. szerint látja el.

V ) .  üzletév. Mérleg. Nyereség.22. i?. A társaság üzletéve január 1-én kezdődik és december 31-én végződik. Az első üzlet - év a társaság megalakulásától 1918. december 31-ig terjedő időközt foglalja magába. Minden üzletév végén a társaság üzleti könyvei le- zárandók és a mérleg elkészítendő. A mérleg felállításánál a K. T. 199. §-ának rendelkezései irányadók. A r. t. nyeresége azon tiszta jövedelemből áll, mely az, összes költségek, leírások, netán) veszteség levonás után fennmarad.23. S. A mérleg és számadás az igazgatóság által felülvizsgálás céljából a felügyelő-bizottság elé terjesztendő. A felügyelő-bizottság ezen vizsgálat eredményéről szóló jelentést az igazgatóságnak legalább 10 nappal a közgyűlés megtartása előtt átadni köteles. Hitelesítik: ifj. 1). Nagy Sándor s. k. jegyzőkönyvvezető. Pnlkovich A. s. k. elnök, Hajós Károly s. k„ Kővári Jenő s. k. jegyzőkönyvhitelesitők.

24. §. Az alakulás idejében folyó háború okozta rendkívüli gazdasági időben mindadtllg, amig a, áruk beszerzéséhez hatósági engedély és utalás szükséges, a társaság nyerészkedési cél kizárásával altruista Hlapon működik. Ezen idő alatt az igazgatóság, végrehajtóbizottság, felügyelő.. bizottság, választmány tagjai semminemű fiie ; tésben nem részesülnek, a részvényesek között ; a mérleg alapján mutatkozó nyereségből legfel- I jebb a tényleg befizetett alaptőke 6<Vo-ának meg- j feleiéi összeg kerül osztalék gyanánt felosztás ! alá, a társaság a nyereség többi részét vendég- j lősipnri jótékony célra fordítja. E jótékony cé- i lókat az igazgatóság javaslata alapján a köz ! gyűlés állapítja meg. Azon időpontot, ameddip | az áruk beszerzéséhez hatósági engedély és uta- i lás szükséges, az igazgatóság javaslata alapján I n közgyűlés állapítja meg. Az ezen időpontig ' letelt időszakról külön mérleg és zárszámadás 
j  készítendő. Ezen időpont után: az elnök, at t elnök, végrehajtóbizottság tagjai javadalmazását, ! az üzleti számla terhére az igazgatóság állapítja | meg; úgyszintén az igazgatóság állapítja meg j a választmány tagjainak tiszteletdiját; a mérleg szerint mutatkozó tiszta nyereség akként osz- I tátik fel, hogy az igazgatóság javaslata alapján j a közgyűlés állapítja meg; a) a tartalékalaphoz 
j  csatolandó összeget; b) a részvényesek közt ki- j osztandó osztalék összeget; c) az igazgatóság■ felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdiját és ju i talékát.I VII. Feloszlás! 25. §. A társaság feloszlik a K. T. értelmében; kötelezően előirt esetekben. Amennyiben a fel-■ oszlást a közgyűlés mondja ki, a közgyűlés a 
: felszámolás módját megállapítja, a felszámoló- i kát kinevezi. Az 1918 január hó 4-ikén megtarI tott alakuló közgyűlésen elfogadtatott, a köz-■ gyűlés megbízásából hitelesíttetik: ifj. D. Nagy | Sándor s. k. jegyzőkönyvvezető, Palkovich As. k. elnök, Hajós Károly s. k , Kővári Jenő s. k I jegyzőkönyvhitelesitők.

É rd e k e s  hírek.Ii| Bécsben megkezdik a kukoricakenyér forga- lombahozatalát. Értesülésünk szerint a napok 
j  bán megérkeztek Romániából Béesbe az első , tengeri szállítmányok. Ezt a tengerit, amely je | lentékeny mennyiségű, részben máris lisztté dol- 
j  gozzák fel és kenyérsütésre használják. Bécs- ! ben néhány nap óta megjelent az első kukoricakenyér. A kukoricalisztet eddig 30 százalékos arányban keverik a búzaliszthez, de ké- ! sőbb egész 50 százalékig emelik.Ukrinia gazdasági jelentősége. Az európa; Oroszországnak legfontosabb gabonatermö-vi | déke, amennyiben egész Oroszország termésé- | nek cgyh,armadát Ukránja szállítja. Búzát, ár I pát és cukorrépái óriás mennyiségben termel Oroszország cukortermelésének öthatodrésze pe . dig Ukrániából származik. Dohánytermelése is 1 elsőrangú. Forgalmi szempontból is nagyon ör vendelesnek tarthatjuk az Ukrániávnl való béke kötést. Az osztrák és a magyar lmjóstársasá gok a szükséges előkészületeket tudvalévőén már 
j  megtelték és abban az irányban is lépések tör | téritek, hogy a német hajóstársaságokkal való együttműködést biztosíthassák. Ukrániának a me- ; zőgazdasági gépeket, ipari félgyártmányokat a i külföldről importálja, de adva van a lehetősége I unnak, hogy Ukránia az ipari államok között is

chaum burg Lip p e herceg
udvari pincészete a Villányi pezsgőgyár és borpince részv.-társ. 
elsőrendű országszerte bevezetett palack-borai mellett megkezdette 
kiváló minőségű régi pezsgőkészletének forgalomba hozatalát.

