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MAGYARORSZAGI VENDÉGLŐSÖK, 
ES KORCSMÁROSOK ÉRDEKEIT 
FELÖLELŐ FÜGGETLEN SZAKLAP
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDA- 
PEST, VI. KERÜLET, EŐTVÖS-UTC A 28. SZÁM 
/ /  MEGJELENIK / /  /  ELŐFIZETÉSI ÁR /
fl A VÖNKÉNT 1-SZER EGÉSZ ÉVRE 8 KOR.

Országos beszerzési 
központokat}

ok mulasztás után 
végre megalakult a 
budapesti vendég
lősök és korcsm á- 
rosok beszerzési 
központja és no
vember hó elsején

révén.
Nem szorul magyarázatra az a 

szomorúan tudott tény, hogy a ma
gyar vendéglők és korcsmák ezer 
és egy bajának sorában milyen sú
lyos, üzemeket és exisztenciákat sor
vasztó mizéria az anyagbeszerzés. 
Reggeltől napestig való lótás-futást, 
az áruuzsorával való keserves küz- 
ködést, az élelmiszer-jegyrendszer 
útvesztőiben való idegölő tévelygést 
kénytelen végigszenvedni a vendég
lős ipar, ha csak nem akiarja levonni 
a végső konzekvenciát: az üzembe
szüntetést. Tévedés volna azonban 
azt hinni, hogy az önként vállalt 
anyagbeszerző kálváriaut megvál
táshoz vezet. A derék magyar ven
déglősök és korcsm árosok százai a 
tanunk reá, hogy számtalan esetben 
hiábavaló minden küzdelem a hábo
rús mizériákkal szemben. Lótás- 
futás, elkeseredett harc a piaci uzso
rával és közélelmezési rendszerte
lenséggel, végeredményben mégis 
exisztenciák tönkrejutásához vezet.

Látva ezeket az áldatlan állapoto
kat, számolva azoknak következmé

nyeivel és előre látva a végső ve
szedelmet, mi már intő szóval régen 
propagandát szerveztünk annak az 
eszmének, hogy a magyar vendég
lős ipar beszerzési központok meg
teremtésével igyekezzen védelmi zó
nát teremteni a háborús mizériák 
ostromgyürtijében szorongó exisz- 
tenciája k örit. A propagált eszme 
hosszú ideig a falra hányt borsó szo
morú szerepét viselte. Azután jöttek 
a lemondó kézlegyintések: „Úgyis 
hiába, no meg már késő is“. Hiszen 
értjük mi, méltányoljuk is a magyar 
vendéglősipar keserű reménytelen
ségét, mely energiákat, munkaked
vet ernyesztő hatással nehezedik a 
magyar vendéglősök és korcsm áro
sok kedélyére. Valóban nem rózsa
színű az exisztenciájuk láthatára, sőt 
sötét gondoktól árnyékolt. Ám még 
sem osztottuk és nem is helyeselhet
tük azt, hogy jogos csüggedésiikben 
egyáltalán nem próbálkoztak meg 
eddig annak a tervnek megvalósítá
sával, mely a beszerzési központok 
megteremtését szorgalmazta.

A végső veszedelmek idején, ha 
megkésve is, de még sem későn, fel
ocsúdott a reménytelenségbe kábult 
magyar vendéglősipar és megterem
hette az első beszerzési központot. A 
bajokkal bátran szembeszálló eré- 
lyességnek ezt a felvillanását öröm
mel üdvözöljük. Végre felismerték 
ezzel a praktikus utat, amely azzal a 
jogos reménységgel biztat, hogy a 
közélelmezés és anyagbeszerzés 
Szaharáján tikkadtan és roskadozva 
vánszorgó magyar vendéglős ipart 
egy jobb exisztencia oázisához ve
zeti. De ha örömmel üdvözöljük is 
az első központi fecskét, még sem 
hisszük, hogy az az egy fecske nya
rat csinál. Pedig a nyárnak el kell

következnie, mert az örök télben 
üzembezárásig dermednek a magyar 
vendéglősök és korcsmárosok. Ez a 
nyár, ez a sóvárogva sóvárgott jobb 
idő azonban csak úgy léphet a kü
szöbökre, ha az anyagbeszerzési 
központokat országos szervezetekké 
szélesbitik.

Abban az időben, mikor az anyag- 
beszerzési központok ügyében csüg- 
gedést nem ismerve váltogattuk ke
zünkben az illetékes tényezők ajta
jainak kilincsét, a közélelmezés hi
vatalos vezérei előtt nem egyszer ki 
is mondottuk a fent kifejezett véle
ményünket. Sok meg nem értésre, 
még több balvéleményre akadtunk, 
melyek azt hangoztatták, hogy hi
szen v i r u  1 n a k  a magyar vendég
lők és p o m p á z n a k .

— Mélyen tisztelt uram, — mon
dottuk az egyik vezérnek — engedje 
meg, hogy arra a véleményére, hogy 
iá magyar vendéglőknek milyen jól 
megy a soruk, egy anekdotával fe
leljünk. Megy a paraszt az utcán és 
szembetalálkozik egy csoport sétára 
indult kispappal. A „fogós“ eszü ma
gyar megcsóválja az üstökét és oda
szól a mellette baktató „egykomájá- 
hoz“ : „Sehogy sem megy a fejembe, 
sógor, hogyan lehetséges az, hogy 
bár a papoknak nem szabad megfe- 
leségesedni, mégis annyi а к i s- 
p a p  ? “ Hát, mélyen tisztelt uram, 
körülbelül ugyanilyen a logikája an
nak a véleménynek is, hogy a ma
gyar vendéglőknek és korcsmáknak 
heje-hujás jó napjaiknak kell lenni, 
mert hiszen sokan vannak és még 
mindig vannak. Mi, akik a sokat há
nyódó, száz bajjal kiizködő iparág
nak életerén tartjuk az ujjúnkat, már 
régen tudjuk, hogy láz emészti, 
olyan magas fokú belső tűz, mely el-
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sorvasztja, ha nem sietnek a segít
ségére. A magyar vendéglőniparnak 
nem azért piros még az arca, mert 
majd kicsattan a jóléttől, hanem 
mert bomlasztó láz kergeti az arcá
ba a kevés vérét.

Vendéffflfo-ipar
ттмттммтШшямтйяят 
A vendéglői étkezés 
újabb szabályozásaudapest székesfővá

ros tanácsa 91486 
1917— Vili tan. sz. 
alatt a m. kir. mi
nisztériumnak 4207 
/1915. M. E. szá
mú és az Orszá

gos Közélelmezési Hivatal elnökének 
79.293/1917. számú rendeletéiben 
nyert felhatalmazás alapján vendég
lőkben, szállodákban, kávéházakban, 
kávéméréseikben, kifőzőkben, pen
ziókban, egyesületi jellegű és más ha
sonló étkező helyiségekben ételek 
kiszolgálttatására nézve a következő 
rendelkezéseket léptette életbe:

1. Minden étkezésnél az étkezési 
vállalat által szabadon megállapít
ható legfeljebb kétféle levest, kétféle 
husfajtából) való ételeket és kétféle 
tésztanemüt szabad készíteni és ki
szolgáltatni.

2. Külön husfajtának számit — és 
pedig akár meleg, akár hideg álla
potban, akár mint konzerv — a 
marha, borjú, sertés, juh, kecske, ló, 
házinyul, szárnyas és a vad húsa. 
A hentesáru szintén külön husfajtá
nak számit.

Országos Vendéglős Újság

Ezenkívül mindkét husfajtából szere
pelhet összesen négyféle rögtönzött 
húsétel, ezek azonban az étlapon 
áraikkal együtt szintén felsorolan
dó k.

4. Minden étkezésnél egy sze
mélynek legfeljebb egy húsételt sza
bad kiszolgáltatni.

5. Zsírban, vajban vagy olajban 
kirántott ételieket, továbbá burgo
nyát és tésztanemüeket zsírban, vaj
ban vagy olajban bármely módon 
kisütni és mártásokat olaj hozzá
adásával készíteni és felszolgálni ti
los.

6. Egy adag húsételnél a tiszta 
hussüly felszolgált állapotban körül
belül 15 dekánál kevesebb nem le
het.

Ez a súly azonban nem vonatko
zik a villásreggeli gyanánt (déli 12 
óráig) kiszolgáltatott húsételekre.

7. Minden húsételhez (szárnyaso
kat kivéve) — külön ár felszámítása 
nélkül — főzelékköretet, illetve az 
e helyett szokásos köretet vagy mel
lékletet (burgonya, galuska, tarho
nya stb.) kell hozzáadni. E  köretek a 
vendéglői étlapon felsorolandók és 
a vendég azok közül szabadon vá- 
vaszthat.

8. Az I. szakaszban említett két
féle tésztanemüből az egyiknek min
denesetre főtt tésztának vagy fel
fújtunk kell lennie.

A főtt tésztából egy adag súlya 
körülbelül 15 deka, sült tésztából és 
felfujtból pedig körülbelül 12 deka 
legyen.

Főtt tésztáért egy egész (10 de- 
kás) lisztjegyszelvény, sült tésztáért 
és felífujtért pedig csak egy fél szel
vény szedhető be a vendégtől.

Torták és mindenféle cukrászsü
temények kiszolgálása korlátozás alá 
nem esik, ezekért azonban — még 
ha házilag készültek is —  lisztjegy
szelvény nem követelhető.

9. Minden vendéglő és hasonló 
nyilvános étkező köteles a déli és 
esti étlapon legalább egyféle főze
léket husfeltétellel adni. A főzelék 
nemét az étlapon meg kell nevezni. 
E főzelék súlya (körülbelül 30 deká
nál, a vele együtt adandó husfeltét 
súlya pedig körülbelül 6 dekánál ke
vesebb nem lehet. Ára 2 korona 80 
fillérnél több nem lehet.

