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A nemzetgyűlés elfogadta a pénzügyminiszternek 
az adóbevételek fokozása céljából benyújtott javaslatait 
és ennélfogva azok legközelebb kihirdettetnek és életbe
lépnek. Tudomásunk szerint az adókivetésekre vonat
kozó előmunkálatok megkezdődtek, amennyiben a pénz- 
tigyigazgatóságok máris gyűjtik az uj adókivetés anya- 

' gát. Amint a pénzügyminiszter a javaslat indokolásában 
mondja, nem vitás, hogy egyenesadó-rendszerflnk amugyis 
gyökeres reformra szorul. Mindaddig azonban, amig ez 
a mélyreható változtatásokat igénylő nagy munka el nem 
készül és a közgazdasági életünk lehető kímélése mellett, 
alkalmas időpontban életbeléptethető nem lesz, az egye
nes adók terén a meglevő adórendszer keretei között 
kell maradnunk és ezen keretek között kell megtennünk 
a szükséges intézkedéseket a bevételek fokozása végett.

Ennélfogva az uj törvény is tulajdonképpen a múlt
ban fennálló törvényes rendelkezéseken alapul és lénye
gében véve, ami a kivetés formáját és technikáját illeti, 
az eddigi rendelkezéseket tartja fenn. Természeteseit az 
egyes adótételeknek a kulcsa emelkedik jelentékenyen.

A felemelt adók közül bennünket a jövedelemadó, 
a vagyonadó, a hadinyereségadó és a III. osztályú 
kereseti adóra vonatkozó intézkedések érdekelnek leg
közvetlenebbül, mint amelyek fizetésére minden iparüző 
köteles.

A jövedelemadóra vonatkozó intézkedések az adó
mentes létminimumot 10.000 koronában állapítják meg 
a felemelt megélhetési lehetőségekhez képest. Hasonló
képen emeli a törvény a köz- és magánszolgálatban 
levő adómentes illetményeinek határát is.

A javaslat 6. §-a az eddigi szövegezéssel szemben 
pontosan körülírja a jövedelemadó alapját és kimondja, 
hogy a jövedelemadó alapja az adóévet megelőző nap
tári év tiszta jövedelme.

Ha az adózó szabályszerű kereskedelmi vagy gazda
sági könyveket vezet és üzlete, iparvallalata vagy gazda
sági jövedelmét hitelesített nyereség-veszteségszámlával 
bizonyítja, ennek a jövedelemnek megállapítására az 
1909. évi IX. tc.-nek az ilyen jövedelemnek megállapí
tására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Ezeknél az adózóknál, amennyiben a jövedelem- 
forrás gazdasági (üzleti) éve a naptári évvel nem azo
nos, az adót az adóévet megelőző naptári évben lezárt 
gazdasági (üzleti) év eredménye alapján kell kivetni.

Az egyes jövedelemforrásokból eredő jövedelem 
alatt a regie-költségek levonása után mutatkozó jöve
delmet kell érteni.

A regie-költségeken kívül levonható terheket az 
egyes jövedelemforrásokból származó és a regie-költ
ségek levonása után mutatkozó jövedelmeknek együttes 
összegéből kell levonni.

Ezt a pontot már azért is szükségesnek tartottuk 
szószerint idézni, hogy rámutassunk arra, hogy mily 
nagy fontossággal fog bírni a jövőben a szabályszerű 
kereskedelmi vagy gazdasági könyvek vezetése. Ez annál 
is fontosabb, mivel az adóbevallások helyessége és pon
tossága az adócsalásról szóló törvény szigorú rendel
kezései által lesznek biztosítva, úgy hogy mindenki 
a saját jó! felfogott érdekét szolgálja akkor, ha pontos 
üzleti könyvek vezetésével az illetékes hatóságoknak 
egyszerű és gyors módot ad az esedékes adóösszeg 
megállapítására.

A jövedelemadó kivetésének kulcsa 10.000 koronán 
felül kezd emelkedni és pedig 10.600 koronánál 11.400 
korona jövedelemig az eddigi 316 koronával szemben 
320 korona,
20—22.000 koronánál 730 korona helyett 750 korona, 
30—32.000 „ 1130 „ „ 1650 „
40—44.000 „ 1720 „ „ 3150 ,
52.000 „ 2120 „ „ 4650 „
és igy fokozatosan a magasabb összegeknél egész két 
millió koronáig.

Fontos rendelkezés még az, hogy ezen adótétel 
még további 15°/0-át fizeti az az egyén, kinek háztar
tásához családtag nem tartozik és további 10%-ot az, 
akinek háztartásához csak egy családtag tartozik.

Az adókötelesek összeírását, úgy mint eddig, a 
törvényhatósági városokban összeiróbizottságok teljesítik, 
kiket a pénzügyigazgatóság ellenőriz. Az összeíró bizott
ság működésében van helye a szakmabeli érdekeltség 
közreműködésének, oly formán, hogy ennek tagjait a 
városi tanács az adózók közül választja. Sajnos azon
ban, e bizottságok korlátozott létszáma mellett alig van 
kilátás arra, hogy minden érdekeltség a kellő mérték
ben képviseltessék.

Igen súlyos az uj törvénynek az adóvallomás el
mulasztásával járó azon megtorló intézkedése, hogy aki 
vallomását az előirt határidőben nem adja be, a kivetés 
során megállapított adónak 20%-át, ha pedig a vallo
más beadására hozzá intézett felhívásnak sem tesz eleget, 
a megállapított adónak 100°/0-át fizeti pótlék fejében.
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Ennélfogva már most rá kell mutatnunk arra, hogy a 
határidő betartása minő fontos, annál is inkább, mivel 
ez a szigorú megtorló intézkedés lényegében a többi 
adónemekre is áll,

Az adókivetést magát a pénztlgyigazgatóság, ille
tőleg adófeltigyelő intézi, akinek e részben igen messze- 
ható vizsgálati és kutatási joga van. Joga van az adózót 
megidézni, tőle a jövedelem megbecslésére vagy meg
állapítására vonatkozó adatokat és körülményeket ki
kérdezni, tőle esetleg írásbeli felvilágosítást kívánni, 
tanukat és szakértőket megidézni, az üzleti könyvek 
alapján készített hiteles nyereség- és veszteségszámla 
bemutatását követelni, könyvvizsgálatot végzésileg el
rendelni, ha azt szükségesnek tartja, vagy pedig a fél 
azt kéri és végül különösen megokolt esetekben az 
üzleti könyveket vagy azok egy részét le is foglalhatja.