— Ategrendeléieket gyűjtő irodája; Budapest, IV kerület, Vdczi u. (Piaristák- palotája) a Magyar ográr- és |ám'dék- bauk R.-t, fiókja. - Központi iroda: Bit- dnpest, Nádor-u. 16



1918. február 20. VKMDSGLOSOR L A P JA 6tontos helyet foglaljon el, mert vasércben és vénben gazdag. Az árucsere fontossága tehát ónként adva van. A forgalom lebongolitását mindenesetre meg fogja könnyíteni az, hogy a há- iioru alatt kiépítették Dél-Oroszország vasúti liá- tzatát, vagyis egyformán lehetséges lesz az 
ukránjai gabonának a kettős monarkiába való Selwzatala és ipari termékünknek Ukrániába ,a|á kivitele.Magyar szalámi Bécsben. Becs újabban kevesebbel panaszkodik; szállítunk oda, amit csak diel, sőt többet is, mint amennyit 3 saját fogyasztásunk nézőpontjából szabad. Értesülésünk szerint a Közélelmező Hivatal ismét öt vagyon magyar szalámi elszállítására adott engedelmet Birsbe. Az áru oda már meg is érkezett és „z eladással megbízott osztrák bevásárló társaság, az Oezeg Ül koronás áron hozza kilo- grammorikint forgalomba. Sajnos, a magyar fogyasztás egyelőre nem juthat szalámihoz, mert 8 rendkívül nagymennyiséghen összegyűlt kész- eleket még nem szabadították föl. Úgy látszik, tartogatják Bécs számára s a bécsi exportot 

,1 gyárak is inkább szeretik, mert a mi maximális áraink olcsóbbak, mint Bécsben.KözíUlmező kormánybiztosságok és bizottságok. A hivatalos lap közli a kormány rendeletét n közélelmező kormánybiztosságok és közélelmező bizottságok felállításáról. A rendelet kimondja, hogy a közélelmezés körébe eső kormányrendeletek és más kormányhatósági rendelkezések megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében az országot legföljebb tizenkét közélelmező korinánybiztosságra osztják be és ezek elére kormánybiztosokat állítanak. A kormány- biztos, akit a miniszterelnök nevez ki, a vármegyei, városi és községi alkalmazottakkal köz- •etetlenül rendelkezik és hozzájuk rendeleteket intézhet. Abból a célból, hogy az élelmező ügyek intézésével foglalkozó hatóságok működésébe a •akosság is betekinthessen és az ügyek intézé- ébe beleszólása legyen, minden városi törvény- tmlóság területén, szükség esetében másutt is, Közélelmezö bizottság alakítását rendeli el a kormány. E bizottság elnöke a törvényhatóság első tisztviselője, tagjainak száma nyolc, akiknek fele 
1 kereskedelem, ipar és mezőgazdaság köréből, uásik fele pedig a fogyasztók köréből való.Londonban egy font hús a heti adag. A Daily Y\ail jelenti, hogy egy újabb szabályzat értelmében London és környéke lakosainak heti bus- viagját egy fontban állapították meg. Egy angol font 45 deka.CsászárfBrdó Budapesten. Nyári és téli gyógyhely, a magyar lrgalmnsretld iulajdona. Első- 'angu kénes hévvizü gőzfürdő, kényelmes iszapfürdők, iszaplrorogatások, uszodák külön hölgyek és urak részére. Török-, kő- és márványfürdők. nölég, szénsavas- és villamos vízfürdők. A fürtök kitün őeredménnyel használtainak, főleg csu- '.os héntalmaknál és idegbajok ellen. Ivó-kura a légzőszervek hurutos eseteiben s altesti pangásoknál. 200 kényelmes lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. Gyógy- és zenedíj nincs Prospektust Ingyen és bérmentve küld

az igazgatósig.