10. Minden vendéglő és hasonló 
nyilvános étkező tartozik délben 12

órától délután 3 óráig és este fél 8 
órától üzletzárásig polgári terítéket 
adni, amelyet az étlap legelején kell 
közölni. A polgári teríték ételeit a 
szokásos módon megnevezve az ét
lapon egyenként fel kell sorolni (pl. 
burgonyaleves, paradicsomos ká
poszta borjusült-fe'litéttel, lekváros 
metélt). Az étlapon közölt fogást, ha 
kifogyott, csak egyenértékű más fo
gással lehet fölcserélni. Egy teríték 
egy szem élyre szól.

A déli teríték fogásai és legma
gasabb árai a következők: 
leves, főzelék liusfeltéttel és 
tészta, 4 korona, vagy leves, 
hús főzelékkerettel és tészta, 
6 korona.

Az esti teríték fogásai és legrna- 
főzelék liusfeltéttel’ és tészta, 
4 korona, vagy előétel, hús 
főzelékkerettel és tészta 
(vagy előétel helyett sajt, 
vagy gyümölcs) 6 korona.

A leves mennyisége 2 deci; a le
ves „üresen“ nem adható, hanem 
tésztával, zöldséggel, főzelékkel 
vagy más alkalmas hozzáadással. A 
húsétel súlya 10 deka, a hozzá tar
tozó főzelékköreté 15 deka. A főze
lék husiéi tétel a 9. szakasz érte lm ét 
ben adandó. A tészta 15 deka főtt, 
vagy 12 deka sült tészta vagy felfújt. 
Az előételben 5 dekánál több húsféle 
nem lehet. A sajt súlya, ha puha, leg
alább 4 deka, ha kemény, legalább 
5 deka.

A vendéglős a söntésben a 4 К 
maximális árban meghatározott pol
gári terítéket köteles adni; a ven
déglő többi részében adhatja étlap
ján mindkét felsorolt terítéket, de a 
kettő közül az egyiket saját válasz
tása szerint mindenesetre adni köte
les. Szállodai vendéglőkben a polgári 
teríték kiszolgáltatása csak a helyi
ségeknek megjelölt részében köte
lező. A Tanács azonban kötelezhet 
bármely étkezési üzemet arra, hogy 
az olcsóbb terítéket okvetlenül ki
szolgáltassa.

A polgári teríték mellett drágább 
teríték is adható.

A teritékadás kötelezettsége alól 
az illetékes kerületi elüljáróság fel
mentést adhat olyan kis étkezőhelyi
ségeknek, amelyekben a fent előirt 
terítékek meghaladják a rendszerint 
odajáró közönség igényeit.

11. Az ételek és italok árát az ét-
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lapon félre nem érthető módon ki 
kell tüntetni. Az étlapon kitüntetett 
árakhoz pótdijat semmiféle elmen 
(zene, előadás stb.) seim szabad hoz
zá számítani. Külön dij nem számít
ható fel továbbá azért sem, mert a 
vendég szeszesitalt nem fogyasztott.

Azoknak az ételeknek rendelésé
nél, amelyeknek ára adagonkint az 
étlapon ki nem tüntethető (pl. hal 
nagyság szerint, gyümölcs, süte
mény és egyéb különlegességek) a 
vendéget azoknak áráról előzetesen 
kell tájékoztatni, vagy az árat a tál
ra (tányérra) helyezett cédulán kelt 
jelezni.

12. Minden vendéglő és hasonló 
nyilvános étkezőhelyiség tulajdonosa 
köteles az ételeknek és azok árának 
jegyzékét olyképen kifüggeszteni, 
hogy az már az utcáról is olvasható 
legyen. A jelen hirdetményt az an
nak beveztésében említett minden 
étkezőhelyiségben feltűnő helyen ál
landóan kifüggesztve kell tartani. 
Hirdetményi példányok a kerületi 
elöljáróságoknál díjmentesen kapha
tók.

13. Minden vendéglőben és hason
ló nyilvános étkezőhelyiségben a 
vendég részére a fogyasztott cik
keikről jegyzéket (számolólapot) kell 
kiállítani ét átadni, amelyen a ven
dég kívánságára af elszámitott ősz- 
szegek mellé a fogyasztott cikkek 
nevét is fel kell jegyezni.

14. Minden vendéglő és hasonló 
nyilvános étkezőhelyiség tulajdonosa 
tartozik étlapját hetenkint egyszer a 
székesfővárosi vásárigazgatóság (IV. 
Qerlóczy-utca 11.) beküldeni.

15. Ezek a rendelkezések 1917 no
vember hó 19-én lépnek életbe. Ez
zel egyidejűleg hatályukat vesztik a 
vendéglői étkezés szabályozásáról 
1916. évi október hó 24-én 90.859— 
1916. VIII. szám alatt kiadott tanácsi 
rendelkezések.

16. Aki e rendelkezéseket meg
szegi vagy azokat kijátssza, hat hó
napig terjedhető elzárással és két
ezer koronáig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő. A kihágások elbí
rálására a kerületi rendőrkapitány
ságok illetékesek.

legyezzünk 
/  hadíkőlcsönl!
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A menürendszer
z egységes étlap és 

az egységes menü- 
rendszer mér régi 
jelszava az „Or
szágos Vendéglős 
Ujság“-nak. Egy 
kis kötetet tenne 

a cikkeknek tömege, 
melyeket az egységes étlap és egy
séges menürendszer érdekében meg
jelentettünk. Részleteztük is, sőt ét
lap-reprodukcióval illusztráltuk is, 
hogyan képzeljük el a legpraktiiku- 
sabban az egységes étlapot.

Ezt az utalásunkat az a körülmény 
tette időszerűvé, hogy immár meg
valósult az egységes étlap a menü- 
rendszer formájában, melyet a köz- 
élelmezési hivatal e hó 12-ikétől kez
dődő érvénnyel elrendelt. Eszerint 
kétféle menü lesz: a rendes étter
mekben hat koronás menü, amely 
áll: leves, hús, főzelék és tésztából; a 
söntésben és a kisebb korcsmákban 
három koronás menü, amely áll: le
ves, és vagy főzelék feltéttel (a feltét 
legalább 6 deka hús), vagy 'leves és 
tészta. Az előkelő szállókra és nagy 
éttermekre az olcsó menü felszolgá
lása nem kötelező. Az étlapokon na
ponkint csak kétféle húst szabad tá
lalni. A húsételek közé nem számít
ják a hal- és a belsőségfélékből ké
szült ételeket.

Hát mi semmi esetre sem igy kép
zeltük, nem igy terveztük és nem ily 
formában óhajtottuk. Bizonyosak 
vagyunk benne, hogy a magyar ven
déglősök és korcsmárosok sem igy 
kontemplálták. Az a menürendszer, 
melyet a háborús magyar közélel
mezés vezető fórumai megteremtet
tek, nem egységes étlaprendszer, 
hogy az legyen, ahhoz még több lé
nyeges hibát kellene belőle kiküszö
bölni. Ilyen hibája a most életbelép
tetett menürendszernek, hogy kü
lönbséget tesz polgári és nagyven
déglő között. Ez a kategorizálás 
semmi esetre sem az egységesség elv- 
vében fogant. A másik szervi hibája 
az uj rendszernek a menüárak, ame
lyek csak úgy lennének méltányo
sak, ha az illetékes közélelmező hi
vatalok gondoskodnának arról, hogy 
a vendéglők és korcsmák maximális 
áron jussanak élielimicikkhez, meg ar
ról, hogy egyáltalán hozzájussanak. 
Mig ez irányban nem történik sza

náló lépés, addig a menürendszer 
nemcsak hogy nem old meg közélel
mező problémákat, hanem uj mél
tánytalanságokat és existenciá'Iis ba
jokat zudit a magyar vendéglőkre és 
korcsmákra, melyek pedig már úgy 
is az üzembezárásig rogyadoznak a 
háborús terhek nyűge alatt.

A sőrellátás 
bizonytalansága

hozzáértők, akik 
körébe, sajnos, 
nem mindig tar
toznak a hivatalos 
körök, tisztában 
vannak azzal, hogy 
a magyar vendég

lők és korcsmák létét a sörhiány, a 
megnyomorított sörgyártás gyöke
rében támadja meg. A vendéglősipar 
ugyanis a mai beszerzési árak mel
lett az ételnemün nem keres semmit 
és csakis az ital volna az a forrás, 
melyből tikkadt, a háborús élelmi- 
szeruzsona hínárjában fuldokló 
exisztenciája még valami csekély 
életerőt szívhatna magába. Már 
most mi történik. Az, hogy a kor
mány nemcsak hogy nem siet egy 
fontos iparág támogatására, hanem 
érthetetlen tétlenséggel szemléli an
nak fokozatos összeomlását. Ennek 
a kormány - negligenciának egyik 
jellemző tünete az a huzavona is, 
amely a sörgyárak számára megál
lapított egy esztendei (1917— 1918- 
iki) árpakontingens körül folyik. 
Nagy keservesen megszabtak a sör
gyárak számára 240.000 métermázsa 
árpát, de ennek az árpamennyiség
nek feldolgozására vonatkozóan 
még nem történt döntés, még nem 
határozták el, milyen kvantumban 
használhatják fel a sörgyárak.

Ebből a tényből nem egy vesze
delem származhatik a magyar ven
déglősiparra. Legelső sorban az, 
hogy megtörténhetik, hogy ha az 
árparekvirálások kedvezőtlenül üt
nek ki, a kormány egyszerűen rá
teszi a kezét a sörgyártás céljára ki
utalt árpamennyiségre. Már pedig, 
hogy ez mit jelentene, azt talán még 
egy laikusnak sem kell magyarázni. 
Egyenes és nyílt tönkretétele lenne
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ez a magyar vendéglősi iparnak, 
mely már az árpa-kvantum feldol
gozási engedélyének halogatása kö
vetkeztében is pótolhatatlan károkat 
szenvedett.