A beszerzett adatok alapján állítja össze a pénz
ügyigazgatóság a tervezetet és teszi közszemlére, mely 
ellen 15 napon belül felebbezni lehet. Fontos uj intéz
kedés, hegy az adóköteles fél a felebbezésben foglalt 
.állításokat bizonyítani köteles.

A pénzügyigazgatóság (adófelügyelő) véghatározata 
ellen beadott felebbezés felett az adófelszólamlási bizott
ság határoz.

A törvény meghatározza az adófelszólamlási bizott
ság szervezetét is, mely 8 rendes és 7 póttagból áll. 
Ezek közül az elnököt a belügyminiszter nevezi ki. 
Három rendes és három póttagot a pénzügyminiszter 
nevez ki. Négy rendes és négy póttagot a törvényható
ság választ.

Minthogy a négy rendes és négy póttag közül 
egyet-egyet kereskedelmi és iparkamarai székhelyeken, 
valamint ügyvédi kamarai székhelyeken ez a két testület 
delegál, választás alá tulajdonképpen csak két rendes 
és két póttagsági hely betöltése kerül.

Ezek szerint az adófelszólamlási bizottságban is 
túlsúlyban van a miniszteri kinevezéstől függő érde
keltség, melynek objektivitását mindenesetre bizonyos 
tartózkodással kell fogadnunk.

Az adófelszólamlási bizottság határozata ellen a 
közigazgatási bírósághoz panaszt lehet benyújtani, mely
nek azonban halasztó hatálya nincs. Az egyéb végre
hajtási intézkedések során a törvény szabályozza a jogi 
személyek és a külföldön lakók adófizetési kötelezett
ségét, a pénzügyigazgatóságnak azt a jogát, hogy ha 
a jövedelemadó beszedése veszélyben forog, úgy köteles 
annak kivetése és biztosítása iránt soronkivül intézkedni.

Ugyancsak ha az adóalanytól függetlenül bekövet
kezett rendkívüli körülmények folytán a megállapított 
jövedelem év közben oly módon csökken, hogy az adó
nak behajtása a fél anyagi helyzetét lényegesen meg
rontaná, az apadást előidéző esetnek bekövetkeztével 
még nem esedékes adónak aránylagos része vagy annak 
teljes összege is kivételesen elengedhető.

Hasonlóképen intézkedik a törvény a vagyonadó- 
törvény intézkedések módosításáról. Nem akarjuk e tör
vény intézkedéseit részletezni, minthogy azok a fentebb 
felsorolt intézkedésekkel lényegükben megegyeznek, csu
pán rá kell mutatni arra, hogy most már a 20.000 K-nál 
nagyobb vagyon is adó alá esik és pedig az adótétel 
6 K, 30.000 K-nál 15 K, 40.000 K-nál 25 K, 50,000 
K-nál az eddigi 60 K-val szemben csak 30 K, 100.000 
K-nál az eddigi 192 K-val szemben csak 96 K, 200.000 
K-nál 580 K helyett csak 290 K, 500.000 K-nál az eddigi 
1780 K helyett 1050 K és csupán az egy és félmilliónál 
naevobb vagyon emelkedik fokozatosan jelentékenyebb 
tételben,

A hadinyereségadóról szóló törvényes rendelke
zések a nyilvános számadásra kötelezett vállalatokkal 
szemben oly módon maradnak hatályban, hogy ezek a 
vállalatok az 1920., 1921. és 1922. években elért nyere
ségtöbbletük után hadinyereségadót (nyereségtöbblet
adót) kötelesek fizetni.

Az első és második osztályú kereseti adóra vonat
kozólag a mi iparunkat kevésbé érdekli és azokkal nem 
kívánunk foglalkozni. Annál fontosabbak azonban a III. 
oszt. kereseti adóra vonatkozó törvényes intézkedések.

Az 1919. évre előirt, illetőleg kivetett III. osztályú 
kereseti adót annak ötszörös összegében újabb kivetés 
nélkül kell az 1920., 1921. és 1922. évekre előirni, ha 
az adó tárgya (az üzlet, haszonhajtó foglalkozása) az 1919. 
év végéig nem szűnt meg.

Az adót a pénzügyigazgatóság (adófelügyelő) írja 
elő, lajstromba vezeti be, a lajstromot azzal a felhívás
sal téteti ki nyolc napig tartó közszemlére, hogy a 
háromévi érvénnyel előirt adó ellen a nyolc nap leteltét 
követő 15 nap alatt a közvetlenül érdekelt adózó fél 
felebbezést, bárki más pedig észrevételt intézhet a fel- 
szólamlási bizottsághoz. A fellebbezést és az észrevételt a 
pénzügyigazgatóságnál (adófelügyelönél) kell benyújtani.

A kellő időben beadott felebbezések, illetőleg észre
vételek felett az 1883. évi XLIV. te. 29. és 30. §-a 
értelmében alakított adófelszólamlási bizottság határoz.

Az elkésetten beadott felebbezést vagy észrevételt 
a pénzügyigazgatóság (adófeltigyelő) visszautasítja.

Minthogy ez az adónem az, amely kartársainkat 
legközvetlenebbül érinti, már most figyelmeztetjük, hogy 
az adókivetési munkálatokat kisérjék figyelemmel, mert 
az e részben történő mulasztások súlyos következmé
nyekkel járnak.

