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Budapesti Kávésipartársulat
1920. szeptember 7-én, kedden délután 
3 órakor, az O rszágos Iparegyesület 
ülésterm ében (VI., Zichy Jenő-utca 4.)

RENDKÍVÜLI
K Ö Z G Y Ű L É S T
tart, melyre a társulat t. tagjait ezennel meghívja 

Dr. Havas Nándor s. k. Reiner Mór s. k.
titkár. elnök.

A napirend tárgyai:

1. Elnöki megnyitó.
2. A gazdasági helyzet megvitatása.
3. Elnöki zárszó.

Tekintettel a napirenden levő tárgy fontosságára, 
fölkéretnek a t. tagok, hogy minél számosabban 

jelenjenek meg.

A tejeskávé árának uj megállapítása.
Az Országos Központi Ánvizsgáló Bizottság 

ideiglenes elnöke iparunk iránt érzett jóakaratát 
bizonyítandó, szükségesnek látta, hivatkozással 
a friss tej forgalomba hozatalának ideiglenes 
megengedésére, a kávéházakban kiszolgáltatásra 
kerülő tejeskávé adagjának árát leszállítani.

Annak ellenére, hogy a friss tej literének 
ára, épugy mint a kondenzált tejé, a 10 koronás 
maximális ár dacára de facto 14— 15 koronába 
kerül, az OKÁB. a friss tejből készült tejeskávé 
árát az eddigi 5 korona helyett, 4 koronában álla
pította meg. A vonatkozó rendelet 1. §-a igy szó l:

A 8980/1920. O. K. Á. B. számú rendelet 
1. §-a a következő két ponttal s az alábbi uj 
bekezdéssel egészül ki:

Tejeskávé, friss tejből készítve, szemes
kávéból készült feketekávé hozzáadásával, leg
kevesebb 2 dl., 2 drb szacharinnal, legmaga
sabb ára 4 korona.

Kapuciner (friss tej és szemeskávéból 
készült feketekávé keveréke), legkevesebb 1 dl., 
2 drb sacharinnal, legmagasabb ára 3 korona.

Hogy ez intézkedés a jelen viszonyok mellett 
mennyiben helytálló, rá kell mutatni arra, hogy 
a legutóbbi idők folyamán ipartársulatunk már 
számtalanszor kérte az eredetileg megállapított 
5 koronás ár felemelését. Annak idején ez az ár 
sem felelt meg a tényleges költségeknek és az 
ár megállapítása óta a regieköltségek összes 
tényezője sok-sok százalékkal emelkedtek.

Lapunk szűkre szabott terjedelme nem engedi 
meg ezek tételenkénti részletezését, elég rámu
tatnunk arra, hogy f. évi május 1-e óta a házbér, 
a világítás, a fűtőanyag, a mosás, a jég és a 
személyzeti költségek 25-100°/0-ig terjedő mér
tékben emelkedtek. Emellett a nyersanyagok
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árai sem mutatnak lefelé menő tendenciát, sőt 
ép az ezen cikkeknél számba jövő kávéárak ismét 
felfelé emelkednek. Ily körülmények között nem 
tudjuk hogyan minősítsük az OKÁB. eljárását, 
amikor az árak méltányos felemelése helyett, 
azokat minden meghallgatásunk nélkül leszállítja.

Ugyanezen rendelet 3. §-a a sacharinki- 
szolgáltatási kötelezettséget illetőleg a követke
zőket tartalmazza:

Aki az előirt sacharinmennyiséget a jelen 
rendelet 1. §-ának utolsó bekezdése ellenére 
az ott megjelölt esetekben nem az egyes ada
gok mellett külön szolgáltatja ki, az, ameny- 
nyiben cselekménye súlyosabb büntető ren
delkezés alá nem esik, kihágást követ el s 
tizenöt napig terjedhető elzárással és kétezer 
K-ig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Külön figyelmeztetjük a kartórsakat, hogy 
a kifüggesztett árjegyzékeken a módosított árakat 
kell feltüntetni.

Az uj árak f. évi szeptember hó 2-án lépnek 
életbe. Ipartársulatunk elnöksége, a rendelet meg
jelenése után nyomban eljárt az Árvizsgáló Bizott
ságnál és alkalmat fog keresni, hogy az eljárás 
eredményét a kartársakkal minél előbb tudassa.

Az Árvizsgáló Bizottság átszervezése.
Lapunk múlt számában közöltük, hogy az Árvizs

gáló Bizottság átszervezése ügyébeu a Kereskedelem
ügyi Minisztériumban egy ankét tartatott.

Az ankéton, úgy az összes foglalkozási ágak kép
viselői, mint a hivatalos gazdasági politika irányitói 
részéről az a vélemény domborittalott ki, hogy az OKÁB, 
a jelenlegi hatáskörében fenn nem tartható.

Az Országós Iparegyesületnek lapunk múlt számá
ban már közölt álláspontján kívül, az OMKE. választ
mánya is foglalkozott, Horváth Nándor elnöklete alatt, 
az ismert három elvi kérdéssel és szintén kimondotta 
az OKÁB átszervezésének szükségességét, ugyanis úgy 
a fogyasztók, mint a termelők és kereskedők részére 
bizonyos fix pontok megállapítása kívánatos és ez csak 
a tájékoztató árak rendszerének kiépítése által érhető el.