A magyar vendéglősök és korcs- 
márosok számára nem marad más 
hátra e pillanatban, mint bízni a Ha
ditermény r.-t.-ban, hogy kezükre 
bízott sorsát szivén viseli és min
dent elkövet, hogy ily csapás rá ne 
zúduljon.

Mi pedig kötelességszeriien sür
gős intézkedést kérünk és követe
lünk. A kormány elsőrendű köteles
sége, hogy a Pató Pál-rendszernek, 
a „rá érünk még“ jelzést valló halo
gatásnak immár vége szakadjon és 
a két rokonipar: a vendéglős és sör
ipar exisztenciális érdekeinek lelki
ismeretes mérlegelésével végre va
jaimra napvilágot lásson az a rendel
kezés, mely a sörgyárak számára 
megszabott 240.0000 métermázsa 
árpa feldolgozását lehetővé teszi. 
Ennek a rendelkezésnek azonban 
most már egy napot sem volna sza
bad késnie, mert minden egy napos 
halogatás gyógyíthatatlan sebeket üt 
a magyar vendéglős- és söripar 
létén.
■ C D lC D iC D B C D lO iC D lC D iC D lC D l

Az Első Magyar 
Részvény Serfőződe 
félszázados jubileuma

'éiiekaniinaiinл, h< <gy 
hogy a gyár fennállásának ötvenedik 
évfordulóját ünnepli. Ez a jubileum 
nemcsak a félszázados ünnepet ülő 
sörgyárnak emlékezetes napja, ha
nem az egész magyar söriparnak és 
vendéglősiparnak is. Az Első Magyar 
Részvény serfőződe fennállásának fél
százada párhuzamosan ihialladt a ma
gyar söripar és vendéglősipar fejlő
désének és felvirágozásának történe
tével, melyben a jubiláns sörgyár 
gazdag eredményeket felmutató té
nyező volt és e két iparág fellendülé
sének egyik előmozdítója. A ritka év
fordulót nemes szerénységgel, zajta
lanul ülte meg az Első Magyar Rész- 
vényserfőződe, mely fennállása ötven

esztendejének történetét évi rendes 
közgyűlésének keretében ismertette. 
Ebben az ünnepi jelentésben szeré
nyen meghúzódva beszédes számok 
hirdették, hogy a félszázados virüló 
sörgyár jubileuma alkalmából mily 
összegekkel áldozott a jótékonyság
nak. Szebb és az Első Magyar Rész- 
vényserfőződe múltjához és jelenéhez 
jobban illő emlékkel nem is örökít
hette volna meg örömünnepét a jubi
láló sörgyár, melynek üdvözlői sorá
hoz a legjobb kívánságokkal az Or
szágos Vendéglős Újság szerkesztő
sége is csatlakozik.

A juboileumi közgyűlésről az Első 
Magyar Részvény-Serföződe a kö
vetkező jelentést bocsátotta közre:

Az Első Magyar Részvény-Serfő- 
ződe november 17-én tartotta Kunz 
Jenő dr. elnöklete alatt ötvenedik ren
des közgyűlését, mely mély sajnálat
tal vette tudomásul, hogy iaiz igazga
tóság volt elnöke: dr. Schmidt Jó-  
zsef, más közérdekű elfoglaltsága 
miatt az év folyamán lemondott. El
határozta, hogy a volt elnök rendkí
vüli érdemeit, amelyek mi vállalat 
nagyszabású fejlődésében nyertek 
testet, a közgyűlés hálája jeléül 
jegyzőkönyvében megörökíti. Kegye
lettel adózott azután a közgyűlés Né
meth Titusz évközben elhalt alelnök 
és régi érdemdús igazgatósági tag 
emlékének. Elfogadták az igazgató
ság jelentését és a nyereség felosztá
sára vonatkozó javaslatokat, melyek 
szerint a részvényeseknek, úgy mint 
az elmúlt üzletévben, részvényenkint 
250 К-t fizetnek ki; a szelvényeket a 
Magyar Országos Központi Taka
rékpénztár már folyó hó 19-étöl 
kezdve beváltja. A segélyalapot a 
szokott módon 30.000 K-val és a 
nyugdíjalapot 20.000 koronával gya
rapították. Az igazgatóságba újra vá
lasztották Kunz Jenő dr.-t és megvá
lasztották Metzner Jenő dr.-t és Moi- 
ret Lajost, a vállalat igazgatóját. A 
felügyelő bizottságot Beck Lajos 
megválasztásával egészítették ki.
Az ötvenéves jubileum alkalmából a 
vállalat nyugdíjalapját 400.000 kor. 
rendkívüli dotációban részesítették, 
hogy a nyugdijat 25 százalékkal fel
emelhessék és egyúttal a nyugdíj in
tézményét a vállalat egyes érdemdús 
munkásaira kiterjeszthessék. Ezenkí
vül a tisztviselők és munkások rend
kívüli jutalmazására 300.000 К-t és a 
következő jótékonycélu adományok
ra, illetőleg alapítványokra 155.000 
К-t fordítottak: a magyar vendéglő
sük országos szövetségének a hadba- 
vonultak hátramaradottal részére
10.000 К, a magyar vendéglősök or
szágos szövetségének az elesettek 
özvegyei és árvái részére 10.000 ko
ronát. a magyar vendéglősök ta

nonciskolájának 2 utazási ösztöndíj
alapra 10.000 К; a fővárosi szegé
nyeknek tüzelőanyagra Bárczy fő
polgármester kezeihez 10.000 К; a 
Budapest X. kerületi közjótékonysági 
egyesületnek alapítvány címén 10.000 
К; a m. kir. államrendőrség nyugdij- 
pótló intézetének 10.000 К; a magyar- 
országi hírlapírók nyugdíjintézetének
10.000 K; élesett magyar hírlapírók 
özvegyei és árváinak 10.000 К; a 
Máv. alkalmazottainak kórháza ré
szére 10.000 К; a Stefánia gyermek
kórháznak 2 ágyalapitványra 8000 
К; a Poliklinika-egyesíiletnek 1 ágy 
alapítványra 6000 К; a Mentők egye
sületének 5000 К; a m. kir. posta- és 
távirda-alkalmazottak kórházának 
5000 К; a „Mikéfe“ közműves- és 
földmivesképző egyesületnek 5000 K: 
a magyarországi munkások „G yer
mekbarát“ egyesületének 10.000 К; a 
kőbányai polgári és keresk. leányis
kolának ösztöndijalapna 5000 К; a 
kőbányai tanonciskolának ösztöndij- 
alaprai 5000 К; a kőbányai iskola
széknek ösztöndijalapitványra 5000 
K; z „Ingyen-cipő“ egyesületnek 2000 
K: az „Ingyen-kenyér“ egyesületnek 
1500 К; a kőbányai i „Ingyen-tej“ 
egyesületnek 1500 К; a „Szeretet“ 
egyesületnek 1000 K; Újságkiadó 
Tisztviselők Egyesülete 2000 K.

Az Első Magyar Részvény-Serfő- 
ződe fennállásának ötven esztende
jéről az alábbi történeti visszapillan
tást adta ki:

A részvénytársaság ötvenedik ren
des közgyűlése a világháború szo
morú idejére esett és ezért vállala- 
hogy úgy mondjuk, a legszorosabb 
tunk a jubileumot teljes csendben — 
családi körben — üli meg. Ehhez ké
pest elmaradt ezúttal a vállalat törté
netének tervezett megiratása is és 
csupán a magunk és hozzánk legkö
zelebb áldok számára jegyeztünk fel 
a monográfia nyersanyagából né
hány fontosabb adatot és mintegy 
momentképet vettünk fel arról az ál
lapotról, amelyben <az ötvenedik év 
vállalatunkat találta.

Az Első Magyar Részvény-Serfő
ződe mint részvénytársaság ÍS67. évi 
november hó 15-én aiapittatott, mi
kor az 1854 óba fennállott Barber és 
Kluzemann-féle serfőzdét magához 
váltotta. A vállalat 1,500.000 forint 
alaptőkével létesült, mely visszafize
tések utján 900.000 forintra szállott 
le. 1915-ben ,az aflaptőke 2,460.0»») 
koronára emeltetett fel és jelenleg 
4100 drtg egyenként 600 К-s rész
vényből áll. A részvények árfolyama 
általában állandó emelkedést muta
tott. A legalacsonyabb árfolyam 410 
K, ia legmagasabb tőzsdei jegyzés pe
dig 7100 К volt. Az évi osztlék so
káig 50— 100 К körül mozgott, majd 
hosszú ideig 140 K, később pedig 250 
К volt.
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A részvénytársaság első aliapitói és 
igazgatósági tagjai voltak Barber 
Ágost elnök, Basch J . Fülöp alelnök, 
Flesch Mór, Gschwindt Mihály, idb. 
tiaggenmacher Henrik, Kunig József, 
Medetz József, Schenider Antal, Ve- 
tsey Sándor. Kereskedelmi igazgató 
ugyanekkor Waltersdorf er Vilmos és 
műszaki igazgató Natter Ferenc vo'lt. 
Az elmúlt 50 év aliatt pedig a vállalat 
elnökei voltak: Barber Ágost, Kunig 
József, Brüll Miksa, Mendl István, 
Gomperz Károly, dr. Schmidt József 
és dr. Kunz Jenő; kereskede'lmi és 
műszaki igazgatók pedig: W alters- 
dorfer Vilmos, Natter Ferenc, Acker
mann Bernát, Hianst Károly és Moi- 
ret Lajos.