Fontos intézkedés még a törvényben az, hogy a 
minisztérium felhatalmaztatik, hogy egy olyan országos 
bizottságot alakíthasson, amelynek feladata a pénzérték 
változásait a különféle gazdasági viszonylatokban állan
dóan figyelemmel kisérni s ha a pénzértéknek érezhe
tőbb és tartósabb emelkedését állapítja meg, a minisz
tériumnak javaslatot tenni arra nézve, hogy az egyenes
adóknak a jelen törvény rendelkezéseivel felemelt kul
csai és adótételei a következő adóévre a pénzérték emel
kedésével arányban leszállittassanák.

Tehát ismét jelentékeny uj terhekkel állunk szem
ben, amelyek iparunkat nagyon közelről fogják érinteni. 
Hogy és miként fogjuk ezt kibírni, probléma mindnyá
junk előtt, nézetünk szerint csak egy gyógyszerünk lehet 
és ez a szabad forgalomnak visszaállítása az egész 
vonalon. Addig, aniig a különböző korlátozó intézkedé
sek fennállanak, a helyzet javulására alig van remény. 
Módot kell adni az iparosnak, hogy üzemét minél tel
jesebb mértékben kihasználhassa, fejleszthesse és kifejt
hesse mindazt a tudást, amit a béke éveiben megszerzett.

És főleg el kell tűnni az árak megkötésének és 
meg kell szűnnie az OKÁB. rendszertelen és logikátlan 
működésének, mihez a legutóbbi napok eseményei után 
alapos reményeink vannak.

Betegsegélyzö-bejelentések. Mint műit számunkban már 
közöltük, minden egyes iparüzö köteles volt f. évi szeptember 
hó 16-ig összes betegség esetére való biztosításra kötelezett 
alkalmazottait a Budapesti kér. Munkásbiztositó Pénztárnál 
újból — tekintet nélkül arra, hogy már eddig be voltak-e jelentve, 
vagysem— bejelenteni. Figyelmeztetjük mindazon kartársainkat, 
akik ezt esetleg elmulasztották volna, hogy a bejelentést hala
déktalanul pótolják, nehogy a megindítandó eljárás során meg
torló intézkedések alá essenek.
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Rendkívüli közgyűlés.
Amint lapunk más helyén már közöltük, az OKÁB. 

szeptember 1-röl kelt rendelete. mellyel a fehérkávé ára 
öt koronáról négy koronára szállította le, a kávésipar- 
társulat tagjai között nagy izgalmat keltett. Az ipartár
sulat vezetősége ennek folytán egyéb lépései során 
szükségesnek tartotta, e fontos létkérdés megbeszélése 
céljából, rendkívüli közgyűlés összehívását, mely f. hó 
7-én Reiner Mór elnöklete alatt az Országos Ipar
egyesület üléstermében tartatott meg.

A közgyűlésen több mint 100 tag jelent meg. Szo
katlanul nagy szám ugyan, de mégis csak a harmad
része az ipartársulat összes tagjainak, annak ellenére, 
hogy a tárgyalásra került ügy minden egyes kávésra 
nézve exisztenciális fontosságú. Ez a nemtörődömség 
sajnálatos, mely ilyen esetben a szolidaritásnak, már a 
kitűzött cél elérése szempontjából is nagyon fontos. 
Ezt az indolenciát az ülés megnyitásakor úgy az elnök, 
mint az egyes felszólalók éles kritika tárgyává teszik.

A rendkívüli közgyűlés lefolyásáról következőkben 
számolunk be:

Elnök a kartársakat, a Szállodások, Vendéglősök 
és Korcsmárosok Ipartársulata részéről megjelent Fren- 
reisz István alelnököt, a debreceni kávésipartársulat 
képviseletében megjelent Németh Aladár urat, a kávé
mérők ipartársulata képviselőjét, Ullmann elnökségi tagot, 
az újpesti kartársakat és a sajtó képviselőit melegen 
üdvözölve, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dávid István és 
Márk Károly tag urakat kéri fel, majd a napirendre át
térve, ismerteti az összehívás okát és szükségességét, 
az ügy jelen állását.

Beszámol a múlt eseményeiről és közli, hogy az 
OKÁB. ezidőszérinti elnöke már a júniusi maximálás 
alkalmával az ipartársulat indokolt előterjesztésére, — 
hogy a kávét öt koronáért és a teát három koronáért 
nem lehet adni — kilátásba helyezte, hogy őszre az 
árakat revízió alá fogja venni. Ehelyett azonban nagy 
és kínos meglepetésünkre szeptember 1-én a kávé árát 
öt koronáról négy koronára szállította le. Nyomban a 
rendelet megjelenése után az elnökség megjelent az 
OKÁB. elnökénél és az intézkedés magyarázatát és 
visszavonását kérte, mire kijelentette, hogy a természetes 
tej használatának megengedése tette indokolttá.

Bár rámutattunk arra, hogy a természetes tej csak 
3 K-val olcsóbb, mint az eddig használt kondenztej, ami 
adagonként legfeljebb 30 fillért jelenthetne, ellenben az 
egész vonalon, úgy a nyersáruknál, mint az üzemkölt
ségeknél óriási árfelemelés következett be, ami az ily 
intézkedést teljesen kizárttá teszi. Az elutasító válasz 
folytán az elnökség rendkívüli választmányi ülést hivott 
egybe, mely elhatározta, hogy nyomban testületileg is
métli meg tiltakozásunkat dr. Boleman Ernő elnök urnái. 
Ez alkalommal sajnálatos incidens történt, minek követ
keztében a tárgyalások megszakadtak.

Erre f. hó 5-én a választmány Rubinek Gyula 
keresk, miniszter ur Őnagyméltóságánál tisztelgett és 
indokolt beadvány átadása mellett még szóval is előadta 
az iparunkat ért sérelmeket. Egyszersmind arra kértük 
a minisztert, hogy iparunkban a maximálást szüntesse 
be és bízza az árszabályozást a szabad konkurrenciára. 
A Miniszter ur megígérte, hogy a felhozott panaszt 
alapos vizsgálat tárgyává teszi és az érdekelt ható
ságok meghallgatása után, dönteni fog.