A p ró  hírek.(I) Signtun laudissal másodszor kitüntetett kávés. M é s z á r o s  Győző, a Központi kávéház derék tulajdonosa négy év óta harcol minden fronton, mint főhadnagy. Most másodszor kapta meg Őfelségétől a legmagasabb elismerést, a ; signutn laudist a kardokkal. Szeretettel üdvö- ’ zöljük.(x) Pongrácz Lajos, a szatmári Pannónia fo- | | gadósa most ülte meg jó egészségben házassága í : 25 éves fordulóját. Az ezüstlakodalom után jöjjön j  ! •— az aranylakodalom.(+) Tűz egy ser.'ózőben. A polgári serfözö j részvénytársaság Kőbányán levő telepén a csira- J fejlesztőben tűz ütött ki, amelyet a gyári tűz- ■ 
, oltóság hamarosan elfojtott. A kár nem jelenté- i kény.(. .) U) tulajdonos — régi vendéglő. A Bu- ;lyovszky-utca 35. sz. alatt a Geiger-féle vendég- I 
j  kit C s a p i  ár Géza vette ineg. jó erőt, friss 
j  egészséget.(—) Vaj- és sajlforgaliul bizottság. A hivatalos lap közli, hogy a Közélelmező Hivatalt vezető Hminiszter, mint jelentik, a Hadi Termény Rt. rendelkezésére álló mindennemű belföldi és kül- : földi vaj- és sajtmennyiségeknek az ezek forgalomba hozatalára hivatottak közötti arányos ! elosztás céljából Vaj- és Sajtforgalmi bizottságot ! szervezett.(§) G’rosz Ödön, uz adás-vételi iroda és a budapesti Berlin kávéiiáz tulajdonosa Budapesten megvette a »Pa1ace« nagyfogadó éttermeit és kávéházát Unterreiner Jánossal együtt s azt Orosz és Társa cég alatt nyitották meg.(») A vendéglős gyilkosa. H a s s m a n n  Ká- 
j roly kartársunkat, kinek a Kerék-utca 25. sz ! alatt van a fogadója, a múlt héten konyha- j késsel akarta meggyilkolni az üzlet vasredőnyei- uek lebocsátásakor egyik vendége. Szerencsére - idejében le tudták fogni 0 rabló szándékkal tá- madó embert. Szerencsés megszabadulásán együtt : öriilnk Hassmann kollégánk családjával.(*) Konyakgyár Nagyváradon. A pénzügymi- ’ niszter megengedte, hogy a városi szeszfőző I konyakgyártással is foglalkozzék.( ) Hogy hal! meg egy kávés felesége? Bittér Dániel aradi kávésnak súlyos betegen feküdt 1 a felesége. A család már régebb idő óta fiijjavai volt úgyszólván minden világító anyagnak, több- : szőr nem volt napokon át sem gyertyájuk, sem petróleumuk. Mikor az asszony állapota válsá- gosra fordult, Kittet elment a városi közélelme- í zési hivatalhoz és ott petróleumot kért halálos beteg felesége számára. A hivatal orvosi bizonyítványt kívánt Rittertől. Ritter hozott is bizonyítványt dr. Löwinger Miksa kórházi főorvostól, aki a beteget kezelte. A hivatal a bizonyítványt nem fogadta el, mert a főorvos nem tette rá hivatalos bélyegzőjét. Ritter gyufaszálakat gyújtogatott egész éjjel haldokló fele- 

j  sége ágya mellett, aki hajnalban meg is halt. Pis- ! lógó gyufaszálak világításában imádkoztak is a halott mellett.
1 (?) Megint drágítani akarják a tejet. Az Orszá-
i gos Közélelmező Hivatalnak az a szándéka, hogy 
i a tej budapesti maximális árát literenként hat- 
j van-helven fillérrel fölemeli, meri azt hiszi, hogy ezzel a drágítással fokozni fogja a Budapestre való tejfölhozatalt. A tejet ebben a hitben drágították a bábom alatt négyszer is, de n föl- hozatal növekedése alig állt arányban n drági- * lássál.

m i n z  ü j s A g ?
ötven millió idegenforgalmi célra. A Fővárosi Hírlap jelenti, hogy a Menetjegyiroda, amely a Magyar Bank tulajdona, uj szerződést kötött az államvasuttal s e szerződés értelmében arra kötelezte magét, hogy ötvenmillió koronát fektet be idegenforgalmi célok érdekében. A Magyai Bank idegenforgalmi akciója három részből áll villamos üzeműre kiépíti és a város belső részéig meghosszabbítja a svábhegyi fogaskerekű vasutat. Budapesten a szükségnek megfelelő időben és mennyiségben szállókat épit s a vidék forgalmasabb városaiban is épit szállókat A fogaskerekű vasút szerződése 1926-ban jái le; a vasút akkor átmenne a főváros birtokába, illetve ekkor a fővárosnak kellene a saját költségén villamos üzeműre átalakítani a vasutat Most arról vau szó, hogy a főváros meghosz- szabbitja a fogaskerekű vasút koncesszióját, ami nek ellenében a Mayyar Bank nagyarányú beruházásokra kötelezi magát. A tárgyalásokat úgy az államvasuttal, mint a fővárossal Márkus Jenő dr. volt fővárosi tanácsos, a Magyar Bank uj igazgatója folytatja.ZőliBlgfélék országos részvénytársasága. Alegújabb alakulás a közélelmezés szolgálatában az a vállalat, amely A magyar főzelék-, gyümölcs- és zöldségtermelők és kereskedők or- i szágos részvénytársasága címmel megalakult. A részvénytársaság elnöke, Molnár Viktor nyugalmazott államtitkár elnöklésével alakult meg n régi képviselőház termében. A kormány az or szág zöldség-, főzelék- és gyiimölcsforgabnának 