A vállalat mai igazgatóságának 
tagjai: dr. Kunz Jenő elnök, Glück 
Frigyes, dr. Kovácsy Sándor, Kunz 
József, Wolfner József; a  felügyelő
bizottság tagjai: Basch Gyula, Gom
perz Miksa,d r. Metzller Jenő, dr. Su- 
rányi Miklós, Szitányi Géza. Igaz
gató: Moiret Lajos.

A gyár évi termelése az átvétel al
kalmával 120.000 akó volt és folyton 
emelkedve az 1912— 13. évben már 
654.160 hektoliter lett. Ez a termelés 
azonban, bár a gyár többször Á t k u 
tatott át, a régi berendezéssel már ne
hezen volt teljesíthető, miért is az 
igazgatóság az egész telep magyobb- 
szabáus és alapos átalakítását és még 
nagyobb termelésre való képessététe- 
lét vitte keresztül. E célból még ta< há
borút megelőző években nemcsak uj 
főzőházat, hanem uj hütőházat, gép
házat, kazánházat és uj sázokpimcé- 
ket, valamint uj fejtőházat építtetett.

Ezek iaz újjáépítések és átalakítá
sok világszerte elismert szakértők 
által jóváhagyott tervek alapján haj
tattak végre. Az általános tervezéssel 
a bajor királyi sörakadémia tanára: 
GanzmüMer Teodor bízatott meg.  ̂ A 
gépészeti berendezés ellenőrzése 
Schitnanek Emeli műegyetemi ren
des tanár, az építkezések vezetése dr. 
Hiiltl Dezső müépitséz, műegyetemi 
tanár felügyelete alatt történt, mig 
az építkezést miagát Pucher István 
műépítész és építőmester végezte.

A háború kitörése természetesen 
magával hozta, hogy a váll ál at to
vábbi fejlesztésére vonatkozó minden 
tervet a jobb időkre kellett félreten
nünk. Tisztviselőink és munkásaink
nak igen jelentékeny részét ugyanis 
katonának vitték, a nyersanyagok be
szerzése óriási nehézségekbe és kor
látozásokba ütközött, olyannyira, 
hogy a termelést s ennek következté
ben a söreladást is a háború ideje 
alatt lényegesen redukálnunk kellett.

Magától értetődik, hogy a vállalat 
minden lehetőt elkövetett, hogy ezek
ben a nehéz időkben is tőle tdlhetőleg 
biztosítsa az üzem continuitását és 
vevőkörének kielégítését, másrészt 
pedig, hogy (alkalmazottairól s neve
zetesen hadbavonult tisztviselőinek

és munkásainak családtagjairól is 
megfelelő módon gondoskodjék. E 
mellett a társaság hazafias készség
gel áldozott a háborús jótékonyság 
céljaira, azonkívül ezideig közel 7 
millió korona hadikölcsönt jegyzett s 
a háború kezdete óta csaknem 3 évig, 
vagyis mindaddig, amíg csak az élel- 
meztetési nehézségek leküzdhetők 
voltak, teljesen a saját költségén, egy 
4(J ágyas kisegítő hudikórházat tar
tott fenn Kőbányán.

Bár ezidőszerint a társaságnak 
minden gondját a háboruokozta sok 
nehézség és baj leküzdése foglalja le, 
mindazonáltal erős a hitünk, hogy a 
hőn óhajtott béke beköszöntésével 
friss tetterővel láthatunk a zavartalan 
munkához, avégből, hogy a váfelat 
még fokozottabb fejlesztésére irán- 
nyuló törekvéseinket megvalósítsuk.

S  most vésünk egy pillantást a vál
lalatra, amint az a társaság 50 éves 
fennállásának idején ellőttünk áll.

A gyártelep összterülete 157.167 
nf, amelyhez újabban 70.790 n f uj 
terület csatoltatott. A beépített terü
let nagysága 108.000 m2, s az épüle
tek alatt elterülő, részben szikla, rész
ben falazott pincék összes területe 
■56.500 m2.

A gyártelepet a magyar királyi ál
lamvasutak fővonalain 2 iparvágány 
köti ősze, mely mintegy 2000 m. 
hosszúságban hálózza be a telepet, 
miáltal a nyerstermények átvétele s 
a sör elszállítása lényegesen meg- 
könnyebbitteitik.

Az árpa és maláta elhelyezésére 
szolgáló raktárak legújabb rendszerű 
szállítóberendezéssel vannak felsze
relve s mintegy 100.000 q. befogadó- 
képességgel bírnak.

A raktárakéi szomszédságában ál
lanak az árpatisztitó- és osztályozó
gépek, valamint 21 darab, összesen 
4000 q. befogadóképességgel biró ár- 
paáztatók. Közvetlenül az árpaázta- 
tók alattq van a sziklapincében elhe
lyezett árpacsiráztató 14.000 n f te
rülettel. A fenti helyiségek oly szoros 
mechanikai összefüggésben állanak 
egymással, hogy a vaggonokból ki
rakott árpa, tisztítva, osztályozva és 
áztatva, úgyszólván minden emberi 
mukna nélkül jut a csiráztatóba. A 
csiráztatókból kikerülő zöld maláta 
felvonók segélyével a 2, illetve 3 eme
letes maláta-száritókra kerül, me
lyeknek összterülete 1450 m2, befo
gadóképességük pedig 1000 q. A ma- 
látaszáritókból visszakerülő maláta a 
a csirátlanitó- és tisztítógépeken ke
resztül pneumatikus utón jut a rak
tárhelyiségekbe s innen a főzőház 
emeletein elhelyezett ujabbi tisztító- 
szerkezeteken át a malátadarálógé- 
pekbe és innen a cefrézőbe kerül.

A főzőház berendezése a legmo
dernebb technikai vívmányok egyike. 
A főzőterem egy 4 oldalról magas 
ablakokkal megvilágított hatalmas 
helyiség, melyben 4 kettős főzőbe
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rendezés öszesen 16 káddal van fel
szerelve. Magában a teremben sem
miféle hajtószerkezet nem látható, 
mert a főzőkádak keverőinek meg
hajtására, a sörlé leeresztésére s a 
kifőzött maláta eltávolitásána szol
gáló nagyszámú villamos-motorok, 
szivattyúk és egyéb gépészeti beren
dezések teljesen különválasztva, az 
épület földszintjén vannak elhelyezve.
A főzőház napi termelőképessége 
3600 hl. sör.

A főzőházzal közvetlen összekötte
tésben áll a hütőház, melynek leg
magasabb emeletén minden oldalról 
szellőzött, tágas és világos helyiség
ben 8 db. hütőbárka van elhelyezve; 
e hütőbárkák 4 főzet befogadására 
alkalmasak s összesen 1292 n f terü
lettel bírnak.

A hütőbárkahelyiség alatt van a 
fél és első emeleten elhelyezett, mes
terséges léghiitéssel ellátott, részben 
aluminium, részben nagy fakádakkal 
felszerelt erjesztőpince, valamint a 
3600 q. befogadóképességgel bíró s 
1200 n f kiterjedésű komlóraktár. Az 
erjesztőpincében ezidőszerint 167 db. 
erjesztőkád 28.000 hl. űrtartalommal 
van elhelyezve,a pince azonban, an
nak dacára, hogy csak 5000 n f kiter
jedésű, 40.000 hl. befogadóképesség
re fokozható. Az erjesztőpincével 
szoros összeköttetésben állanak а 
részben ezen pince alatt, részben a 
telepnek további épületei alatt elte
rülő szikla- és falazott ászokpincék
32.000 n f kiterjedései, melyek 225.000 
hl. sör fefogndására alkalmasak.

Ugyancsak az ászokpineékkel függ 
szorosan össze a szabadon álló s szi
getelt falakkal ellátott kétemeletes 
fejtőház, melynek földszintjében a 
a sörnek kishordókba való fejtése, 
az I. emeleten pedig a transzport- 
hordók teljesen automatikus külső és 
belső mosása és szurkolása, mig а II. 
emeleten ugyancsak ezen hordóknak 
javítása és raktározása' megy végbe. 
Maga a fejtőépület 3000 n f kiterje
désű, fejtőképessége napi 5000 hl., 
mig az automatákon naponta 12.000 
hordó tisztítható. A fejtőházhoz ha
sonlóan modernül van berendezve a 
sörfőzde palaekosztályü is. Ennek 
napi teljesítőképessége 120.000 palack 
mosása és tödltése. A töltött palac
kok elraktározása egy 300 n f terje
delmű hütőhelyiségben történik.

A sörfőzde üzeméhez szükséges 
gőzmennyiséget 6 darab láncrostély- 
tüzelésel és túlhevítőkkel ellátott leg
újabb rendszerű vizcsöves kazán 1800 
n f íiitőfelülettel s több kisebb kazán 
circa 400 n f futófelülettel szolgáltat
ja. A kazánház gépészeti berendezése 
a lehető legmodernebb, mivel nem
csak hogy fiistemésztő-készülékkel 
van felszerelve, hanem a vaggonok- 
van érkező szénnek a felállított hom
bárokba való beraktározása s onnan 
a kazánokhoz való adagolás is auto
matikusan történik. Ugyanígy megy
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végbe iá salak elraktározása s eltá
volítása is. 9 sörfőzde rendes üzemé
nek hajtóerejét 1 darab 1300 lóerős, 
dynamóval és ammoniák-kompresz- 
szorokkal direkt kapcsolt gőzgép 
szolgálhatja, melynek fáradt gőzét 
részben főzési, részben vizmelegitési 
célokra használják fel Mint kisegítő 
hajtóerő 9 darab kisebb-nagyobb gőz- 
gépegység van üzemben, összesen 
1500 lóerővel.