Ez a jelenlegi helyzet és a rendkívüli közgyűlés
nek jut az a feladat, hogy a további teendők felett

határozzon. Elnök közli, az az eszme merült fel, hogy 
miután képtelenség a kávét 4 koronáért adni, a fehér
kávé kiszolgáltatását az összes üzemekben szüntessék 
be, megjegyzi, hogy erre az esetre, úgy a szállodások 
és vendéglősök ipartársulata, mint a cukrászipartestület 
illetékes szervei megígérték, hogy ily általános beszün
tetés esetén ők is csatlakoznak. E tárgyban következő 
indítvány adatott be az elnökséghez:

„Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság 
ármegállapítása a budapesti kávásipart létalapjában 
rendid meg. Annak ellenére, hogy a Miniszter ur 
Őnagyméltósága igaz ügyünk megvizsgálását helyezte 
kilátásba, sajnálatunkra nem áll módunkban ezt sem 
bevárni, mivel nap-nap után súlyos, elviselhetetlen 
és reánk katasztrófát jelentő veszteségeink vannak. 
Ez okból tisztelettel indítványozom, mondja ki a köz
gyűlés, hogy f. hó 10-től kezdve — mindaddig amig 
e tárgyban beadott kérvényünk el nem intéztetik — 
a tejeskávé és a kapuciner kiszolgáltatását az összes 
budapesti kávéházak beszüntetik.”

E kérdéshez Pethö, Steiner és Gábor ipartársulati 
tagok szólnak hozzá, kik hangsúlyozzák, hogy az indít
vány elfogadása esetén is ennek keresztülvitele csődöt 
fog mondani, mert lesznek olyan kávésok, kik csupán 
konkurrencia szempontjából — sőt még az esetben is, 
ha az indítványhoz csatlakoznak — mégis fognak fehér
kávét, sőt cukorral és tejszínhabbal, kiszolgáltatni.

Mészáros Győző sajnálattal konstatálja, hogy sokan 
hiányoznak, mit indolenciának tud be. Azt hitte, hogy 
e fontos ügyben az egész kávésság teljes számmal fog 
megjelenni, hiszen létfentartásunkről van szó, Ezt saj
nálattal tapasztalja, de az eddigi felszólalók sem a tárgy
hoz beszéltek, hanem más kartársak ellen vádakat emel
tek, ami a jelen esetben nem ide tartozó kérdés. Most 
arról van szó, tudunk-e szembeszállni ezen igazságtalan 
hatósági intézkedéssel, mely meghallgatásunk nélkül 
iparunkat létérdekében támadja meg. A kérdés igen 
egyszerű: tudjuk-e a fehérkávét 4 koronáért adni vagy 
sem ? Mikor az elnök bevezető beszédében e kérdést 
érintette, általános nemet lehetett hallani. A tetemre- 
hivás, hogy a múltban ki és mit tett, most nincs helyén, 
mert ha célt akarunk elérni, akkor azt csak szolidari
tással, összetartással és az egész vonalon érvényesüfő 
szervezéssel érhetjük el, ehhez pedig szükséges, hogy 
minden budapesti kávés a hozandó határozatnak köte- 
iezőleg vesse alá magát. Javasolja, hogy a közgyűlés 
határozza el, hogy folyó hó 10-től kezdve az összes 
budapesti kávésok szüntessék be a fehérkávé kiszol
gáltatását. Megjegyzi, hogy indítványát csak abban az 
esetben teszi meg és tartja fenn, ha a kartársak ahhoz 
szolidárisán csatlakoznak, mert ellenkező esetben az 
egész akció meddő marad.

Böhm indítványozza, hogy az Ipartársulat összes 
tagjai által aláirt oly értelmű beadványt intézzünk az 
OKÁB. elnökéhez, vagy a miniszter úrhoz, hogy miután 
képtelenség a fehérkávét és a teát a mostani maximált 
árban adni, ennek folytán kénytelenek vagyunk folyó hő 
15-töl kezdve a fehérkávét 5 koronáért és a teát 4 ko
ronáért kiszolgálni. Nézete szerint, nem létezik olyan 
bíró, ki az összes kávésokat árdrágításért elitélné, mi
után be tudjuk bizonyítani, hogy ezek az árak sem 
fedik önköltségeinket.

Weingruber Ignác saját részéről is meg van győ
ződve, hogy a fehérkávét 4 koronáért nem lehet adni, 
hiszen az önköltségek is túlhaladják az 5 koronát. 
Nézete szerint, még egyszer meg kell kísérelni a tár
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gyalásokat az OKÁB-gal, esetleg a Miniszterrel felvenni 
és indítványozza, hogy tekintettel arra, hogy az elnök
ség nem volt képes eredményt elérni, küldessék ki egy 
újabb bizottság, amely próbálja meg a tárgyalások fo
nalát újból felvenni.

Spolarits György kijelenti, hogy az OKÁB-gal 
szemben ő is sértett fél, ez előtt semmiféle szerepet 
nem hajlandó vállalni. Hosszasabban foglalkozik az 
OKÁB, és ennek jelenlegi vezetőjének működésével, 
kijelenti, hogy az ő, a gazdasági viszonyok tekintetbe 
vétele nélküli, tisztán bürokratikus működésével nem
csak a kávésipar, hanem számos más iparágaknak lét- 
fentartása is veszélyeztetve van. Csatlakozik Weingruber 
indítványához.

Gárdonyi József Weingruber indítványából azt a 
látszatot véli kiolvasni, hogy a közgyűlésnek nincs bi
zalma a vezetőséghez. Az elnökség minden tőle telhetőt 
elkövetett, sajnos, eredmény nélkül. Ha a közgyűlés 
Weingruber indítványát elfogadja, akkor ő is hozzájárul, 
de, nézete szerint, a fehérkávé kiszolgáltatásának azon
nali beszüntetését látja helyesnek. Ha háromszáz kávés 
közül csak a jelenlevő 120 van a beszüntetés mellett, 
az akció eredményes lesz.