1 szabályozása és ellenőrzése céljából fölállította n Zöldscgközpontot, amely azonban a termelők és kereskedők egyező fölfogása szerint nehézkesnek bizonyult és a szakértelmet teljesen néi kiilöző rendszere folytán nem tudott a mai napig a fogyasztó közönség érdekében hathatós és eredményes tevékenységet kifejteni. Az egész ország hangos a panasztól, hogy zöldségben, gyümölcsben és főzelékben hiányt szenved és a meglevő anyag is romlott, vagy fagyott állapotban kerül közfogyasztásra. A Zöldségközpont újabban úgy kívánt a bajokon segíteni, hogy az évtizedek óta fönnálló legitim kereskedelmet teljesen kizárva, kormányhozzájárulással magához akarta ragadni az ország egész gyümölcs-, főzelék- és zöldségforgalmát. A Zöldségközpont ez a terve tömörülésre késztette a főváros és uz ország összes számottevő szakmabeli kereskedőjét és termelőjét és ezeknek most már folyamatba tett együttes akciója saját anyagi és erkölcsi érdekeiknek megvédése mellett főképpen és elsősorban azt célozta, hogy a fogyasztó közönséget végre sürgősen és minden ácsorgás, valamint az árdrágító lánckereskedelem kizárásával j hatóság által megállapított árakon jó minőségű, egészséges főzelékfélékkel, gyümölcscsel és zöldséggel lássák el. Ezért alakult meg az országos részvénytársaság, amelynek 4 millió korona alaptőkéjét 341 termelő és kereskedő jegyezte, közte az Agrikola mezőgazdasági és eladási szövetkezet is, amely egymaga körülbelül 30.000 termelőt képvisel. A részvénytársaság elnöke, mint mondottuk, Molnár Viktor nyugalmazott államtitkár és igazgatósága csupa szak- tekintély. Az uj vállalat rövidesen meg is kezdi működését. Csak aztán kapjon zöldséget a ven rléglös is!
A vendégnek semmi sem drága AMI JÓ
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VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1918. február 20.
R t  Agrárbank bor-refakctái. R  Magyar Agrár- és Jóradékbank nemrég megszerezte a Vil- tányi pezsgő borgyár részvénytöbbségét. Az intézetnek most sikerült a kereskedelmi miniszternél kieszközölnie, hogy a részvénytársaság borszállihnányaira nézve jelentékeny vasúti tarifakedvezményeket kapjon. Csak aztán a vendéglősök és így a vendégek, a fogyasztók is Olcsóbban jussanak a borhoz.A tarhonya ára. Arról közöl rendeletet a hivatalos lap. hogy a Haditermény a főzőlisztből készült tarhonyáért métermázsánkint 120 koronát. a főzöllsztből készült közönséges kocka és rövid metélt tésztáért 130 koronát követelhet. Vagyis, múlt annyi más cikk, ez is alaposan megdrágult. Egyéb lisztfajtákból készült tészta- nemiiek árát a közélelmező miniszter, esetröl- esetre állapítja meg. Ha a tarhonya vagy száraz tészta árusítása kicsinyben való forgalomban történik, az eladó csak olyan árat számíthat, amely legföljebb 15 százalékkal haladja meg a maximális órát. A vámkülfoldről származó tarhonyára és tésztára nem vonatkozik ez a rendelkezés.Kávások az ármeg Alapításról. A kávésipartes- tület értekezletén kimondotta, hogy tekintettel a polgármester ígéretére, amely szerint a sérelmesnek tartott kávéházi ármegállapítást revideálják, az uj rendeleteket törvénytisztelettől vezéreltetve, végre fogja hajtani. Amidőn az ipartestület erre összes tagjait figyelmezteti, egyben közli, hogy vajat és tojást a hatóság által megállapított áron és a hatóság által rendelkezésre bocsátott mennyiségben kiszolgáltatni kötelesek. Egyöntetű eljárás céljából az értekezlet abban állapodott meg, hogy a tea adagját minden kú- véházban egyformán csészékben már elkészítve fogják kiszolgálni. Nagyon okos intézkedés.‘A  kávésok a fővárostól kértek cukrot. A kávésok küldöttsége kereste föl a napokban Bódy Tivadar dr. alpolgármestert, akit arra kértek, hogy a főváros adjon kölcsön a kávésoknak három-négy vagyon cukrot addig, amig a cukorközponttól kaphatnak, mert különben nem tudják a vendégeiket kiszolgálni. A kávésok arra hivatkoztak, hogy a középosztály sok tagja kávét vacsorázik, a kávé tehát nem luxus, amelyre nincs szükség. Az alpolgármester szívesen fogadta a küldöttséget s megígérte, hogy egy-két napon belül megkapják a cukrot. A küldöttség ezután Alárher Aladár tanácsost, a közélelmező- iigyosztály vezetőjét kereste föl, aki szintén jóindulattal fogadta a kérelmet. Itt említjük meg, hogy a cukorközpont, hír szerint, nem akar többé a kávéház3knak cukrot adni, ami azt jelentené, hogy mindenkivel magával kellene vinnie a cukrot, ha kávét vagy teát akar inni. Nem tekintve azt, hogy czidöszerint a nőtlen ember nem is kap cukorjegyet, minden kávé- házlátogatóra kellemetlen volna ez a helyzet, mert amellett, hogy még a cukrot is magával kellene hordoznia, rendes, amugyis alaposan redukált adagját fogyasztaná a kávéházban is. Ha már takarékoskodni akarnak a kávéházi cukorral, engedjék meg, hogy délután három óra után is lehessen hadikávét kiszolgálni: abban annyi cukor van, hogy alig kell hozzá egy kocka, mig ma a teához aránytalanul többet fogyasztanak el. Ennek a tilalomnak amúgy sincs semmi ertelme s föltétlenül takarékoskodnának a cukorral, ha megszüntetnék.Küldöttségek a vigalmi adó ügyében. A tanács tudvalévőén megengedte, hogy az egyes vállalatok átalányban fizessék a vigalmi adót, ha erre vonatkozóan kérelmet intéznek a tanácshoz. A pénzügyi osztály most elhatározta,