A telepen elhelyeztet munkagépek, 
u. m. keverők, felvonók, szivattyúk, 
ventillátorok közvetlen meghajtására 
167 darab villamosmotor szolgál. A 
sorié lehűtését, az erjesztő pince, a 
komlóraktár, az ászokpince és a fej
tőhelyiségek mesterséges hűtését, 
valamint a jéggyár üzemét 7 darab 
ammoniák-kompresszor egy millió
750.000 óránkinti kalória teljesítőké
pességgel látja el.

A miijéggyár napi teljesítőképes
sége 1400 q.

Az üzemnél előforduló javítási 
munkákat a sörfőzde házilag vágzi el 
s e célra modern munkagépekkel fel
szerelt lakatos-, villamos-, rézmű
ves-, bádogos-, kovács-, asztalos-, 
bognár- és kádármühelyekkel ren
delkezik.

Tűzrendészed szempontból a gyár 
mintegy 35 emberből álló iskolázott 
önkéntes tűzoltóságot tart fenn, mely 
külön laktanyában elhelyezve, л  leg
modernebb felszereléssel rendelkezik.

A sörfőzdének a székesfőváros több 
kerületében mesterséges hütésesl el
látott hűtőtelepei, a vidék számos na
gyobb városában pedig amerikai 
rendszer szerint konstruált jégver
mei vannak.

A gyár a következő elnevezés alatt 
hozza gyártmányait forgalomba:

világos és sötét ászok, világos ki
rály;

világos és sötét márciusi (bajor 
mód);

világos udvari (pilseni mód);
világos és sötét dupla márciusi;
sötét bak (fojtott) és a tavaszi 

idényben
tavaszi sört.
A sörfőzde saját kezelésében fejti 

söreit palackba is. Évi palacksörfor- 
galma mintegy tiz millió palack.

A söröket %  %  1 és 2 hektoliteres 
űrtartalommal biró hordókban bo
csátja áruba, e célnál körülbelül 200 
ezer hordó van forgalomban.

A vállalat személyzete a követ 
kező: 70 kereskedelmi és 73 műszaki 
tisztviselő és alkalmazott, 15 altiszt 
és szolga, ezenkívül a vállaltat mint
egy 7—800 munkást foglalkoztat.

A vállalat a szociális berendezé
sekre is súlyt helyez;t isztviselőinek, 
műszaki alkalmazottjainak, altisztjei
nek és szolgáinak nyugdíjalapja van, 
melynek átlaga ez idő szerint egy 
millió 820.474 К 90 f, a segélyalap 
pedig idáig már 466.690 К 18 f.-re 
emelkedett.

A nyugdíjalap éppen az ötvenéves 
jubileum alkalmából kapott 400.000 
К rendkívüli dotációt a végből, hogy 
az eddigi szabályok szerint járó 
nyugdíj 25%-os lakbérpótlékkal és az 
árvák segélyezésénél ak orhia'tár 18 
évről 20 évre felemelhető legyen, to
vábbá hogy a muknások közül is 
azok, akiket erre az igazgatóság ki
válóan érdemeseknek tart, úgyszin
tén ezeknek özvegyei és árvái a 
nyugdíjba bevonhatók legyenek.

A vállalat úgy hazánkban, mint a 
külföldön tartott általános és szak
kiállításokon nagyobb kitüntetések
ben részesült. Ezek közül különösen 
kiemelendő,h ogy az 1885. évi álta
lános orzságos kiállítás alkalmából 
termelvényeink kitűnő minősége és 
kivitelképességeért a nagy diszok- 
mányt nyerte el,a rnilleniumi kiállí
táskor, versenyen kívül lévén, az ál
lami nagy aranyérmet kapta, mig az 
1900. évi párisi világkiállításon a 
„Grand prix“-ben részesült.

1911. évben az a kitüntetés érte a 
vállalatot, hogy ;az Országos Ipar
egyesület az évi aranyérmet az Első 
Magyar Részvény-Sörfőzdének aján
lotta fel, még pedig tat következő, na
gyon megtisztelő megokolással:

„A hatvanas évek végén kezdődött 
iparalapitási éra természetesen első
sorban :ai mezőgazdasággal kapcsola
tos iparágak felé fordult, mint ame
lyeknek hazánkban igen előnyös 
helyzet és jövő kínálkozott. Ez ipar
ágak között igen fontos helyet fog
lalt el a sörgyártás, mely iaz utolsó 
félszázad alatt igen nagy fejlődésnek 
indult. A hazánkban bőségesen talál
ható elsőrendű nyersanyag ugyanis 
a magyar sörtermelést arra predesz
tinálta, hogy gyártmánya nemcsak 
mint egyik legkelendőbb és legked
veltebb fogyasztási cikk, hanem mint 
exportra is fölötte alkalmas produk
tum nagy demenziókban foglalkoz
tassa az erre kellő szakértelemmel és 
elegendő tőkével rendelkező ipartele
peket.

Ez pedig csak a berendezések min
taszerű és minuciózus tökéletesítésé
vel, az ez iparban jelentkező, foly
vást előretörő haliadás minden esz
közének minél tökéletesebb felhasz
nálásával s a tőke kellő kiaknázásá
val vált lehetségessé. És az Első Ma
gyar Részvény-Serfőződe ezen a té
ren nem is kiméit semmi költséget. 
Nagyon jól tudta, hogy abban az 
óriási világversenyben, mely e cikk
ben keletkezett, csak úgy álhatja  
meg helyét, ha összes berendezései
ben alkalmazni tudja a legmodernebb 
szakbeli vívmányokat s ha a termelés 
minőségét e révén arra a magaslatra 
emeli, melyről bizton győzedelmes- 
kedhetik.

H valamiben, úgy e cikkben áll laz, 
hogy reklám, összeköttetés, ár, vám, 
tarifa, mind szinte mellékes. Az egye
düli és fő hóditó eszköz a sör kitűnő
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minősége. Ezt a minőséget elérni és 
föntartani volt legfőbb célja az Első 
Magyar Részvény-Sör fűződének és 
erre koncentrálta okos körültekintés
sel tőkéjét és e célra aknázta ki a 
legkiválóbb szakértelmet, melyet a 
cél szolgálatába állíthatott. Berende
zéseit mintaszerűvé modernizálta és 
telepe átalakításának nagyszabású 
munkálatai még most is folyamatban 
vannak. Ezt a folytonos előretörek- 
vést, a már elért haladást és egyik 
legfontosabb fogyasztási cikkünknek 
•országos jelentőségűvé emelése, ver
seny- és kivitelképessége körül szer
zett érdemeket kívánta az Országos 
Iparegyesület méltatni, mikor a te
lepnek legnagyobb kitüntetését, ez- 
idei aranyérmét ajánlotta föl.“

Kitüntetett nagyiparos. A király a 
személye körüli magyar miniszter 
előterjesztésére újpesti Wolfner Ti
vadar nagyiparos újpesti lakosnak, 
az Első Magyar Részvényserfőződe 
igazgatósági tagjának, a közügyek 
terén és a hadviselés érdekében ki
fejtett tevékenysége elismeréséül a 
Ferenc József-rend középkeresztjét 
a csillaggal adományozta.

A sörtermelés csökkentése. Bécs- 
böl jelentik: Rendel/et jelent meg a 
sörtermelés további korlátozására 
nézve. Az eredeti intézkedés szerint 
a gyárak az 1911— 12. és az 1912— 
13. évben előállított sörmenyiség 25 
percentjét termelhették. Ezt a meny- 
nyiséget most 6 százalékra korlátoz
ták.

Nyugatmagyarországi serfőzde és 
malátagyár rt. cég alatt a Kőbányai 
polgári serfőző rt. uj vállalatot alapí
tott, amely megvette a folyó évi jú
niusban felszámolásba ment Első 
soproni serfőzde és malátagyár rt. 
soproni sörgyárát. Az alaptőke 1^ 
millió К (1500 drb 1000 К n. é. rész
vény). Az igazgatóság tagjai: dr. tó
szegi Freund Antal, tószegi Freund 
Emil, Pártos Ottó és dr. Töpler Kál
mán. A vállalat központi irodája Bu
dapesten, X., Maglódi-ut 17. alat van.

Ujtátrafüredi dr. Szontagh szana
tórium rt. cég alatt a Magyar általá
nos ingatlanbank rt. 2^ millió korona 
alaptőkével (6250 drb drb 400 К n. 
é. részvény) uj részvénytársaságot 
alapított Ujtátrafüred, iletve az otta
ni Szontagh-szanatórium m egvéte
lére és  ̂ üzemének folytatására. Az 
igazgatóság tagjai: dr. Horvát Lipót, 
a Magyar általános takarékpénztár 
vezérigazgatója (elnök), dr. Hatom 
Dezső, a Magyar általános ingatlan- 
bank vezérigazgatója (alelnök), B á
thory István műépítész, dr. Szontagh 
Miklós fürdőorvos (ügyvezető igaz
gató), Bánó Dezső kávéháztulajdo-
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nos, Fényes Miklós igazgató, üundel 
Károly vendéglős, Grünfeld Miksa 
szeszkereskedő, Kommer Ferenc 
szállodás, Neugebauer Kornél, a Le- 
számitolóbank igazgatója, Szántó 
Ferenc sörkereskedő, Winchler Ernő 
főszolgabíró és Tibor Róbert bank- 
igazgató. Felügyelőbizottság: Kiss F. 
Lajos, dr. Dréher Innre, Mezey Ist
ván, Szikra Károly és Szegő Gyula.

Feketehegy gyógyfürdő rt. cég 
alatt 500.000 К alaptőkével (1250 drb 
400 К n. é. részvény) uj fürdőválla
latot alapított a Magyar általános 
ingatlanbank, amely megvette Fe
ketehegy -fürdőt és ott szanatóriu
mot és szállodákat épit. Az igazga
tóság tagjai: dr. Halom Dezső (el
nök), Báthory István (alelnök), Kom
mer Ferenc, Gundel Károly, Szántó 
Ferenc, Grünfeld Miksa, Bánó Dezső 
és Tibor Róbert. Felügyelőbizottság: 
Mezey István, Szabó György és 
Szegő Gyula.