Az OMKE. képviselője mutatott rá az ankét során 
az Árvizsgáló Bizottság organikus hibájára, arra, hogy 
az eredeti rendeltetésének meghamisításával ma már 
nem mint bizottság, hanem mint a referensek kollégiuma 
működött az érdekeltség, a kinevezett bizottsági tagok, 
a szakbizottságok kikapcsolásával. A reformnak első
sorban az érdekeltség intézményes bevonását kell meg
valósítania. Ennek a szempontnak helyességét az elnöklő 
államtitkár ép úgy elismerte, mint az OKÁD. volt veze
tője, Búd János is és a reform ily irányú követelésében 
egyetértettek velünk az összes érdekeltek.

Még egy eredményét kell az ankétnak elkönyvelni. 
Azt a körülményt, hogy még azok is, akik az Árvizs
gáló Bizottság és a hatósági árpolitika fentartását kíván
ták, hangsúlyozták azt, hogy azt csak mint a viszonyok 
által reánk kényszeritelt szükséges rosszat tartják fen- 
tartandónak.

A kávésiparra nézve az OKÁB. átszervezése már 
azért is létkérdést képez, mert a jelenlegi rendszer az 
amugyis nagy nehézségekkel küzdő kávésipart teljesen 
a tönk szélére jutatta, Számlalanszor mutattunk rá az 
OKÁB.anomáliáira,,minden szakértelmet nélkülöző műkö
désére, melynek jellemző példája a teának 3 koronában 
való megállapítása, amit a sokkal kisebb regievei dol
gozó tejivócsarnokok és kávémérések 3.50 koronáért 
számiihatnak fel. Ilyen és még sok más „OKÁB. tréfa" 
igazolja azt a sokat hangoztatott álláspontunkat, melyet 
az ankéten résztvevő érdekképviseletek kivétel nélkül 
kifejezésre juttattak.

Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszter az Ár
vizsgáló Bizottság átszervezése ügyében egy ujságiró 
előtt következőképen nyilatkozott:

— Tárcám keretében ez idő szerint az árvizsgáló 
bizottság sürgős átszervezésével foglalkozunk, hogy ennek 
a szervnek ármegállapiíó munkáját egységes, exakt alapra 
helyezzük. Irányelvem e tekintetben az, hogy figyelembe 
véve a termelők érdekeit, ezzel összhangban a lehető
séghez képest a fogyasztóérdekek is megvédessenek. 
Nem engedhető meg, hogy zilált gazdasági helyzetünk
ben a tőke jogtalan haszonhoz jusson. Az árvizsgátó 
bizottság szervét a kormány továbbra is fenn kívánja 
tartani, azonban az a kívánság merült föl, — és hang
súlyozom ismét: a termelő és fogyasztóérdekek együttes 
megvédése céljából — hogy működése hatályosabb felü
gyelet alá helyeztessék és szorosabb kapcsolatba hozassák 
a kereskedelemügyi minisztériummal.

Az ankét lefolyásáról az alábbi részletes tudósítás 
számol be:

A kereskedelemügyi miniszter képviseletében Szci- 
tovszky Tibor államtitkár nyitotta meg az értekezletet 
és bejelentette, hogy az ármaximálások körül uj kor
mányelhatározás vált szükségessé, mert részben a kor
mány mellőzte az eddig érvényben volt ármaximálási 
rendeletet, részben pedig sok kritika érte az Árvizsgáló 
Bizottság működését. De ettől függetlenül, hatáskörét is 
erősen megcsonkította az árdrágító törvény, úgy hogy 
az átszervezés okvetlenül szükségessé vált.

Fenyő Miksa, a GyOSz. igazgatója, volt az első fel
szólaló, aki joggal utalt arra a visszás körülményre, 
hogy az érdekeltség véleményét minden alkalommal ki
kérik ugyan, de az ezután kiadott kormányintézkedések
ben semmi nyomát az érdekeltség javaslatainak nem 
találhatjuk, Az Árvizsgáló Bizottság gazdasági szükséges
sége ma már nem lenne indokolható. Szükségesnek 
tartja az Árvizsgáló Bizottságnak reformált hatásköré
ben való fentartását.
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Foltényi Róbert terjesztette be ezután a kereske
delmi és iparkamara álláspontját. A kamara az OKÁB. 
egész hatáskörét a maga számára követelte.

A kamarai álláspont ellen felszólalt Mutschenbacher 
Emil, az OMQE. igazgatója. Az Árvizsgáló Bizottság 
fenlartása mellett van, mint a legszélesebb fogyasztási 
réteg képviselője Ezért az Árvizsgáló Bizottság további 
működésénél az érdekeltség bevonását elsőrangú fontos
ságúnak tartja.

Barczen Gábor igazgató, a Baross-Szövetség kép
viselője, a hatósági árpolitika kérdésében teljesen ugyan
azt az álláspontot terjesztette elő, mint amelyet azOMKE. 
nagyválasztmánya elfoglalt. Ellenben a hatósági enge
délyek kiadásának megszorítására, valamint a már kiadott 
hatósági engedélyek revíziójára az Árvizsgáló Bizottság 
mai iparrendészeti osztályának önálló bírósági jogkörrel 
való felruházását kívánta. Ez az önálló hatósági szerv 
a szakmák képviselőiből alakítandó szaktanáccsal együt
tesen működne.

Bartos Ármin, a Kereskedelmi Csarnok alelnöke, 
a Csarnokban képviselt nagykereskedelmi körök nevé
ben az Árvizsgáló Bizottság megszüntetését kívánja és 
a tájékoztató árak közzétételével a kamara hatáskörében 
az érdekeltség autonóm szerveit óhajtaná megbízni.