Weingruber kijelenti, hogy indítványa nem a veze
tőség ellen irányul, ellenkezőleg, a vezetőség a leg
nagyobb elismerését érdemli meg, mert emberfeletti 
munkát végzett. Hogy a várt eredményt nem érte el, ez 
nem a vezetőség hibája. Az ipar érdeke kívánja, hogy 
egy héten belül a döntés meglegyen, addig várni kell.

Kovács József rámutat arra, hogy mióta ő az 
elnökség tagja, a vezetőség egyes tagjai minden lehetőt 
elkövettek az ipar érdekében. Érveket hoztunk fel, szá
mításokat, de hiába. Jellemző az OKÁB. intézkedésén, 
hogy amikor a teát 3 koronával maximálta, ugyanakkor 
a tejivócsarnokok és kávémérők a teát 3 K 50 f-ért 
adták. Ily körülmények között el kell véreznünk. Min
den háziasszony tudja, hogy a magánháztartásban is 
egy csésze kávé több mint 4 koronába, egy kanna tea 
több mint 3 koronába kerül, csak az OKÁB. nem akarja 
ezt belátni, mert ott minden gyakorlati érzék hiányzik. 
Spolarits indítványához azért nem csatlakozhat, mert 
nincs időnk ahhoz, nem bírunk addig várni, de ered
ményt sem vár attól. Mi utaltunk a napról-napra növe
kedő óriási üzemköltségekre, a nyersanyagárak emel
kedésére, de ez az érvelés nem hatott. Alávetjük ma
gunkat egy a kávésipartól távolálló bizottság Ítéletének, 
hogy az OKÁB. által megállapított árak megfelelnek-e 
a jelenlegi viszonyoknak, vagy sem. Két alternatíva 
előtt állunk : adhatunk-e fehérkávét 4 koronáért, igen 
vagy nem? Mi egy ily határozatot hozhatunk, de szét
húzásnak helye nincs. Indítványozza, kérjük fel a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamarát, az OMGE-t, az 
OMKE-t, az Országos Iparegyesüietet és az Ipartestü
letek Országos Szövetségét és a Baross-Szövetséget, 
hogy kebelükből delegáljanak egy-egy tagot, akik zsűrit 
alakítsanak, mely a mi ügyünk felett szakszerű és el
fogulatlan véleményt adjon. Egy ily szakzsürinek állás- 
foglalása az illetékes körökre hatással lesz.

Mészáros Győző fájdalommal konstatálja, hogy 
az OKÁB. elnökének azt a kijelentését, hogy ha nem 
bírjuk, akkor a minőség rovására kell, hogy adjuk, egyes 
kartársak már gyakorlatilag is megfogadták, mert más
kép lehetetlen, hogy vannak olyanok, akik a 4 koronás 
árba belenyugszanak. De az a kávés, ki tekintettel a 
saját hírnevére és a vendégek megelégedésére, csakis 
a megfelelő tápanyagot akarja nyújtani, nem lesz kap

ható arra, hogy silány minőségű árut szolgáljon fel, 
Az OKÁB. a rendelet helyességét a Kávémérők Ipar
társulata elnökének véleményével indokolja; kéri az 
elnököt, hívja fel a kávémérők ipartársulatának jelen
levő képviselőjét, hogy arra nézve nyilatkozzék. Ha a 
beszüntetésre vonatkozó indítvány keresztülvihető nem 
lenne, kénytelen azt kikapcsolni és indítványozza, hogy 
addig inig a Kereskedelmi Miniszter ügyünkben beható 
vizsgálat után az igazságnak megfelelően nem dönt, mi, 
tekintettel a fogyasztóközönségre, nagy áldozatok árán 
is fentartjuk a fehérkávé kiszolgáltatását. Ha ellenben 
a Miniszter kérésünknek nem adna helyt, akkor a teen
dőkre nézve hozzunk határozatot. A zsűri ítélete morális 
szempontból céltudatos ugyan, dacára annak, hogy dr. 
Bolemann, mikor előtte e kérdést felvetettük, kijelentette, 
hogy neki más zsűrire nincs szüksége, mert a zsűri „ 0 “,

Elnök bejelenti, hogy a kávémérök véleményét 
Löffler Miksa ipartársulati elnök nem az OKAB. elnöke 
hanem egy újságíró előtt tette meg, de a számításának 
alapjául a pótkávéból készített kávét vette és sajnálatát 
fejezte ki, hogy nyilatkozata félreértésre adott okot.

Ullmann a Kávémérő Ipartársulat részéről hozzá 
intézett felszólításra kijelenti, hogy a kávémérések, da
cára az elenyészően kisebb regienek, se képesek fehér
kávét az OKÁB. által a kávésoknak előirt összetételben 
4 koronáért adni.

Lukács Miklós a felvetett kérdéssel kapcsolatban 
a zenés kávésok sérelmét hozza fel. Az elnök azonban 
e kérdés tárgyalását, mint amely ezúttal nincs napi
renden, nem engedi meg.

Róna kijelenti, hogy ma mindenkinek kötelessége 
lett volna megjelenni. A beszüntetés mellett foglal állást.

Németh Aladár (Debreczen), mint vendég szólal 
fel és megállapítja, hogy csakis imponáló egyöntetű 
fellépéstől várhatunk eredményt. Nézete szerint, ez az 
ügy az OKÁB-ra nézve most már presztizs-kérdés és 
éppen ezért — bármennyire is bizonyítjuk igazságun
kat — határozatát nem fogja megváltoztatni. Adjunk 
alkalmat tisztességes visszavonulásra, miáltal az OKÁB. 
presztízse nem lesz megsértve. Indítványozza, hogy a 
békés megegyezés kedvéért, kérjük az OKÁB-tól 
a maximális árak megszüntetését és ehelyett irányitó 
árak megállapítását.

Fuss A. Lajos mindent el akar követni a sérelem 
orvoslása érdekében. Az azonnali beszüntetést nem 
tartja indokoltnak, mert, nézete szerint, egy uj bizottság 
kiküldetése talán sikerrel fog járni. Már a hazafiasság 
szempontjából is respektálni kívánja a kiadott rende
leteket.