0 hogy az átalányt csak ez évi junius végéig állapítja meg, részben azért, mert ez a néhány hónap a mulatóhelyekre nézve igen kedvező idő, részben pedig azért, mert uj adóról van szó s tapasztalatokat kiván szerezni, A mulatóhelyek, színházak, orefumok és kabarék tulajdonosai természetesen jobban szeretnék, ha a kivetés az egész naptári évre történnék, de a pénzügyi osztály egyelőre azon az állásponton van, hogy a jövőben csakis évadról-évadra állapítja meg az átalányösszeget. A színházak, mulatóhelyek, Gkabarék és orfeumok tulajdonosai Faludi Gábor vezetésével Bárczy polgármesternél jártak, akit arra kértek, hogy a főváros az adókivetésnél méltányosan járjon el velük. A polgármester kijelentette, hogy a kérdéssel csak főbb vonásaiban foglalkozott, de a főváros, amennyire csak pénzügyi érdekei megengedik, méltányos lesz. Ugyancsak a vigalmi adó kivetése ügyében kereste föl a kávésok küldöttsége Weingruber Ignác vezetésével Stankovits Szilárd tanácsost, a pénzügyi osztály vezetőjét s arra kérte, hogy a kártya, sakk és billiárd megadóztatásánál méltányosan bánjék velük, amit a tanácsos megi is ígért.ff szállodák és a kávéárak. A kávéházi ár- pitó rendeletében foglaltak tárgyában ipartársulatunk a következő beadványt intézte a bizottság elnökéhez: »Budapest, 1918 február 12. Nagy- biráló bizottság legutóbb kibocsátott ármeyálla- ságos Hoffmann M. Mihály urnák, kir. tanácsos, Budapest székesfőváros kávéházi árbiráló bizottság elnöke Budapest. Nagyságos elnök Ur! Budapest székesfőváros kávéházi árbiráló bizott- ' Ságénak f. évi február hó 7-én kelt és a ká- ! véházi cikkek ára tárgyában közzétett hirdet- | menye ipartársulatunk szállodástagjai körében j nagy feltűnést és érthető izgalmat keltett, ameny- nyiben a szállodákra vonatkozólag ugyanazon árakat áliapitja meg, mint a kávéházak részére. E rendelkezést szállodásaink, eltekintve attól, i hogy az árjegyzékben felsorolt cikkeket az ár- ' bíráló bizottság által megállapított árakon ki- i szolgáltatni nem képesek, üzemeik szempontjá- ' ból annál is inkább sérelmesnek tartják, mivel j a reggelik stb. felszolgálása a szállodák szobáiban jelentékenyen több munkaerőbe és költségbe kerül, mint a nyílt kávéházi üzemekben, és a nagyfokú áruhiány, az áruk beszerzésével együttjáró nehézségek nem az árak leszállítását, hanem azok emeléséi tenné indokolttá. Mindezek dacára nem kívánunk szállodásaink részére kivételes elbánást, és csak arra kérjük Naggságo- dat, méltóztassék intézkedni, hogy szállodásaink, kik jelentékenyen nagyobb üzemi költségekkel dolgoznak, mint egyéb szakmabeli üzemeink, finomabb és drágább árucikkeket használnak stb., a kávéházi cikkeknek a szállodák szobáiban tör- | lénö felszolgálása esetén a háborús viszonyok | folytán kialakult és ma felszámított árakat szá- í mithassák fel, és ne legyenek kötelesek a fent- i idézett hirdetményben megállapított árak betartására. Minthogg egy ily irányú rendelkezés az árbiiláló. bizottság célját: a szegényebb néposztály érdekeinek védelmét nem érinti, kérelmünk teljesítését annyival is inkább tisztelettel kérjük, mivel — tudomásunk szerint egyes szállodásainkban megvan a hajlandóság arra is, hölgy a reájuk nehezedő kényszerhelyzetben a j szobákban a kávé, thea stb. kávéházi italok i kiszolgáltatását telejsen beszüntessék. Kiváló tisztelettel Palkóvics Ede s. k, elnök, F. Kiss La- I jós s. k. titkár..ff lakásínség Bécsbcn. Bécs város lakossága rendes viszonyok közöt! évenkint 30.000 fővel

gyarapodik; a háború alatt e szám jelentékenyan megnőtt a harcterek közelébe kerülő községek és városok menekültjeivel, mig ez idő alatt egyetlen egy bérházat sem építettek, ellenben sok lakás irodai célokra vétetett igénybe. Az építőanyag hiánya és a még meglevő építőanyagok drágasága folytán e város sem épit Bécs város községtanácsa azonban nemrégiben a kormányhoz felterjesztést intézett, amelyben arra kéri, hogy lakásoknak irodai s az üzleti célokra való átalakítását csak nyomós okokból en gedje meg és kislakásoknak nagyobb lakássá való egyesítését csak akkor engedje, ha a lakáshivatal ahhoz hozzájárult. Azonfelül kéri a községtanács a még Bécsben lakó menekültet mielőbbi hazaszállítását. Miincehnben a lakás Ínség rendkívüli intézkedésekre késztette a v á rost' Az üres lakások száma ott 0.0 százalékra apadt és csaknem naponta jelentkeznek nők gyér mekeikkel a városházán, akik nem tudnak lakást kapni. ff. város most úgy akar segíteni a bajon, hogy üres boltokat, műhelyeket és más olyan helyiségeket bérel, amelyek e hajléktalan családok elhelyezésére alkalmasak.
Jó ezt tudni.