A Magyar Bank bérbeveszi az ösz- 
szes vasúti vendéglőket. A Magyar 
Bank- és Kereskedelmi Részvény- 
társaságnak egy igen nagy hord
erejű beadványa fekszik a kereske
delemügyi minisztériumban, mely a 
hazai összes állomási vendéglők egy 
kézben vlaó bérbevételét és tizem- 
bentartását célozza. A Magyar Bank 
a beadványban körvonalazott tervek 
gyakorlati keresztülvitele céljából 
egy külön részvénytársaságot léte
sítene, mely jóval nagyobb bért f i 
zetne, mint amekkorát az állomási 
vendéglők után járó bérjövedelem 
kitesz és ellátná az egyes vendéglő

ket minden szükségleti cikkel. Ha el
képzeljük, hogy az egy kézben ve
zetett vasúti vendéglők fogyasztása 
milyen rengeteg élelmiszer biztosítá
sát és mekkora személyzet foglal
koztatottságát feltételezi, csak akkor 
bontakozik kit eljes egészében a terv 
nagy koncepciója. A Magyar Bank 
vállalata birtokokat szerez meg az 
ország különböző pontjain, amelyek 
termését a vendéglői konyhák ré
szére kötné le.

(Mi a Magyar Banknak e tervét 
egyszerűen kivihetetlennek véljük. 
Bővebben is e fontos hírrel majd ak 
kor foglalkozunk,h a pozitivabb ada
tok állanának rendelkezésünkre. 
Egyelőre még csak annyit, hogy úgy 
látszik, a számadás a vendéglősök 
nélkül készült.)
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ÍA Haditerméry Rt. mérlege. A Haditer
mény Rt. igazgatósága az elmúlt héten tar
tott ülésében megállapította a vállalatnak 
második évi mérlegét, mely 1916. julius hó 
1-től 1917. június hó 30-ig terjedő időszak
ról szól. A mérleg, melynek számadásait 
alább közöljük, 6.9 millió korona tiszta nye
reséggel zárult. Ez két millióval haladja tul 
a tavalyi üzletév tiszta eredményét. Érdek
lődéssel várjuk az igazgatóság jelentését, 
mely bizonyára kommentárul szolgál majd 
a számadatokhoz, melyek igy inkább a 
nagyságuknál fogva sokatmondók és a H. 
T. üzletkörének óriási arányú fejlődését 
mutatják. Ehhez a nagyarányú üzlethez ké
pest tulajdonképen nem is sok a kimutatott 
tiszta nyereség. Jóval nagyobb lenne, ha az 
adminisztrálás költségei nem emésztenének 
fel rengeteg sok pénzt. Igaz, hogy ilyen 
óriási üzletkör mellett a személyzeti költsé
gek és kiadások növekedése elkerülhetetlen.

Mérlegszámla. V a g y o n : Be nem fize
tett részvénytőke 14,000.000, Pénztárkészlet 
237.544.78, Idegen pénznemek készlete 
61.772.14, Árukészlet 20.069.971.09, Berende
zés 55.917.99, Adósok 258,987.926.39, össze
sen 293,413.132.39 korona. — T e h e r : Rész
vénytőke 20 millió, Tartalékalap 4,611.243.79, 
Külföldi üzlet háborús kockázatainak tarta
léka 7,500.000, Elfogadványaink 32,358.000, 
Eel nem vett osztalékok 160.500, Hitelezők 
221,870.183.17, Felesleg 6,913.205.43, össze
sen 293 millió 413.12.39 korona.

Üzleterdmény-számla. T a r t o z i k :  Költ
ségek 4 millió 030.351.44, Tiszti fizetések 
5,198.699.76, Adó- és illetékek 1,016.724.80, 
F'eleslcg 6,913.205.43, összesen 17,158.981.43 
korona. K ö v e t e ! :  Jutalékok 7,504.356.10, 
Különféle bevételek 6,067.464.17, Külföldi üz
let feleslege 3,575.460.56, Kamatok 11.700.60, 
összesen 17 millió 158.981.43 korona.

A kimutatott 6,913.205 К 43 fillér tiszta 
nyereségből a részvényesek csupán a be
fizetett hatmillió korona alaptőkének 5%- 
ára tarthatnak igényt, tehát osztalék fejében 
csupán 300.000 korona, vagyis részvényen
ként 150 korona kerül kifizetésre. A fen- 
maradó 6.6 millió koronát tartalékba he
lyezik. A mérleg számadatai közt feltűnik a 
hitelezőknek 221.8 milliós tétele. Érdeklőd
tünk ez után a tétel után és azt a közelebbi 
magyarázatot kaptuk, hogy ez nem a ban
koknak, hanem a M. Т.-nyel közelebbi kap
csolatban álló bizományosok, malmok és 
egyéb cégek követeléseiből állott elő. A fi
nanszírozás egyébként elfogadmányok utján 
történt, amelyek 27/8—3%-kal találtak el
helyezést a budapesti és bécsi piacon. A 
mérleg vagyonoldalán is van egy feltűnő 
tétel, az adósok tétele 258.9 millió koroná
val. A készpénzzel dogozó mai üzleti világ
ban meglepő a künn lévőségeknek ez a nagy 
összege. Azt halljuk, hogy c tételben igen 
jelentékeny összeggel szerepelnek a had
ügyminisztérium és a törvényhatóságok 
tartozásai. A H. T. forgalmának méreteit 
mutatja az az információnk, hogy az elmúlt 
üzletévben az elkönyvelt tételek száma 4.5

millió volt 35 milliárd korona összegben. A 
társaság központjában, valamint bel- és kül
földi kirendeltségeiben több mint 1500 tiszt
viselő és tisztviselőnő működik.

A Haggenmacher Kőbányai és Budafoki 
Sörgyárak Részvénytársaságnak Budapes
ten 1917. évi november hó 23-án délelőtt 10 
órakor a társaság központi irodájának he- 
liységében tartja rendes közgyűlését. Tár
gyak: 1. Az igazgatóság évi jelentése. 2. A 
felügyelő-bizottság jelentése. 3. A felügyelő- 
bizottság által megvizsgált mérleg- és 
nyereség- és veszteségszámla jóváhagyása 
és a felmentvény megadása. 4. A nyereség 
felosztása, különösen a kifizetendő osztalék 
feletti határozathozatal és az igazgatóság, 
valamint a felügyelőbizottsági tagok díjazá
sának a lefolyt évre való megállapítása-
5. Egy igazgatósági tag választása két évre.
6. A felügyelő-bizottság tagjainak válasz
tása egy évre. 7. Esetleges indítványok. — 
Mérlegszámla. V a g y o n : Ingatlanok, gé
pek és berendezések számla 3,998.594.68 K. 
Nyersanyagok és termények szia 147.855.51 
K. Iparvágányszámla 30.700. - K. lrodabe- 
rendezési számla 600.— K. Jégszámla 200.— 
K. Értékpapírok számla 3,767.989.68 K. Adó
sok számla 17,505.851.21 K. Óvadékok szia 
1,121.486.19 К. M. kir. postatakarékpénztár- 
számla 99.619.63 K. Pénztárszámla 112.163.66 
K. összesen 26,785.00.56 K. T e h e r :  Rész- 
vénytőkcszámla 8,000.000.— K. Értékcsök
kenési alap számla 3,490.000.-- K. Tartalék- 
alap számla 485.420.06 K. Hitelezők és sör
ad ószámla 10,582.299.77 K. Óvadékok szia 
1,123.670.92 K. Kétes követelések leírási tar
talék szia 60.000.—. Adószámla 1,400.000.—. 
Osztalék számla 400.000.—  K. Nyereségát- 
hozat 1916. évről 64.337.22 K. Nyereség 
1917 augusztus 31-én 1,178.92.59 K. Össze
sen 26,785.060.56 K. — Veszteség- és nye
reségszámla. T a r t o z i k :  Általános költ
ségszámla 2,674.04.64 K. Söradó számla 
1,276.480.02 K. Ertékcsökenési alap számla
1,305.000,— K. Kétes követelések leirási 
számla 4.062.07 K. Jég számla 26.309.59 K. 
Biztosítási számla 50.516.86 K. Adó számla 
1,542.366.41 K. Osztalék számla 400.000. - K. 
Nyereségáthozat 1916. évről 64.337.22 K. 
Nyereség 1917 augusztus 31-én 1,178.932.59 
Kor. összesen 8,522.039.40 K. K ö v e t e l :  
Nyereségáthozat az 1916. évről 64.337.22 K. 
Kamat számla 543.391.58 K. Házbérek szia 
64.855.11 K. Áru számla 7,849.455.49 K. 
Összesen 8,522.039.40 K.