Horváth István fejtette ki az OMKE. álláspontját. 
Az OMKE. azt javasolja, hogy a közszükségleti cikkek 
taxativ felsorolásával egyidejűleg utaltassanak az egyes 
árszabályozás alá vonandó cikkek közvetlenül az illeté
kes szakminisztériumok (kereskedelmi, földmivelési és 
közélelmezési) hatáskörében felállítandó árjegyző bizott
ságokhoz. Az árjegyző bizottságok a minisztérium dele
gáltjából, egy referensből és az érdekeltség képviselőiből 
lennének megalakitandók. A bizottságok, amelyek leg
feljebb 10—20 tagot számlálnának, hetenként kötelezően 
ülést tartanának és igy kellő rugalmassággal kisérhetnék 
figyelemmel a piac változó áralakító tényezőit. Ilyen 
bizottság minden közszükségleti cikké deklarált árura 
nézve lenne alakítandó és köteleztetnék az illető cikk 
tájékoztató árának a közzétételére. Ezek a tájékoztató 
árak azután a szükséghez képest akár hetenként is 
módosíthatók volnának.

Búd János egyetemi tanár válaszolt ezután rész
letesen a vitában elhangzott véleményekre. Meggyőző
dése, — mondotta — hogy a maximális árak ideje le
járt és elérkezett az az idő, amikor a gazdasági élet 
minden megkötöttségét fel kell oldani, vagy legalább 
is lazítani kell, hogy végre ismét helyt adjunk az élet 
szabad folyásának, A kormányzatnak nem lehet más 
politikája, mint hogy ezt elősegítse. Most már tisztán 
áll előttünk, hogy az állami organizáció — dezorgani
zációra vezetett és a legkívánatosabb az volna, ha már 
maga az Árvizsgáló Bizottság és az ezzel kapcsolatos 
többi kényszerintézkedések is a gazdaságtörténelemé 
volnának, ldeig-óráig azonban még ez nem valósítható 
meg. Védelmébe vette az Árvizsgáló Bizottságot a fel

hozott kifogásokkal szemben, bár azt maga is elismeri, 
— mondotta — hogy az érdekeltség bevonása a kommün 
bukása óta csak egyoldalúan történt. Ép ezért a reform 
alapjául azt tartja feltétlenül szükségesnek, hogy az ér
dekeltséggel való együttműködés a legmesszebbmenőleg 
biztosittassék.

Kende János igazgató, a Vas- és Gépgyárak Or
szágos Egyesületének képviselője, az OKÁB. változatlan 
fentartása mellett érvelt, mig a Keresztény Iparosok 
képviselője és Dálnoky-Kovács, az Iparegyesület titkára 
a leghatározottabban annak megszüntetését kérték.

Az elvi kérdések megvitatása után Szcitovszky Tibor 
elnöklő államtitkár a vitát bezárta és a részletkérdésekre 
nézve az érdekeltség írásbeli véleményét kérte.

VEGY ES_HIREK .
Halálozás. A Budapesti Kávésipartársulat titkárát, 

dr. Havas Nándort, súlyos csapás érte. Atyja, Havas 
Ignác ny. Máv, főfelügyelő, folyó hó 25-én hosszas szen
vedés után, 67 éves korában, Miskolczon meghalt. Az 
elhunyt kartársai és ismerősei körében is köztiszteletben 
állott. Temetése nagy részvét mellett ment végbe. Dr. 
Havas titkárt az Ipartársulat elnökségén kívül számos 
kartársunk kereste fel részvétével.

A Kávésok Országos Szövetségének megalakulása. 
A nyári szünet befejeztével a Magyar kávésok országos 
szövetségének előkészítő bizottsága erélyesen hozzálát 
a végleges megalakuláshoz. A napokban fogja megálla
pítani az alakuló közgyűlés idejét és helyét és fogja az 
alakulás formáit megbeszélni. Ismételten felkérjük azon 
vidéki kartársainkat, akik csatlakozásukat még eddig 
nem jelentették be, tegyék azt a megalakulás előtt, hogy 
a jövő nagy feladataival szemben egységesen foglalhas
sunk állást. Amint jelen számunk vezércikkéből is látjuk, 
alig van oly hatósági vagy törvényes intézkedés, amely 
összes iparüzöinket ne érdekelné, ezek végrehajtása során 
csak akkor tudunk a kellő nyomatékkai fellépni, ha minél 
teljesebben képviseljük a Magyar Kávésok társadalmát. 
Jelentkezéseket elfogad a Budapesti Kávésok Szövet
sége, VIII., József-körut 38. III. 17.

A zsemlye eladásának korlátozása. Dr. Vass József 
közélelmezési miniszter kijelentése szerint, a kenyérfor
galomra vonatkozó rendelet rövidesen, valószínűleg 
szeptember első napjaiban megjelenik, amikor is a 
zsemlye kiszolgáltatását jegyhez fogják kötni. A zsem
lyének korlátlan eladása a kenyérkérdést némileg meg
oldotta, e rendelet ily formában való életbeléptetése 
által a régi mizériák megint be lógnak következni, mert 
a kávéházba járó közönség nem rendelkezik az e célra 
szükséges kenyérjeggyel.