1 . Mikor fizetendő a jövedelmi és vagjem dó?A jövedelem és vagyonadó kivétel nélkül négy egyenlő részben és pedig minden évnegyed elsi napján, tehát: január, április, július és októbci elsején esedékes. Ha azonban a jövedelmi adó most első részben lett te here kivetve, úgy az esedékesség az adóivkézbesités időpontot követő naptári évnegyed első napjától számítható, ’l ellát ha januárban kézbesítik az adóívet, ugy csak április 1-én köteles elsőizben fizetni. Termesze tesen késedelmi kamat az elmúlt időre nem szá mitható. A jövedelmi adó az adóhivatalnál tize tendö. Ugyanez áll a vagyonadóra, mely a jövdelmi adóval együtt Iratik elő.2. Mikor célszerűbb a bori először fejten:? Általában az a szabály, hogy az ujbort, mihelyt letisztult, azonnal le kell, még pedig kellően kénezelt hordóba efjteni. Savanyu boroknál a fejtést ajnuár végéig is elhalasztjuk, meit az esetben az élesztő sejtek savpusztitó hatást fejtenek ki, sőt néha a minőséget javító vegyületek is keletkezhetnek a borban.3. Kik kötelesek boradót fizetni? Miután a kincstár a községnek tekintélyes összegű beszedési jutalékot biztosit, anyagikig is előnyös a községi megváltás. De erkölcsi szempontból is igen célszerű a községi kezelés, mivel az adózó polgárok is sokkal szívesebben közlekednek saját hatósági embereivel, mint idegen bérlőkkel, kik szeme előtt minden esetben a beszedési jog minél gazdaságosabb, jövedelmezőbb kihaszná lása lebeg. AAig a község polgáraival mindig engedékenyebb lehet. Bo.haladó alá tartozik bor, bormust, szőlöcefre és gyümölcsbor. Fizetésre kötelezettek pedig minden kereskedő, ki a bor kereskedést nagyban űzi, mindazok, kik bort 50 liternél kisebb mértékben mérnek, minden szőlősgazda és magánosok, kik saját szükségletükre vagy eladás céljából szánt, szőlőcefrét, mustot vagy bort a beszedési körbe hoznak.'I. Cukork sz.t 's otthon. Ftey Lajos vegyész szerint a cukorkészités aránylag könnyű módon, a magánháztartásokban is eszközölhető. Ha azok, akiknek egy kis földjük, vagy kertjük van. ráadják magukat arra, hogy a cukrot házilag
HERCEG W1ND1SCH-GRAETZ LAJOS

pincészetei Tokaj — Sárospatak — BudafokTokaji Bortermelők Társasága R.-T. Tokaj Legkiválóbb fajborok hordókban és eredeti töltésű palackokban. - Központi irodák : Budapest, IV. ke- 1 rület, Váczi-utca 27—33.(A Piaristák palotájában)



1918. február 20 n M M Q LO SO K  L Ó JA 7állítsák elő. a mindinkább emelkedő cukomyo- moruság véget fog érni s a falusiak is megéde- sithetik ételeiket. Ha most már tekintetbe vesze k .  liogg az ország nagy cukorgyárai mégliiboru után sem lesznek abban a helyzet- íren hogy a folyton növekvő szükségletet kielégítsék, bizonyára nem fog ártani, ha azok, íikkinek alkalmuk' nyilhatik arra, hogy cukorrépát termeszthetnek, vagy ilyen répát beszerezhetnek, ráadják magukat arra, hogy Frey ur tanácsát megfogadják és magukat nyerscukorral, helyesebben szólva cukor-sziiuppal ellássák. /Imi a készítés módját illeti, az a következő: A eukor- sziikségletnek megfelelő földterületet lehetőleg jól menti.ígyózzák, tizenkét centiméter mélyen fölszántsák vagy fölássák s abba répamagot vessenek. Ősszel, vagyis október folyamán, amikor ti répában a cukorképződés befejeződik, a répát a földből ki kell szedni, levágva egészen zöld végéig. Mielőtt fölhasználnák, su o'ókeíével tökéletesen tisztára kell mosni. Az ilg módon megtisztiiott répát tökgyalun, vagy közönséges konyhareszelön megreszeljük és a megreszelt részre annyi forróvizet öntünk, hogy az éppen befödje. Félórás keverés után a cukor kilúgozó- dik, amikor is ritka sziiröfazákon jól keresztül nyomjuk, ami által az iigynevezett cukorlát megkapjuk. Ezt a levet valamelyes konyhaedényben tetszés szerinti sűrűségit szirupra befőzzük, vagy finomra tőit csontszénen átszűrjük. Az ilymódon nyert cukrot éveken át el lehet tartani és az az anyag teljesen megfelel a most forgalomban tevő nyerscukomak. Főzésre, sütésre elsőrendű, >le alkalmas a kávé és a tea édesitésére is, aminthogy befőzöltekel is lehet vele készíteni. Száz kiló répából körülbelül huszonöt kiló szi- rupol főzhetünk. Harminc négyszögöl föld pedig megterem száz kilót. Végül jeggzi meg a recept ajánlója, hogy a föl nem használt hulládéit mint takarmány értékesíthető, de besavanyítva étkezésre is alkalmas. Ha ez a módszer csakugyan megeflelő, aminthogy az, az esetben azok, akik hasznát veszik, bőven elláthatják magukul kocka-, vagy süvegeukrot helyettesítő sziruppal és minden cukoriiyomoruságtól mentesek lesznek.Főszerkesztő : GYÖKÖSSY ENDRE drPályázat vendéglőre.Léva r. tanácsú városban, a ref. egyház tulajdonát képező Kálvin-Udvar bérházban (2 emeletes) lévő vendéglőre a szerződés a közeljövőben lejárván, pályázatot hirdetünk S—10 erztendős bérleti Ijőre. A helyiség 1918. aug. hó t-éa rávehet,ö, esetleg előbb is, egyezség szerint. A vendéglő áll: egy nagy és kisebb étte:emből, 2 kisebb korcsmahelyiségből, konyhából, vendéglő alatt elterülő legalább is 8—900 hektó bort magéba fogadó pincéből, külön zöldségpince, táskámra, padlásraktár, 2 szoba, konyha, kamra helyiségből, ami lakásul szolgál. A város kellős középé a. a legforgalmasabb helyen, kétemeletes bérházban, teljes uj, modern épületben, vízvezetékkel és villanyvilágítással ellátva. Igen alkalmas arra, hogy az egész épület szállodának át- nlaliitlüssék, földszinten kávéházzal, mintegy '10 emeleti szállodai helysiéget lehetne benne berendezni. 1919. nov. 1-én lejárnak a bérlakásáéi züllések, ez alkalomból a ref. egyház mint hdajdonos, készséggel belemernie a mai vendég- kinek szállodával és kávéházzal való kibővítésébe.M-1 a pályázat csak a fenti vendéglőre szól. Mai beteli összeg évenkint 6300 korona, melynél olcsóbban a helyiség nem adatik ki.Pályázni óhajtók 500 korona bánatpénzzel el- kilo,t Pályázatokat 1918. március hó 1-lg nyujt- ■Mk be -j rcf lelkész! hivatalba, hol n pályázat áttételei is megtekinthetők.Az a pályázó, kinek pályázatát az egyház -lóljárósága elfogadta, de szeizödés megkötése p átt visszalép, bánatpénzét elvesztette.Ref. egyház Elöljárósága.