Fővárosi Sörfözö Részvénytársaság Kő
bányán a folyó évi november hó 7-én tar
tott rendkívüli közgyűlés elhatározta, hogy 
a társaság alaptőkéje 20.000 darab ui rész
vény kibocsátása által négy millió koroná
val tizenkét millió koronára felemeltessék 
és hogy ezekből az uj részvényekből, ame
lyek 1917. évi szeptember hó 1-étől kezdve 
részesednek az üzlet eredményében, 10.000 
darab ar égi részvények birtokosainak át
vételére felajánltassék. Ezen határozat alap
ján a régi részvények birtokosainak a fent- 
emlitett 10.000 darab részvényt a következő 
feltételek mellett ajánlják fel átvételre: 1. 
Négy-négy részvény alapján egy uj rész
vény vehető át. Egyes részvények után az 
elővételi jog töredékekre nem gyakorolható.
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2. Az átvételi árfolyam 200 koronában ál
lapíttatott meg. 3. Az elővételi (átvételi) jog 
— különbeni elvesztésének terhe alatt — 
1917. évi november hó 15-étöl kezdve 1917. 
évi november hó 24-éig bezárólag hétköz
napokon a rendes pénztári órák alatt a 
Hazai Bank Részvénytársaság értékpapír- 
pénztáránál (Budapest, V., Harinincad-utca 
6. sz.) a 4. pont határozmányai szerint gya
korolható. Ezen határidő leteltével az elő
vételi jog megszűnik. 4. Aki elővételi jogá
val élni kíván, tartozik a régi részvényeket 
szelvényiv nélkül, sorszám szerint rendezett 
jegyzék kíséretében, amelynek űrlapjai a 
Hazai Bank Részvénytársaság pénztáránál 
rendelkezésre állanak, lebélyegzés végett 
ugyanott benyújtani és egyidejűleg az uj 
részvényekért darabonkint 200 koronát, 
hozzáadva ennek az összegnek 1917. évi 
szeptember hó 1-étől a befizetés napjáig 
számítót 5%-os kamatát, befizetni. 5. A 
részvényes által bemutatott részvényeket a 
Hazai Bank Részvénytársaság értékpapir- 
pénztáro azonnal lebélyegzi és azokat a be
jelentett elővételi jogokra eső részvények
ről szóló ideiglenes eismervényekkel együtt 
a részvényesnek visszaszolgáltatja. A vég
leges uj részvényeket a Hazai Bank Rész
vénytársaság értékpapirpénztára 1918. évi 
július hó 1-től kezdve fogja az ideiglenes 
elismervények visszaszolgáltatása ellenében 
kiadni.

A „Pannónia" Sörfözö Részvénytársaság 
Pécsett VII. évi rendes közgyűlését 1917. 
évi november hó 18-án délelőtt 11 órakor a 
gyár üléstermében tartotta meg a követ
kező tárgysorozattal: 1. Elnöki meg
nyitó és két részvényes kijelölése a köz
gyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére. 2. Az 
igazgatóság évi jelentése, a felügyelöbizott- 
ság jelentése az 1916—17. üzleti évi zár
számadások megvizsgálásáról és a mérleg 
megállapításáról, továbbá javaslat a nyere
ség felosztása, hovatforditása és a felment- 
vény megadása tárgyában. 3. A felügyelő
bizottság megválasztása. — Mérlegszámla. 
V a g y o n :  Pénztárkészlet 52.997.71
K. Ingatlanok (telek, gyári és egyéb épüle
tek) 1,079.302.53 K. Qyári gépek, felszerelé
sek, fogatok és berendezések 1,329.659.20 K. 
Készletek 376.437.14 K. Értékpapír számla 
(ebből 1,902.000 К hadikölcsön) 1,747.113.85 
K. Alomási rakodóvágány és vasúti hűtő- 
kocsik 20.000.— K. Átmeneti számla 1.896.24 
K. Folyószámla és áruadósok 742.733.19 K. 
Behajthatatlan követelések leirása 42.280.99 
K. Fenmaradó követelések öszege 700.452.20 
K. Értékpapírok függő kamata 36.103.33 K. 
Összesen 5,343.962.20 K. T eh er: Részvény- 
tőke 2,000.000.— K. Tartalékalap 100.000,— 
K. Értékcsökenési tartalék 900.000.— K. Ké
tes követelések tartaléka 61.256.27 K. Hite- 
'lezők és államkincstár 1.751.236.61 K. Át
meneti számla 77.322.99 K. 1915—16. évről 
áthozott nyereség 11.087.98 K. Nyereség az 
1916—17. évben 443.058.35 K. összesen 
5,343.962.20 K. Nyereség- és veszteség
számla T a r t o z i k :  Üzleti költségek szám
lája 771.630.74 K. Tiszti fizetések 72.676.86 
K. Biztosítás 11.928.89 K. Behajthatatlan kö
vetelések leírása 42.280.99 K. Értékcsökke
nési tartalék 340.000.— K. Nyereségáthozat 
1915—16. évről 11.087.98 K. Nyereség az

1916—17. évben 443.058.35 K. összesen
1.794.332.84 K. K ö v e t e l :  Házbérjövedelem 
4.950.26 K. Jég számla 3.288.29 K. Sör szia
I, 693.523.81 K. Értékpapírok kamatjövedel
me 81.482.50 K. Nyerségáthozat 1915—16. 
évről 11.087.98 K. összesen 1,794.332.84 K. 
Megemlítésre méltó, hogy a Pannónia Sör
főző Részvénytársaság ez évben háborús 
jótékony célra 20.000 koronát, tisztviselők 
és munkások javadalmazására 15.000 koro
nát, a tisztviselők nyugdíjalapjára 50.000 
koronát juttatott.

A Király-Sörfőzde Részvénytársaság
1917. évi október hó 15-én délelőtt 11 óra
kor Nagymihályon, a Király-Sörfőzde Rész
vénytársaság helyiségeiben tartotta meg
II. évi rendes közgyűlését a következő na
pirenddel: 1. Az igazgatóság és a felügyelő- 
bizottság jelentése. 2. A zárszámadások elő
terjesztése, a mérleg megállapítása, a tiszta 
jövedelem hovaforditása és a kifizetendő 
osztalék megállapítása, valamint az igazga
tóság és felügyelő-bizottság részére adandó 
felmntvény iránti határozathozatal. 3. 2 
igazagtósági tag 3 évre való megválasz
tása. 4. A felügyelő-bizotság egy évre való 
megválasztása. 5. Az alapszabályok módo
sítása és kiegészítése. — Mérlegszámla. 
V a g y o n : Építkezés és gyárberendezés 
552.900.22, Készletek és anyagok 36.754.70, 
Pénztárkészlet 10.130.04, Értékpapír tárca 
48.457.50, Adósok 715.920.39, összesen
1.364.162.85 korona. — T e h e r: Részvény- 
tőke 750.000.—, Tartalékok: értékcsökkenési 
alap 250.000.—, rendes tartalékalap 10.000.—, 
adótartalék 12.000.—, Hitelezők 244.127.80, 
Nyereségáthozat 4.398.68, Folyó évi nyere
ség 93.636.37, összesen 1,364.162.85 korona. 
— A közgyűlés elfogadta az igazgatóság 
javaslatait, a tartalékalapot 30.000 koronára, 
az adótartlékot 25.000 koronár emelte fel. 
2 igazgatósági tagot, valamint a felügyelő- 
bizotságot további egy évre megválasz
totta.

A Király-Sörfözö Részvénytársaság 1917.
évi november hó 24-én délután 4 órakor 
Nagykanizsán, a Pesti Magyar Kereskedel
mi Bank nagykanizsai fiókintézetének he
lyiségeiben tartja meg XXV. évi rendes 
közgyűlését a következő napirenddel: I. Az 
igazgatóság és a felügyelő bizottság jelen
tése. 2. A zárszámadások előterjesztése, a 
mérleg megállapítása, a tiszta jöyedelem 
hovaforditása é s , a kifizetendő osztalék 
megállapítása, valamint az igazgatóság és 
a felügyelőbizottság részére adandó fel
mentvény iránti határozathozatal. 3. Az 
alapszabályok 20. §-ának módosítása. 4. 
Igazgatósági választások az alapszabályok 
20. §-a értelmében. 5. A felügyelöbizottság- 
nak egy évre való megválasztása. — Mér
legszámla. Vagyon: Sörgyári telepek és 
berendezések 1,874.510 К 26 f, ingatlanok
272.000 K, pénztári készletek 43.048 K, ér
tékpapírtárca 1,397.250 K, áruk és anyagok 
159.866 К 68 f, adósok 2,184.091 К 81 f, 
összesen: 5,930.767 К 52 f. Teher: Rész
vénytőke 3,000.000 K. Tartalékalapok: ren
des tartalékalap (Az igazgatósági indítvány 
elfogadása által a rendes trtlékalap 450.000 
koronára fog emelkedni.) 400.000 K, érték- 
csökkenési alap 1,000.000 K, folyó évi gya
rapítás (150.000 K) 1.150.000 K. adótartalék
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200.000 K, ingatlantartalék 50.000 K, fel nem 
vett osztalékok 1437 K, hitelezők 586.674 K. 
45 f, nyereségáthozat múlt évről 39.133 K. 
18 f, 1916/1917. évi nyereség 503.522 К 89 f, 
összesen: 5,930.767 К 52 f.

A Tokaji Bortermelők Társasága Rész
vénytársaságnak 1917, évi november 27-én 
délután 5 órakor Budapesten, a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank főintézetének he
lyiségeiben (V., Fürdő-utca 2. szám) meg
tartja tizedik rendes közgyűlését., melynek 
napirendje a következő: 1. Az igazgatóság 
és a felügyelőbizottság üzleti jelentésének 
és az évi számadásoknak előterjesztése, a 
mérleg megállapítása és a nyereség felosz
tása iránti határozathozatal, valamint az 
igazgatóság és a felügyelőbizottságnak a 
felmentvény megadása. 2. A felügyelőbizott
ság díjazásának megállapítása. 3. Igazgató- 
sági és felügyelőbizottsági tagok választá
sa. — A közgyűlésen résztvenni kívánó 
részvényesek részvényeiket az összes szel
vényekkel a részvénytársaság pénztárainál 
(IV., Váci-utca 27. sz.) vagy Sárospatakon, 
vagy Tokajban, vagy a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank (Budapest, V., Fürdő-utca 
2. sz.) értékpapirpénztáránál tartoznak leg
alább 1917. évi november 24-ig bezárólag 
letenni.