Üzleti hirek. A Nemzeti (volt Király-) kávéház, 
mely Fábri Henrik tulajdona volt, Stern Sándor, a Keleti- 
kávéház volt tulajdonosa és Kaiser Adolf, a Fehérvár- 
kávéház volt tulajdonosa, birtokába ment át.
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Szénkiutalás. A Budapesii Kávésipartársulat elnök
sége eljárt Rau Gottlob udvari tanácsos, szénkormány
biztosnál, kinek azt a kérést terjesztette elő, hogy a 
Budapesti Kávésipartársulat tagjai részére különböző 
szénkereskedőknél történt szénkiutalásokat a jövőben 
egységesen az ipartársulat által erre megbizott Fodor 
Izsó szénnagykereskedőhöz, ki az ipartársulat szénosztá
lyának vezetését átvette, teljesiítesse. A szénkormány- 
biztos ur Öméltósága az ipartársulat elnökségét nagyon 
szivesen fogadta és megígérte, hogy a szénkiutalásokat 
előreláthatólag folyó hó 15-töl kezdődőleg fogja az 
ipartársulat kívánságának megfelelően eszközöltetni, 
addig azonban a szénkiutalás szünetel. Fodor Izsó ur 
működését f. évi szeptember hó közepén fogja megkez
deni az ipartársulat irodájában, Ez időpontról tagjain
kat lapunk utján fogjuk értesíteni.

A kávéházakban és tejivócsarnokokban friss tejből 
készült ételek és italok kiszolgáltatásának engedélyezése. 
A székesfőváros tanácsa a tejkiszolgáltatás tárgyában a 
következő hirdetményt bocsátotta ki: A tanács ezennel 
közhírré teszi, hogy a m. kir. közélelmezési minisztérium 
folyó évi augusztus hó 14-én 46.229/1920—V, sz. alatt 
kelt rendeletével a kdvéházakban és tejivócsarnokokban 
friss tejből készült ételek és italok kiszolgáltatását — 
a megrendelt kondensdtt tejkészleteknek Budapestre való 
megérkezéséig— az alábbi feltételek mellett engedélyezte. 
A kávéházak kötelesek a Központi Tejhivatalnál (IV., 
Bécsi-utca 1.) hatósági igazolvánnyal (községi elöl
járóság, főszolgabírói hivatal) igazolni, hogy mily mennyi
ségű tejet és honnan szereznek be. A beszerzés csak 
oly községekből, illetve termelési helyekről történhetik, 
amelyek a székesfőváros közélelmezési céljaira igénybe 
véve nincsenek, Egyes kávéházak és íejivócsarnokok 
üzletei részére szükséges tejmennyiséget (az általuk be
szerzett tejmennyiségtől függetlenül) a Központi Tej
hivatal állapítja meg és e célból a kávéházak és tejivó
csarnokok a Központi Tejhivatal által szabályszerű enge
déllyel látandók el. Aki ezeket a rendelkezéseket meg
szegi vagy kijátsza, az kihágást követ el és a 3678/1917, 
M. E. szánni rendelet 32. §-a értelmében hat hónapig 
terjedhető elzárással, valamint 2000 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel bűntettet ik.

Figyelmeztetés 1 Miután a kávéházakban a fehér 
cukor használata nincs megengedve, felhívjuk tagjaink 
figyelmét, hogy a kiutalt havi sacharinmennyiséget szep
tember hóra a saját érdekükben mielőbb vegyék át, 
mert a hatóság a legközelebbi kontingentálásnál az 
utolsó havi átvett mennyiséget veszi alapul és igy tag
jaink ki lesznek téve annak, hogy a kiutalt mennyiség 
nem fogja fedezni a szükségletet.

H o r v á t h  N á n d o r  L ö v a n s t c in  !VS. u tó d a .
Főüzlet: IV., Vámház-kőrut 4. Telefon: József 61—61 vagy 
József 39 —19. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendégisinek és kávéházainak állandó szállítója. — 
Fióküzlet: IV., Türr István-utca 7, Telefon: 11—48.

Az aprópénzhiány. Az aprópénzhiány miatt egyes 
főpincéreknél rendszerré vált az, hogy a fizetendő ősz- 
szeget, ha nem tesz ki teljes koronát, úgy mint a sör
nél és vajnál, felfelé kikerekiti. Az Árvizsgáló Bizottság 
ezt indokolatlan árdrágításnak minősiti és a visszaélé
sek meggátlása céljából rendeletet bocsájtott ki, amely 
az aprópénzhiányra való ideiglenes segítésre a napilapok 
kiadói által kibocsátott és bevált bonrendszert ajánlotta, 
természetesen kötelezi egyúttal a kereskedőt, hogy az 
általa kibocsátott bont fizetési eszközül elfogadja és a 
kikerekitve összegyűlt bonokat beváltsa. Felkéri tehát 
az árvizsgáló bizottság a közönséget, hogy minden oly 
esetben, amikor a visszajáró aprópénz helyett minden 
felszólítás nélkül bont (esetleg bélyeget, amely a bizott
ság szerint különben mint fizetési eszköz alkalmatlan) 
nem kap, jelentse be az esetet a bizottságnál, hogy az 
árdrágítás kérdésének megállapítása után a büntető el
járást megindíthassa. Tekintettel arra, hogy feljelentés 
esetén a következmények a kávéháztulajdonosra hárit- 
tatnak, a fenti rendeletnek betartását különösen ajánljuk.