K O M L Ó S - F É L E
Paprika és Őrlőit Fűszeráru nagykereskedés

Budapest, V i l i . ,  
József-u. 35-37.T e l s f o n :  J ó z s e f  61-12.

Ó R I Á S I  M E G T A K A R Í T Á SAz árak ab raktár Budapest értendők, postacsomagok 200 kronán felül és vasúti küldemények számla ellenében előre fizetendők.
„TEEMITRUM“Tea rummalj kitünően bevált teapőtlőszer: A „ T E E M I T R U M ' 1 elsőrendű fontosságútömegélelmezésnél. A „ T E E M I T R U M "  jó- ! ság, zamat tekintetében teljesen pótolja a legjobb teát és rumot. A „ T E E M I T R U M "  egy csésze forró vizben egy kávéskanálnyit töltve a legizletesebb teát szolgáltatja.t kgr. üvegben por üveg K 70.— 

lh i, „  ii ii ii 85.—1 üveg circa 1000 csésze teát ad.Teemitrum össze nem téveszthető más értéktelen gyártmányokkal.

Tisztelt szaktársaim becses figyelm ébe ajánlom az á l t a l a m  f e l t a l á l t
gyors-szűrőm ets e g y s z e r s m i n d
fejtő-tölcséremetmindenféle italok szűrésére. A  készülék ára 17 korona. — A  postai kezelés egyszerűsítése végett kérem a rendeléseknél az összegnek cím emre való előzetes beküldését. —- Kartársi tisztelettel
V e r m e s  D á v id

v e n é d g l ő s  — K á r á n s e b e s

Fővárosi
C l  • •  ü  r r  rrSorfozo

R.-T.
Kőbányánmárazelsőévben 248.000 hl. sörtgyártott,ez bizonyltja legfényesebben söreink kitűnő minőségét.

Pestm egye d ú sg a z d a g  községeben a  legfo rgalm asabb

V E N D É G L Ő ,
szálló szo b ák k al, kaszinó és ipartestületi bérlettel,szép term ekkel, lakással és két üzlet- helyiséggel (villanyvilágítás) és gyönyörű udvarba épített mozival szabadkézből eladó. Jelentkezéseket .„ V é r t"  je lig e  alatt a lapkiadóhivatal továbbit.O  j - .  u  150 hektoliter, buda pestre k o csi- DUl val is beszállítható. R észletek ben is eladatik. O lgyeí M o l n á r  

PáJ gazdaságában Gyón állom ás m ellett.
5 529.l-us. ifi 2. szám’

Hirdetmény.A mezőhegyesi m. kir. ménesbirtok tulajdonát képező, ,  v a s ú t i  ven- 
riég !ö “  épületének 1918. évi május hó 1-től számítandó egymást követő 3 (három) évi időtartamra leendő bérbeadása céljából folyó évi február hó ‘26-án délelőtt 11 órakor a mezőhegyesi ménesbirtok igazgatóságának hivatalos helyiségében zárt írásbeli ajánlatok alapján versenytárgyalás fog tartatni.Bérbevenni szándékozók (elhivatnak, hogy egy koronás bélyeggel és az ajánlandó bérösszeg 10 u!0-át tevő bánatpénzzel ellátott ajánlataikat a jelzett határidőig a ménesbirtok igazgatóságához, a borítékon „Ajánlat vendéglő bérletre" felírással annyival inkább nyújtsák be, mivel később érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. A m. kir. földrnivelésügyi ministerium fentartja magának, hogy a beérkezett ajánlatok-közül szabadon választhasson, tekintet nélkül a beígért bérösszegre. A versenytárgyalásra vonatkozó részletes feltételek, a ménesbirtok igazgatóságánál megtekinthetők vagy kívánatra megküldetnek.Budapest, 1918. január hó 30-án.