Losonczi Gusztáv Vass felszólalására válaszolva, 
kijelenti, hogy ez nem politikai, hanem tisztára ipari 
kérdés, itt lét- vagy nemlétről van szó és ezt a haza
fiassággal összekötni nem lehet. A kérdést két részre 
kell osztani. Az OKÁB. működésével évek óta eleget 
foglalkoztunk. Az ipartársulat vezetősége már mindent 
próbált. Felfegyverkezve érvekkel, adatokkal jártunk el, 
de siket fülekre találtunk. Ő csak ismételheti az előbbi 
felszólalóknak kijelentéseit, hogy az OKÁB. elnöke az 
ügyrend ellenére, mely a szaktanács meghallgatását 
előírja, önhatalmúlag döntött. A látszat is azt mutatja, 
hogy az OKÁB. állásfoglalása mindig csak a kávés- 
és vendéglősipar ellen irányul. Mig más iparoknál foly
tonos áremelkedések konstatálhatók, éppen e két iparnál 
az ellenkező észlelhető, miáltal ezen iparoknak sziszte
matikus tönkretételét idézik elő. Jellemzó, hogy a keres
kedelmi minisztériumban az OKÁB. megszüntetése,
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illetve átszervezése tárgyában tartott ankéten dr. Búd 
János, az OKÁB, volt alelnöke, beismerte, „hogy az 
OKÁB-nál az érdekeltség bevonása a kommun bukása 
óta csak egyoldalúan történt és hogy a reform alapjául 
feltétlenül szükséges, hogy az érdekeltséggel való együtt
működés a legmesszebbmenőleg hiztosittassék. Meg
győződése szerint a maximális árak ideje lejárt és hogy 
helyt kell adni az élet szabad folyásának."

Ezen mérvadó nyilatkozat dacára, az OKÁB. el
nöke továbbra is fentartja elveit. Üres szalmát csépe
lünk, ha nem tudjuk igazunkat megvédeni. Arról kell 
határoznunk, hogy mi a teendőnk, de akkor az ipar
társulatunk összes tagjai szolidárisán az elnökség mö
gött álljanak. Ha a közgyűlés egyhangú határozat alapján 
a fehérkávét beszüntetné, azért, mert képtelenség azt 
adni, nem létezik olyan hatóság, aki arra kényszeríthet, 
mert a beszüntetés a kényszerhelyzetnek következménye. 
O nem akar a Miniszter döntésének elébe vágni és 
amellett van, hogy addig várjunk, de a szakzsüri ki
küldését szükségesnek tartja és az ebbeli indítványhoz 
hozzájárul.

Bánó Dezső, mint nem aktiv kávés, nagyobb 
objektivitással nézi az ügyet, melyet mint affért kell 
elintézni. Nem tartja szükségesnek egy másik bizottság 
kiküldését, hanem az elnökség járjon el a felsorolt 
egyesületekből kiküldendó bizottsággal együtt.

Elnök összefoglalja az elhangzott indítványokat: 
két kérdés eldöntése előtt állunk, adunk tejes kávét 
vagy nem adunk? Az esetben ha a közgyűlés a beszün
tetést határozná el, a közönséghez egy felhívást kell 
intézni, melyben a beszüntetést indokoljuk. Németh in
dítványa megszívlelendő és az esetleg felhasználható 
lesz. Szavazásra bocsájtja az első indítványt: a fehér
kávé beszüntetését. A közgyűlés 93 szavazattal 5 sza
vazat ellen a fehérkávé beszüntetését mondja ki. A sza
vazás eredménye folytán elnök kijelenti, hogy tekintettel 
arra, hogy az indítványozó csak az esetben tartja fenn 
indítványát, ha az egyhangúlag elfogadtatik, ennek követ
keztében azt visszavonja és a szavazást, egyhangúság 
hiányában, meg nem történtnek kívánja tekinteni.

Róna ellenzi az elnök kijelentését és az indítványt 
feltélel nélkül magáévá teszi. Elnök az indítványt ezen 
az alapon még egyszer szavazásra bocsájtja és a sza
vazás után konstatálja, hogy a többség a beszüntetés 
mellett szavazott.

Weingruber Ignácnak egy uj bizottság kiküldésére 
vonatkozó indítványát egyhangúlag elfogadták és a bi
zottságba Weingruber Ignác, Pethö György, Szeiffert 
Antal, Bandi József, Keresztes Ede, Szabó Samu, 
Frenreisz Antal és Vass A. Lajos küldettek ki.

Hasonlokép elfogadtatott a zsűri kiküldetését célzó 
indítvány.

Elnök konstatálja, hogy a fehérkávé beszünteté
sét a közgyűlés elvileg elfogadta, amelynek végrehajtási 
határideje ellenben csakis a közgyűlés által kiküldött 
bizottság jelentése után, illetve a Kereskedelemügyi 
Miniszter ur Ő Nagyméltósága és a kiküldendő szak
zsüri döntése után lesz megállapítva.

Ezzel az elnök a rendkívüli' közgyűlést berekeszti.

Hadinyereségadó vallomása. Figyelmeztetjük összes 
kartusainkat, hogy a hadinyereségadó-vallomások beadásának 
határideje f. évi szeptember hó 30-ika. Tekintettel arra, hogy e 
határidő elmulasztása igen súlyos bírsággal jár, minden érde
kelt igyekezzék vallomását a jelzett határidőn belül beadni. 
A vallomásad isi kötelezettségre vonatkozólag az utcán kifüggesz
tett plakátok tartalmaznak felvilágosítást. Esetleges további 
felvilágosításokat ipartársulatunk irodája készséggel ad.