Rendelet a körítésekről és az üres főzelékről. Bole- 
mann Ernő dr., az Árvizsgáló Bizottság ideiglenes elnöke, 
újabb rendeletben szabályozta a vendéglőkben, kávé
házakban és más étkezőhelyeken felszolgált húsételek 
körítésének sorrendjét, illetve árát. A nyilvános étkezési 
üzemek kötelesek a kész és rendelésre készülő hús
ételekhez, külön ár felszámítása nélkül, legalább 15 dkg,, 
illetőleg egy és fél deciliter mennyiségben körítést hozzá
adni. A körítést az étlapon fel kell tüntetni. A feltétes 
főzelék ára a nyilvános étkezési helyek különféle cso
portjai szerint legfeljebb a következő lehet: A) csoport
ban 12, B) és C) csoportban 11, D) és E) csoportban 
10 korona, A feltétes főzelékeket a fogyasztó kívánsága 
szerint mindazokból az idényfőzelékekből kötelesek ki
szolgáltatni, amelyek az illető napon üres főzelék vagy 
körítésként az étlapon szerepelnek. Az üres főzelék leg
magasabb ára egyelőre csak az úgynevezett zöld- és 
burgonyafőzelékre és az úgynevezett sós burgonyára 
nézve a következő: A) csoportban 5, B) és C) csoport
ban 4, D) és E) csoportban 3 korona. A külön rende
lésre felszolgált fözelékkörités ára az A), B) és C) cso
portban 3, a D) és E) csoportban 2 korona. A rendelet 
áthágóit az államrendőrség hat hónapig terjedhető el
zárással, valamint 2000 koronáig terjedhető pénzbünte
téssel sújthatja.

Az alkalmazottak bejelentése és osztályozása.
A Kerületi Munkásbiztosiíó Pénztár az alkalmazottak 
osztályozása tárgyában egy értekezletet hivott össze, 
melyen a Budapesti Kávésipartársulat Mészáros Győző 
által, a Budapesti Kávésok Szövetsége pedig Gárdonyi 
József elnök által képviselve volt. A kormány legutóbb 
kiadott rendelete értelmében újabb szabályozást nyert 
a munkások és egyéb alkalmazottak napibérosztályokba 
való besorozása. A kávéházi személyzet három osztályba 
lett besorozva és pedig: a IX. osztályba kerülnek a 
főpincérek, pincérek és egyéb alkalmazottak, kiknek
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napibére a 45 koronát meghaladja, a VII. osztályba 
kerülnek a felirónők, konyhalegények, takarítónők és 
egyéb segédszemélyzet 18—30 korona napibérrel, a VI. 
osztályba esnek az újságos fiuk 15—18 korona napi
bérrel. A ruhatárosok, amennyiben azok mint önálló 
vállalkozók szerepelnek, kötelesek úgy saját személyü
ket, mint az általuk alkalmazott segédszemélyzetet 
bejelenteni és a dijakat fizetni. A betegségi biztosítási 
járulékok ezekhez képest a következők: 
a VI. napibérosztályban napi K 1.16, heti K 6.96,
„ VII. „ „ „ 1.70, „ „ 10.20,
,, IX. „ „ „ 4.20, „ „ 25.20.

A Budapesti Kerületi Munkásbiztositó Pénztár 
felhívja ennélfogva a nála biztositó munkaadókat, hogy 
a pénztár által rendelkezésükre bocsátott nyomtatvá
nyok fölhasználásával az 1920. évi szeptember hó 1-én 
foglalkoztatott alkalmazottaikat, tekintet nélkül arra, 
hogy azokat a pénztárhoz megelőzően bejelentették-e, 
a pénztárnak újra jelentsék be és kisérjék figyelemmel 
az ez ügyben kifüggesztett plakátokat.

A jégárak újabb megállapítása. Az Országos Köz
ponti Árvizsgáló Bizottság folyó évi augusztus 30-án 
kelt rendeletével folyó évi szeptember hó 5-én kezdődő 
hatállyal a jég legmagasabb árát Budapest székesfőváros 
területén a következőkben állapította meg:

A jég (műjég) legmagasabb ára:
A) az Óbudai jéggyár, a Hűtőházi jéggyár 

és a Marha- és Sertésközvágóhid jéggyára által 
termelt jégnél a termelőhelyen való átvétel mellett, 
métermázsánként 30 korona.

b ) Az Erzsébet jéggyár, a Fővárosi jéggyár, 
a Goldmann József utóda jéggyár, a Mészárosok 
jéggyára és -a  Budapesti jégművek Dimitroff és 
Társa által termelt jégnél, a termelőhelyen való 
átvétel mellett, métermázsánként 35 korona.

Házhoz szállítási dij métermázsánként 18 K, 
ennélfogva a jég ára házhoz szállítva:

a) az A) alatt felsorolt jéggyáraknál méter
mázsánként 48 korona,

b) a B) alatt felsoroltaknál pedig méter- 
mázsánként 53 korona.
A rendelet 2. §-a kötelezi a jégelárusitó-helyeket, 

ideértve a jégszállitó kocsikat is, hogy a jégnek kilo
grammonkénti árát szembetűnően elhelyezett táblán tün
tesse fel, a tábla szövegének pedig a következő zára
dékot is tartalmaznia kell: „A jég mérlegelendő."

A 3. §-ban az Országos Központi Arvizsgáió Bizott
ság felhívja az érdekeltek figyelmét a következőkre:

1. a jég legmagasabb árának túllépése az 
1920. évi XV. te. 1. §-ának 1. pontja, illetőleg az 
idézett törvénycikk 3. §-ában körülírt esetekben a 
törvénycikk 3. §-a alá esik és ártullépés vétsége, 
illetőleg árdrágító visszaélés büntette miatt a hivat
kozott törvénycikk szerinti büntetések kiszabását 
vonja maga után.