M. kir. földrnivelésügyi 
Minister.



8
VENDSGL060K 1JIPJ* 1918. február 20.

G y á r t ja  aKőbányai Polgári Serfőző R.-T.Budapest—Kőbánya.
KÖLCSÖN
bármilyen Összegben, esetleg kezes nélkül is.Részlet-fizetések megegyezés szerint. V agy hadikötvényeket és azokra kölcsönöket ad elő- leges díjazás nélkül, valamint jelzálog-kölcsönöket is ad, Ajánlatok a válasz posta bélyeggel együtt a következő cimre küldendők:PERKÓ FR1TZ, Wien, XIX , Obkircherjfassc!

Ajánlunk a z o n n a li  szállításra:K 24. 12.— 28.—

Cocnac. „Vieux Fagon" 7/io palack ...„Vieux Fáson" ,í6/ioo „Világosi „mnrty" Vw „Valódi „Megyllkőr", Likőrök, Rumatol stb. stb.Tea, valódi Suchong, Császárkeverék és „Park Club" csomagokban.Cacao (II*) minőség, csak szabadon...Bori, őrlött-vegyitett, igen zamatos éserős......................................................... -Kömény, levantei ................. ~ —KénIap I. áru w/u szelet csomagjaRlzskeményltőpótló kilója..................... .„  „  karton 100 levélFehérgyantapótló kilója . . .  — ... —
S C H W A R Z  é s  T A U B E R
gyarm atáru  n agykereskedők  N A G Y K A N IZ S A .

„ 80.—„  78 — „ 48.— n 1 L -  „  12.- ,. 32.— „ 3 . -
j 1 klg. jó minőségű urigombo

Kor. 34._K a p h a t ó  :E N G E L  MIKSA cégnél LOSONCZ.
szükségletét

valódi hegyi 
m álna

s z ö r p b e nf ed e z n é ,  kérjen ■Kw/yj mintázott ajánlatot
$1} STEINER és LÖWYelső beszterczcbányai hydraulikus gyiimiücs- sajtoió és szörpgyártólBeszterczebányán

LITTKE L.
pezsgőborgyáir-telepe PÉCS.

Főraktár: Budapest, IV .,  Szép-utcza 3.Frigyes főherczeg ő császári és királyi fensége, Salva- tor Llpót 6 is. és kir. fensége és „Nemzetközi Háló- kocsi" és „Európai Express Vonat-társaság" szállítója.
PEZSGŐFAJOK:„SPORT GRAND VIN SEC", „CA- SINO EXTRA SEC" „FORENGLAND" (savanykás) „BRI- TANIA EXTRA DRY" (cukor nélk)

Eladó gyógyfürdő.Felső magyarországi gyógyfürdő igen szép fekvéssel, gyógyvíz forrásokkal, 100 teljesen berendezett szobával, vendéglő étterem, hideg vizg.vógyintézettel, 10 holdas parkkal; ingó és ingatlan berendezéssel 400.000 kor., azaz négy- szászezer koronáért üzemképes állapotban eladó. Érdeklődni ..G y ó g y fü r d ő  H. Gy." alatt a lap kiadóhivatal utján lehet.
rtlapitlotott 18i0.Panda Ágoston és Zitiimer Péter - utóda

Z i m m e r  F e r e n chalnagykereskedő, csősz. és kir. udvari szállító
BudapestenTeltfen Józsii 44 -94. Sürgöuychn: / mmer halászmn»tcr Hutlapes

DREHER AMTRL SERFŐZDE! R.-T,
b u d r p e s t -k ő b A n y r n .Városi iroda: Vili., József-utcza 36. Saját palaczk - töltésAjánlja kltfinő minőségű ászok-, király-, márczlusl-, kiviteli márcziusi-, korona- (á la pilseni), maláta-, bajor-, dupla márcziusi- és bak-sörét Különlegesség: dupla maláta kősör, kökorsókban.Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY-SERFŐZŐDE

B u d a p e s t - K ő b á n y a .A legújabb technikai berendezésekkel 1‘ AAA Oflft h l lszerelt serfőzde évi gyártó képessége l i" " v « U v v  •Hordósörrendelés Bu dap estre: Vili., KstorhAzjr-u. 6. Telefon József 4—29. Angyalföldi Jégverem: Telefon 115—85. Budai jégverem : Telefon 43'»4Ü. Vidékre X. KülBŐjAszberénvi-fit 11. Telefon: József 56— 30 és József 56— 38 Palacksörrendelés Budapestre és vidékre X. Külső Júazberényi-út 11. szAm. Telefon: József 56—37. Budapestre a városi sörraktarakban is.

Fennáll:1854 ótafelszerelt &(EJ
Beled községben (Sopronmegye), a főutcában levő modernül épült saját házamat szándékozom haláleset és öregség miatt örök árban eladni, legvégső esetben berbe adni.Házamban 2í év óta

s z á l lo d a , k á v é h á z , v e n d é g l ő  
é s  m é s z á r o s  Ü z le te t v e z e t e k .

Feltételek aeftsdhstók s tulajdonosnál. Esetleg privátnak i i  eladó berendelte nélkül-
O B L A T T  M I K S A  központi szálloda to'ajdonosa B E L E D .

Uránia Könyvnyomda (tulaja. Székely Artúr), Budapest VII., Dohány-utca 10. Telelőn: József 4 0- 50.