A „Nagyváradi Sörgyár Részvénytársa
ság“ 1917. évi november hó 19-én, déli 12 
órakor a Hazai Bank Részvénytársaság Bu
dapesten, V., Harmincad-utca 6. szám alatt 
levő helyiségeiben tartotta IV. rendes köz
gyűlését a következő napirenddel: 1. Az 
igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése. 
2. Az 1916/1917. évi mérleg- és nyereség- 
és veszteségszámla bemutatása, megállapí
tása és határozathozatal a nyereség fel
osztása tárgyában. 3. Határozathozatal az 
igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak 
adandó felmentvény tárgyában. 4. Az alap
szabályok 4. és 24. §-ainak módosítása. 5. 
A feliigyelőbizottság tiszteletdijának meg
állapítása az 1917/1918. üzletévre nézve. 
Minden részvényes, aki a közgyűlésen sze
mélyesen vagy helyettese által megjelenni 
kíván, tartozik a közgyűlés napját meg
előzően három nappal részvényeit a még 
le nem járt szelvényekkel együtt Budapes
ten, a Hazai Bank értékpapirpénztáránál 
(Budapest, V., Harmincad-utca 6. szám) le
tétbe helyezni. A letétről a részvényesek 
elismervényt kapnak és ezen letétijegy egy
szersmind a közgyűlésen való részvételre 
igazolványul szolgál. Az elismervény visz- 
szaadása ellenében a közgyűlés után a 
részvények kiszolgáltatnak. Az alapszabá
lyok 15. szakaszának megfelelően letétbe 
helyezett minden egyes részvény a köz
gyűlésen egy szavazatra jogosít. Mérleg
számla. V a g y o n : Qyári telek 62.500.— K. 
Qyári épületek és berendezés 360.000.— K. 
Hordók 5000.—  K. Ládák és palackok 5000.— 
K. Fogatok 8000.—• K. Pénztári készletek 
12.989.29 K. Árukészletek és nyersanyagok 
95.658.2 K. Adósok 399.81 K. Hadikölcsön- 
kötvények és értékpapírok 61.02.20 K. Át
meneti számla 1126.— korona, összesen 
1,010.603.32 K. — T e h e r :  Részvénytőke
200.000.— K. Tartalékalap 5.974.07 K. Ér
tékcsökkenési tartalékalap 360.000.— K. Hi
telezők 355.529,53 K. Államkincstár adóért
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20.399..94 K. Átmeneti számla 31.50U.— K. 
Nyiereségáthozat 1915—1916. évről 4.655.63 
K. 1916—1917. évi nyereség 32.544.15 K. 
Összesen 1,010.603.32 K. — Nyereség- és 
veszteségszámla. T a r t o z i k :  Leírás ér
tékcsökkenési tartalékalapra 238.070.86 K. 
Adók és illetékek 45.222.33 K. Kamatok 
7.654.54 K. Általános költségek 212.627.23 K. 
Nyereségáthozat 1915—1916. évről 4.655.15 
K. összesen 540.774.74 K. K ö v e t e l :  Nye
reségáthozat 1915—1916. évről 4.655.63 K. 
Sörszámla 534.269.11 K. Hadikölcsön köt
vénykamat 1.850.— K. összesen 540.774.74 
korona.

Zrinyi-szálló. Csáktornya. Levél ment. 
Tévesen jelezte ön, eddig nem tartozik la
punk előfizetői közé. Kérjük szives intéz
kedését. Előfizetési ár egész évre 8 kor.

Vasúti vendéglős, Margitíalva. Ügyében 
a pénzügyminisztériumban eljártunk. Ügyé
nek elintézését megsürgettük; az ered
ményt elintézés után levélben közöljük.

K. Korcsmáros. Nem vonatkozik önre; 
várja be az ily értelmű hatósági végzést.

Többeknek. Azt halljuk, hogy a Hun- 
g á r i a-citrom-por megfelel a rendeltetésé
nek. Különben próbálják meg.

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények 
előállításánál a jég sózáíára, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli 
kérdezősködésekre díjmentesen nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Vezérügyndksége
Ip a rsó  o s z t á l y :

B ud apesti, Vilmos Császár-ut 32. Telelőn 73-40

--------- Uj----------
előfizetőinknek

* díjtalanul megküldjük *Szom aházy István a fehér asztal
cimü regén yü n k  eddig 
» megjelent példányait 1 *

A fehér asztal 11
-  E lbeszélés -

Irta: Szomaházy István
Kíváncsian, csillogó szemmel né

zett reám s én, ahogy bájos arcát, 
gyönyörűen kirajzolódó karcsú ter
metét magam előtt láttam, talán még 
százszor szerelmesebb lettem belé, 
mint eddig. De azért éreztem, hogy 
ezt a világ minden kincséért se mer
ném most megváltani neki  ̂ s hogy 
százszor inkább meghalnék,^ sem
hogy most valami szentimentális je
lenetet produkáljak előtte. Lesütöt
tem hát a szememet s szemérmes 
mosollyal szóltam:

— Az a tevéi csak közönséges szé
delgés volt, mert nekem abszolúte 
nincs valami sürgős közölni valóm... 
Egyáltalában nincs közölni valóm, 
csak — őszintén szólva — látni akar
tam magát, mert már nagyon régen 
nem láttam. Vagy hat héten át min
den nap vártam, hogy eljön hozzánk 
s mivel nem jött, hát aggódni kezd
tem, hogy talán valami baja e se tt . . .  
Ez az oka, hogy ilyen szélhámos mó
don voltam bátor egy ötperces audi
enciát k érn i. . .

Hermin gyöngéden megveregette 
az arcomat, ami megint forrongásba 
hozta a véremet.

— Kis fiam, hát hiányoztam neked, 
hát gondoltál rám? Édes vagy és na
gyon szeretlek, a szavamra mon
dom . . .

Most itt lett volna a pillanat, hogy 
merészebb vallomásba fogjak, de 
Hermin nem engedett időt rá, hogy 
ilyen nagy dologra elszánjam maga
mat. Megint a kezem után nyúlt, az
tán jóizüen elnevette magát.

— Azt hitted, hogy beteg vagyok, 
mert az ágyban fekszem? Nem, kis 
szamaram te, nincs nekem semmi 
bajom. Én nappal' olyankor szoktam 
az ágyban maradni, mikor valami 
gzdag udvarló helyett a nyomor 
karjai ölelnek á t . . .  Ha elfogy a pén
zem, akár öt nap, öt éjjel se kelek 
fö l. . .  Ilyenkor undorodom a világ
tól s nem akarok más arcot látni, 
mint a szobalányomét. . .  Most tehát 
kombinálj, hogy miért n,em mozdul
tam ki már vagy három nap óta a 
hálószobámból. . .

— Nincs pénze?
— Nincs pénzem? Ez igen diszkrét 

kifejezés, fiam. Nem hogy pénzem 
nincs, de öt sous sincs az egész há
zamban. Három nap óta hitelben 
élünk s ez nem olyan nagy baj, mint 
az, hogy most már a cselédeim is 
tudnak a nyomorom felől. Jeanette, 
a szobaleányom, ma reggel jó ideig 
tett-vett az ágyam körül, aztán vég
re elszánta magát rá, hogy megszó
la l . . .  Ezt mondta: „Ha a madame- 
nak nincs aprópénze, én adhatok öt
ven frankot, amig egy nagy bank

1 citrom  6 fillérjébe kerül, 
ha a közkedvelt 

„Hungária" zamatos cit
rom  pótló port használja
teához, limonádéhoz, sütéshez, 
főzéshez 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 'A liter vízben old
juk fel, amikor is kitűnő bor

ecetet kapunk belőle.
Á ra : egy kiló 120 korona 
legkisebb rendelést '/8 kiló 16 
koronáért küld utánvét mellett.

KERTÉSZ MIKSA
vegyi laboratóriuma

Budapest, VI., Aradi-utca 61. sz.
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Felelős szerkesztő és kiadó :

Böhm Ármin.
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jegyet fölvált.“ Sunyi pillantással 
mondta ezt s elképzelheted, hogy 
mit feleltem neki a szemtelen aján
latára . . .

— Kikergette a szobából!
— Ezt feleltem neki: Helyes, szi

vem, hozd be az ötven frankodat. . .  
Jeanette behozta az ötven frankját, 
s most már a portás, meg az inas is 
tudja, hogy a szobaleányom megta
kargatott pénzecskéjéből élek . . .

— Hát hogyan jutott idáig?
— Ez hosszú történet, fiam, ami 

téged nem nagyon érdekel. . .  Elég 
annyi, hogy Etelváry grófnak majd
nem kitéptem a bajuszát s haragom
ban minden vagyonomat oda ajándé
koztam a monte-carlói részvénytár
saságnak . . .  Ez különben nem olyan 
nagy baj, mert ha ma a szobaleá- 
nyomtólk értem is kölcsön ötven 
frankot, nem lehetetlen, hogy a jövő 
héten megint százezer frankom lesz 
a Credti Lyonnais-ben. Effelől nyu
godtan alhatsz, hiszen ez náTam nem 
olyan rendkívüli e s e t . . .  Most csu
pán arról van szó, hogy hirtelenében 
segítsek magamon valahogy, mert a 
derekam már nem birom a sok fek
véstől . . .

— Megengedi, hogy én felajánljak 
valami pénzt? — kérdeztem rész
véttel.

— T e ?  Hát mennyi pénzed van?
— Van vagy ötszáz frankom a ta

karékpénztárban . . .
Hermin hangos nevetésre fakadt.

(Folyt, köv.)
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elsőrendű természetei, szénsavdus asztali gyógyvíz.

Főraktár: PécZely A ntal kereskedő 
Budapest, II. kér., Margít-kőrut 50-52 . szám.
Telefon: 40-97. □ □  Telefon: 40-97.
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