2. ha valamely az 1. § B) csoportja alá eső 
jéggyár az A) csoporba tartozó jéggyártól jeget vesz 
át és azt nem az A) csoportra megállapított, hanem 
ennél magasabb áron hozza forgalomba, úgyszintén, 
ha valamely az 1. § A) csoportja alá eső jéggyár 
alkalmazottai, vagy megbízottai, hogy ekként a 
fogyasztóközönséget a B) csoportra nézve megálla
pított magasabb áru jég fogyasztására kénysze
rítsék, a fogyasztóközönség részére saját gyáruk 
termékének kiszolgáltatását megtagadják, az Orszá
gos Központi Árvizsgáló Bizottság az előbbi eset
ben az 1920: XV. te. 1. §-ának 4. pontja alá eső 
árdrágító üzérkedés (láncolatos kereskedés) vét
sége, utóbbi esetben pedig az idézett törvénycikk 
1. §-ának 5. pontjában meghatározott áruelvonás 
vétsége, illetőleg az idézett te. 3. §-a szerint minő
sített esetekben árdrágító visszaélés büntette címén 
fogja a büntető eljárás megindítását kezdeményezni.
Kondenstejre a Kávésok Áruforgalmi Rt., október 

elején történő leszállításra, feltételesen felvesz tagjainkra 
nézve kötelező előjegyzéseket.

Értesítés. A Budapesti Kávésipartársulat Szakisko
lájában az 1920—21. iskolai évre a beírások 1920. évi 
szeptember hó 1-től 15-ig tartatnak az iskola helyi
ségében (VII., Nyár-utca 9. szám), vasár- és ünnep
nap kivételével minden nap délelőtt 10 órától 12 óráig. 
Minthogy az iskola látogatása kötelező, felhívjuk 
a t. Főnök urakat, hogy tanoncaikat az iskolába a fent 
jelzett időben okvetlenül Írassák be, nehogy ezen köte
lezettség elmulasztása miatt kellemetlenségeik legyenek. 
A rendes tanítás 1920. évi szeptember hó 15-én dél
előtt 10 órakor kezdődik. Az igazgatóság.

Kávésok!  Használjunk „Árkó" szab. butortisztitót. 
Asztalok, székek összerugdalt piszkos részeit takarítónőnk át
dörzsöli és bútorunk mindig tiszta és uj lesz. Mindenütt kap
ható. Főlerakat: Áron és Molnár,Budapest. Vili., József-körut9.

Royal Orfeum
Körúti étterme

(VII,, Erzsébet-körut 33.)
Konyhája kitűnő I 

Elsőrangú ebéd vacsora

loyal-Redoute
VII., Erzsébet-körut 33.

Művészi táncattrakciók ‘/ilO—11-ig 
Két zenekar.

Francia konyha. :: Elsőrendű italok, 
Az előkelő világ szórakozóhelye. 

Nyitva este 8 órától záróráig.

Royal Orfeum
műuöszszebáii

(VII., Hársfa-utca 36.) 
Kitűnő ebéd és vacsora. 
Művészek találkozóhelye.

Este cigányzene._______
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B u d a p e s t i  K á v é s o k  Á ruforga lm i Részvénytársasága
Hivatalos órák: d. e. 8-2  V ili. ,  József-köru t 3 8  Telefon: József 21-05

♦♦♦♦♦♦

A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvény- 
társasága eredetileg az Ipartársulat részére ki
utalt hatósági cikkek elosztására 1 millió korona 
alaptőkével alakult, üzletkörét azonban működé
sének rövid ideje alatt máris széles irányban 
annyira kiterjesztette, hogy ma már ezen alap
tőke kevésnek bizonyult. A részvénytársaság 
célja, hogy üzletkörének a kávesipar összes 
ágaira való kiterjesztésével tagjait minden irány
ban jól és olcsón lássa el. A vállalat jövő pro- 
grammjának fontosabb állomásai az összes kávé
házi felszerelési cikkek bevezetése, kávépörkölő, 
cukor- és füszermalom, továbbá kolbászgyár, 
tej- és vajtelep felállítása, borpincézet, sörpalac
kozás, sütöde, cukrászda és jéggyártás. A rész
vénytársaság alaptőkéjének 2'U millió koronára 
való felemelése nagy lépéssel visz közelebb e 
programm megvalósításához. Kérjük tehát tag
jainkat, hogy az újabb részvényjegyzésben minél 
nagyobb mértékben résztvenni szíveskedjenek.

A részvénytársaság, hogy tagjainak további 
legmesszebbmenő előnyöket nyújtson és az áru

beszerzését megkönnyítse, elhatározta, hogy al
kalmazottaival tagjait rendszeresen felkeresi, a 
tagok rendeléseinek felvétele céljából. Az igy 
megrendelt árukat minden költség felszámítása 
nélkül házhoz szállítja. Ilyképen a tagok alkal
mazottaink által állandóan tájékoztatva lesznek 
a raktáron levő árukról és azok árairól. A rész
vénytársaság a feladott rendeléseket a legnagyobb 
pontossággal és figyelemmel fogja elintézni.

Alant közöljük a részvénytársaság fontosabb 
cikkeinek árjegyzékét.