Rendkívüli választmányi ülés.
Reiner Mór elnök a folyó hó 2-ára egybehívott 

választmányi illést azon bejelentéssel nyitotta meg, hogy 
az elnökség a legutóbbi események következtében egy 
folyó hó 7-ére kitűzött rendkívüli közgyűlés össze
hívását tartotta szükségesnek, hogy a vezetőség eddigi 
eljárásáról beszámoljon és a közgyűlés döntésére bízza, 
hogy a fehérkávé kiszolgáltatásának kérdésében hatá
rozzon. Beszámol továbbá az OKÁB. elnökénél emelt 
tiltakozás eredményéről, mely szerint dr, Boleman 
elnök ur a leszállítást azzal indokolta, hogy a kávé
házakban használt édesfej a kondenzáltnál olcsóbban 
szerezhető be.

Mészáros tárgyilagos kritika tárgyává teszi az 
OKÁB. ezen újabb intézkedését. Szerinte eddig minden 
illetékes fórum csak ígéreteket adott. Az elnöknek azon 
véleményét, hogy a fehérkávé kiszolgáltatása beszüntet- 
tessék, csak az esetben oszthatja, ha a kávésok szerve
zettségével ez szolidárisán keresztülvihető. Sajnos, ezt 
nélkülözni kénytelen. Szerinte a fehérkávé kérdése a 
közélelmezési miniszterhez tartozik, aki egyedül hivatott 
az erre vonatkozó kalkulációkat felülbírálni. Reméli, 
hogy itt más elbánásban fogunk részesülni, mint az 
OKÁB-nál,ahol meghallgatás nélkül igyekeznek az ipart 
tönkretenni.

Kovács József sajnálattal konstatálja, hogy még 
mindig ott vagyunk, ahol voltunk. Véleménye szerint 
az orvoslást csak önmagunkban találhatjuk. Célravezető 
lesz a rendkívüli közgyűlés, mely hivatva lesz a kávésokat 
minden sérelmes intézkedésnek szembehelyezni. A ki
bontakozás szerinte csak az önsegélyben található meg.

Mészáros nem osztja teljes mértékben Kovács fel
fogását és javasolja, hogy a választmány testületileg 
jelenjen meg dr. Boleman előtt és igyekezzék ő, meg
győzni a kávésok jogos követeléseiről.

Elnök csak olyan indítványt tart keresztülvihetőnek, 
melyet mindenki nemcsak elfogad, hanem be is tart.

A kérdéshez még Strausz, Gárdonyi, Gál és 
Mészáros szóltak hozzá. Utóbbi rámutat arra, hogy a 
törvényekkel és rendeletekkel való szembehelyezkedés 
kizárt dolog, mert a budapesti kartársakat mindenkor 
a törvénytisztelet és hazafias áldozatkészség jellemezte.

Losonczi szerint az OKÁB-nál való ismételt el
járás már azért is meddő fog maradni, meit dr. Boleman 
eddigi ténykedéseit is tekintetbe véve, közvetlen előzőleg 
kibocsátott rendeletét valószínűleg nem másítaná meg. 
Szükségesnek tartja az érdekeltséget, különösen pedig 
a Vendéglősök Ipartársulatát is az akcióba belevonni. 
Helyesebbnek tartja a kereskedelmi miniszter előtt a való 
helyzetet feltárni és az orvoslást ott keresni. Az OKÁB. 
akcióját, a sajtóreklámokból Ítélve, tetszéshajhásznak 
tarja. Dr. Bolemannál való újabb eljárás csak céltalan 
és felesleges.

Pallai Miksa amellett szólalt fel, hogy egy monstre- 
küldöttség keresse fel a kereskedelmi minisztert és ezen 
indítványa a közgyűlésnek beterjesztessék.

Boád Adolf megjegyzi, hogy tapasztalatai szerint, 
a£ OKÁB. csak a kávésokkal szemben igyekszik ren
deletéinek érvényt szerezni, a többi iparágakkal szem
ben engedményekre hajlandó. A kávékiszolgáltatás be
szüntetése mellett van.

Mészáros fentartja előbbi indítványát, különösen 
azon okból, mert a kávé beszüntetésében a közönség 
ellen irányuló tendenciát fognak látni. Ajánlja a keres
kedelmi és közélelmezési miniszterek felkeresését, kérve
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a kávésipar részére az oltalmat és az igazságtalanságok 
orvoslását.

A választmány elhatározta, hogy testületileg keresi 
fel dr. Boleman Ernő elnök urat, ami a gyűlés után 
azonnal meg is történt. Az ott lejátszódott események 
közismertek.

A folyó hó 3-án tartott folytatólagos választmányi 
ülésen elnök a dr. Boleman elnöknél történt incidens 
feletti mély sajnálkozását fejezi ki, kijelenti továbbá, 
hogy a választmány a Tatár Gusztáv által használt ki
fejezésekkel nem azonosítja magát, azokat súlyosan el
itéli, egyben sajnálattal konstatálja, hogy igazságos 
ügyünk, melynek bizonyítása nem nagy nehézségekbe 
ütközött, ezen incidens következtében hamis vágányra 
terelődött. Az elnökség ezen állásfoglalását különben 
dr. Boleman elnök előtt is kifejezésre juttatta.

Mészáros Győző elfogadja az elnök felfogását és 
indítványozza, hogy az állásfoglalás jegyzőkönyvben is 
kifejezésre juttattassék.

Tatár Gusztáv kéri, hogy a választmány egy általa 
kiadandó nyilatkozatot Írjon alá.

Mészáros ellenzi a kérelem teljesítését, mert annak, 
hogy Tatár Gusztáv a saját személyében nyilatkozzék, 
semmi akadálya nincs; a választmány már a fenti ér
telemben állást foglalt.

Losonczi Gusztáv a sajnálatos incidens elsimítását 
reméli. Nem helyesli, hogy Tatár elragadtatta magát, 
mert a törvényes legális intézkedések betartása minden
kinek kötelessége. Hozzájárul Mészáros azon véleményé
hez, hogy Tatár csak saját személyére nézve nyilatkozzék, 
a választmány hozzájárulása nélkül, mely különben nem 
azonosítja magát Tatár kijelentéseivel.