A jegyzési határidő meghosszabbítása.
A Kávésok Országos Szövetségének szervezésé
vel kapcsolatban a vidéki kartársak is részvény- 
jegyzésre lettek felszólítva. Örömmel konstatáljuk, 
hogy a vidéki kartársaknál nagy érdeklődés mu
tatkozik és már számosán jegyeztek részvényeket. 
Tekintettel arra, hogy ne csak a fővárosi, hanem 
a vidéki kartársaknak is alkalmuk legyen rész
vényeket jegyezni, az Igazgatóság a jegyzési 
határidőt f. é. november 1-ig meghosszabbította.

Á R J E G Y Z É K :
Kor. Kor.

1 csőm. Sacharin . . . 53 — 1 liter Boróka . . . . 8 0 .-
1 kg. Kávé, Santos . 118 — 1 liter Cognac . . . . 76.—
1 kg. Kávé, pörkölt . 140 — 1 liter Cognac, saját tölt. 81 —
1 kg- Tea, Ceylon. . 150 — 1 kg. Mustár, mérve . . 22 —
1 kg. Cacao De Jong. 185.— 1 üveg Mustár.................... 70 —
1 kg. Csokoládé . . 190 — 1 doboz Sardinia . . . 22.
1 kg. Hadikávé . . 22.50 1 doboz Gyufa.................... —.74
1 kg. Frank-kávé . . 17.50 1 liter Goirup-ecet . . . 4 —
1 doboz Condenztej , . 44 — 1 üveg Altvater Gessler */, 200 —

1 kg. Só 
1 doboz Kristálysó 
1 
1 
1 
I

kg. 
kg. 
kg. 
kg-

1 kg.
1 kg. 

kg- 
kg. 
kg. 
kg- 
kg. 
kg.

1 kg.
kg.
liter
liter
liter
liter

Méz, 1.
Málnaszörp 
Citromszörp 
Mogyoró, hámozot 
Kömény .
Fahéj . .
Citrom. .
Bors . .
Mazsola . 
Babérlevél 
Maccaroni 
Vegyes gyümölcsíz 
Rizs 
Étolaj 
Rum 
Rum, saját töltés 
Szilvórium 
Törköly .

9.30 
15 — 
85 — 
7 0 .-  
40.— 

135.— 
50.— 

120.—  
28 — 

100 —  

9 5 .-  
10. —  

40 — 
50.— 
78.— 
9 0 . -  
70.— 
76.— 
80.— 
76.—

1 üveg Unicum V, . • 195.—
1 üveg Qriotte 0 7  . . 180.—
1 üveg o Cherry Brandy . 180.—
1 üveg M Tripl Sec V, . . 235.— 
1 üveg ^ Dominicaiu V, . 240.— 
1 üveg N Grand Charge 0'7 180. —
1 üveg Allasch 0 7 . . 180.—
1 üveg Trippl Sec V, .
1 üveg “  Cherry Brandy V, 
1 üveg — Vanília '/, , .
1 üveg Cordial Medoc V,
1 üveg „ Chartreuse . .
1 üveg — Allasch . . .
1 üveg o Császárkörte. .
1 üveg q  Figaró . . . .
1 üveg Curacao , . ,

196.— 
176.— 
156.— 
186.— 
156.— 
156.— 
156.— 
140.— 
176.—

1 üveg „ Tripl Sec. . . 210 —
1 üveg % Chartreuse . . 210.—
1 üveg £ Cordeal . . 180.—
1 üveg °  Cherry Brandy. 210.—

Kor.
1 doboz Fogvájó (1000 db) 16.50
1 üveg Cognac, tokaji 1/l . 80 —
1 üveg Pezsgő Törley . . 187.50
1000 db Papírszalvéta 50 —
1 db Papirabrosz . . , 1.60
1 db Pipereszappan , 22 —
1 db Omniol súroló szappan 3.30
100 db K ré ta .................... 32.—
1 db Papirtábla . . . 3.80
1 kg. Gyertya, Stearin . 120 —
1 db Csészealj . . . . 8 —
1 pár Wellington-kanna . 16 —
1 üveg K áp ri.................... 80 —
1 üveg Diana sósborszesz. 11 —
1 üveg Diana sósborszesz 28.50
1 üveg Diana sósborszesz 57 —
1 üveg Sirius fémtisztitó '/2 8 50
1 üveg Siriusfémtiszfitó V, 15.50
1 üveg Tenta >/16 . , . 2,50
1 üveg Copir tenta . . . 27.—
1 doboz Fedák.................... 3,60
1 csőm. Vrspor . . . . —.80
1 üveg Indigó kékitő . . 5.60
1 db Hutter-szappan >/4 18.—
1 kg. Paprika, rózsa . . 72.—
1 kg. Sódabikarbóna. . 40.—
100 db Fagylaltostya . . 75 —
1 doboz „Csillag" fémtiszt. 8 —
1 db Grossol kéziszappan 13.—
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C O G N A C CZUBA DUROZIER & Cie
FRANCIA COGNAC-GYÁR PROMONTOR

ALAPITTATOTT 1884

Káuéédesitésre, cukrászsütemény és fagylatt- 
. készítéshez, gyümölcsbefözéshez
| legalkalmasabb cukorpótlék a
l 8 0%  kristálycukrot tartalmazó
í _ _  "  _ _  m  k ilo g ra m m ja

ffl U ül 6 1 I I  kor.
Kapható Strauss Atitalnári'fA

I P A R S Ó

HAZAI
I
I . FIGYELJÜNKii?ARPiatnik Nándor és fia budapesti 

magyar kártyagyár gyártmányainak 
valódiságára!

• WAZAI IP A R
I

á  J k  Óvakodjunk a rossz utánzásoktól 
Magyar játékkártyagyár r.-t.
P i a t n i k  N á n d o r  é s  f i a i  JL-~-fí A

_ Budapest, VII., Rottenblller-u. 17 '
Telefon: József 10—G3.
Alapittatott: 182-1__________3 ,a°^e*1 j

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmé- 
nyek előállításánál a jég sózására, 

valamint hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosítást és 
értesítést szóbeli vagy írásbeli kérdezősködésre díjmen
tesen nyújt, a MagyarSójöuedék Vszérügynöksége 

iparsóosztály:
Buda pest, U.,Váczi-köi-ui 32 Tel. 73-40D H ű B B n B a s s a a a i t s s a a o B s i a s m a i e a a a M B i a a a a a D s t c i a s c B i i c a a B a i e i F V R i B B e M U i a *

pe-»»

Igen jó minőségű 
fehér és vörös 

fölfelé házhoz szállítja: (ü ö s tie n  d á n o s  bor- 
nagykereskedő VII!.,Csokonay-u. 8 Tel :József51-50

O B O R O K  S S t S

Cikonuíri kaitln
italmérési engedéllyel, mészárszékkel, 
füszerüzlettel, sütődével és szikvizgyár- 
ra! azonnali átvételre kiadó. Ajánlatok 
„Cukorgyár 4421“ jeligére Haasenstein 
és Vogler hirdetési irodába, Budapest, 

Dorottya-utca 11.

í r ü d s  r a a H E BOR HEGYI F. c'Borhegy i bor
B O R K E R E S K E D E S

Budapest, V. Gizella-tér 4. (Saját ház.) 
Pincék: Budafokon és V. Gizella-tér 4.

Telefon: 35—79 
Fióküzlet: V. Egyetem-u. 2. Telefon 10—50

(Ajánlja a legjobb francia és magyar pezsgőket- 
cognacoí és likőröket gyári árakon. Jéelföldi borai, 
az első hírneves bortermelőktől a legiutányosabb 
áron. Vidéki rendelések pontosan feljesittefnek.

Eladó 4 drb Szeifiert-aszfal
köztük egy fordító, rézverettel, uj állapotban 
5/4 márványlappal, <0$ Megtekinthető:

Vass A. Lajosnál, Budai Corso Kávéház Pálffy-tér

?■*£*&*££&********&£*£*&£&&££&*£*&£*£&*&$
*
$**
i
*$*$

Az „ARTESIA* részvénytársaság

.. B i l i
ÜDÍTŐ VIZE legyen mindennapi italod!

az „A R T E S 1A “ r. t . - n í l  Budapest
Telefon: József 92-26

****
*
$>*$A
$'■¥***#*#****************************% ¥* r:

„AMBRilfi egyesült likőrgyárak és gyümőlcslepárló rt.
Gyártelep BUDAFOK.
Közp. iroda Budapest, Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt I 
Telefon: József 22-47. es szilvoriumot. Legfigyelmesebb kiszolgálás!
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Kartírsaink figyelmébe!
Barta Manó, lapunk szerkesztője, 
hirdetéseket az összes lapok részére 
eredeti árak mellett pontosan és 
jutányosán közvetít. Kérjük kartár
sainkat, hogy szükség esetén for
duljanak lapunk kiadóhivatalához: 
VI., Teréz-körut 24 a. Telefon 68-15.

málnaszörp
[telekben is kaphat

itnuss Rutai

65%-os 
p r í m a  
h e g y i
kisebb tételekben is kapható kg.-ként 70 K ért

V., Árpád-utca 11 
raktárában
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|  Rákosi Kálmán
Q  szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételii

f ügynökségi irodája
Budapest, Vili., Rákóczi-ut 82

L j Telefon: József 60—34
j l  Szakmabeli transakciók és bankkölcsönök 
y  közvetítése
........................................... C PU
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Kávéházi és éttermi nyomtatványok
Ízléses és pontos kivitelben készülnek a „Haladás" 
nyomdában, Budapest, V., Ügynök-utca 24. szám.
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arafiilugób, kénlap 
is burdaritf szerek,
valamint az összes pincegazdászati 

cikkek legjutányosabb beszerzési forrása

NAGY IGNÁC
Budapest, V II,, Kárnly-körut 9, 

Telefon: József 115— 15.

zilag ■F E I G L  L Á S Z L Ó  engedélyezett

Dillanafelszerelési és jókarban- g ■ -----—--------------------
tartási vállalata □ n □ *

Elvállal kávéházak, vendéglők, szállodák világításának, 
szellőztctők és csengők felszerelését és jókarbantartását.

Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7. szám

P í f  A  I A 7 s ö r -  és pincegazdászati 
W l í  J U É l B S á K  :: cikkek szakiizlete ::
Budapest, V., Vilmos-császár-ut 48 (Hajnal u. sarkán)
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan
felszerelt raktárát. Telefonszám: 28 — 92.

Napellenző- 
szerkezeíeket 
és redőnyöket

a legmodernebb kivitelben

készít és javít
Stern Ernő és Társa

ipartelepe
Budapest, IX., T e lep -u tca  80
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z Y í i IC!YW Unicum 
1  Cherry Brandy 

Cordial Medoc

Prunelle 
Cacao Chouwa 
Curacao Triple Sec

.Haladás" könyvnyomda, Budapest, V., Ügynök-utca 24.
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