Elnök indítványára a választmány egyhangúlag 
elhatározta, hogy négytagú bizottságot küld ki az OKÁB 
ideiglenes elnökéhez, azzal az utasítással, hogy őt meg
kérdezzék, hogy ezen sajnálatos ügy bíróságon kívüli 
elintézése megkövetéssel vagy ünnepélyes bocsánatké
réssel. vagy az elnök által bármi más módon megsza
bandó elégtétellel eszközölhető legyen.

VEGYES HÍREK.
Tisztelgés a Kereskedelemügyi Miniszter urnái.

A folyó évi szeptember hó 2-án tartott választmányi 
ülés határozatából kifolyólag az Ipartársulat választmánya 
Reiner Mór elnök vezetése alatt testületileg jelent meg 
Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszternél. Az Ipar
társulat kérelmét dr. Zboray Miklós ipartársulati ügyész 
tolmácsolta, előadva azt a súlyos sérelmet, mely az 
OKÁB. legutóbbi .^megállapítása folytán iparunkat érte. 
Dr. Zboray beszédéhez Reiner Mór elnök, Mészáros, 
Losonczi és Gárdonyi választmányi tagok fűztek meg
jegyzéseket. A Miniszter ur a küldöttséget igen szívesen 
fogadta és megígérte, hogy a beterjesztett kérelmet 
alapos vizsgálat tárgyává teszi, melynek eredményéről 
az Ipartársulatot a legrövidebb időn belül fogja értesíteni.

Bitiner János kamarai alelnök. Örömmel értesül
tünk arról, hogy a Budapesti kereskedelmi és iparkamara' 
közgyűlése az ipari szakosztály élére Ipartársulatunk 
választmányi tagját, Bittner János urat, választotta meg. 
M i, akik az Ipartársulatban való működése révén Bittner 
János urban igen értékes munkaerőt, az ipari és gazda
sági érdekek hathatós szószólóját ismertük meg, öröm
mel üdvözöljük e díszes helyen és reméljük, hogy 
múltját a kamara élén sem fogja megtagadni.

Újabb eljárás az Árvizsgáló Bizottság elnökénél.
A rendkívüli közgyűlés határozatából kifolyólag Wein- 
gruber Ignácz vezetésével Bandi József, Frenreisz Antal, 
Keresztes Ede, Pethő György, Szabó Samu és Vass A. 
Lajos urakból álló bizottság jelent meg f. hó 10-én 
dr. Boleman Ernő biró urnái, az Árvizsgáló Bizottság 
ideiglenes elnökénél, kivel közölték a közgyűlés határo
zatát és őt arra kérték, hogy az izgalomnak elejét veendő, 
a kávéházak maximális árait tájékoztató áraknak minő
sítse. Az elnök ur a bizottságot igen szívesen fogadta 
és kijelentette, hogy az előterjesztett kérelmet ugyan 
nem teljesítheti, azonban kilátásba helyezte, hogy a 
fűtési időszak megkezdése előtt a kávé és tea árát 
revízió alá veszi és ekkor alkalmat fog adni az Ipar
társulatnak is véleménye előterjesztésére.

A Tatár-ügy. A Budapesti Kávésipartársulat választ
mányi ülésének határozatából kifolyólag Reiner Mór 
elnök és Weingruber Ignác, Gárdonyi József és 
Mészáros Győző tagokból álló küldöttség a választmány
tól nyert utasításához híven, az OKÁB. ideiglenes 
elnökénél megjelent, aki előtt a bizottság kiküldetésé
nek célját Reiner Mór adta elő, kijelentvén, hogy a 
bizottság végtelenül sajnálja a Tatár Gusztáv révén 
felmerült incidenst és kijelenti, hogy maga Tatár Gusztáv 
is felajánlja az elégtételadás bármely módját. Dr. Bole
man Ernő ur azonban a felajánlott és a választmány 
által tudomására hozott elégtételadás egyik módját sem 
fogadta el, hanem kijelentette, hogy az ügyet csakis 
bírói utón óhajtja elintézni.

Roboz Ernő rágalmazási Ügye. Annak idején Sonnen- 
féld Ede, Deák Ferenc, Gárdos Sándor és Pallai Ernő úgy az 
Ipartársulatnál, mint a büntető bíróságnál Roboz Ernő ellen azt 
a vádat emelték, hogy őket az elszámolásoknál megkárosította. 
Az Ipartársulat a további eljárást addig, mig a büntető bíróság 
Ítéletet nem hoz, felfüggesztette. A büntető bíróságnál az ügy 
befejezést nyert, amennyiben a kir. Ügyészség a megejtett 
vizsgálat után, 80.226 920. K ü. sz. határozattal, a nyomozást 
megszüntette, így a vádat elejtette és ezzel Roboz Ernőnek 
elégtételt adott. Roboz Ernő a nevezettek ellen hatóság előtti 
rágalmazás miatt a bünfenyitő feljelentést megtette.

A tejárak Lljabb megállapítása. Értesítjük kartársain
kat, hogy f. évi szeptember 1-től kezdve a tej ára literenként 
6 koronában lett megállapítva. A szállító ehhez kezelési dij 
fejében legfeljebb 4 koronát számíthat. Ennélfogva figyelmezte
tünk mindenkit, hogy a tejért összesen literenként legfeljebb 
10 koronát fizessenek. Nagyobb összegről szóló számlákat pedig 
utasítsák vissza.

Iparsó , Figyelmeztetjük a t. kartársakat, akik ható
sági iparsóra igényt tartanak, hogy szükségleteiket az Áru
forgalmi r.-t.-nál jelentsék be.

lljonnan jelentkezett tagok :
Bolla Márk, „Salvator", V II., Dob-utca 31.
Keszler Manó, „Varsó", V III . ,  Teleki-tér 7.
König Vilmos és Társa, „Lipótvárosi", V,, Váczi-ut 34. 
Ungár Mórné, IX ., Mester-utca 51.
Holló G. Lajos, „Exelsior-bar", V II., Rákóczy-ut 72. 
Katz és Blum, „Póla", VI., Király-utca 82.
Kerekes Lajosné, „Kolossy", I I I . ,  Kolossy-tér 2.
Jurista József, „Kárpátia", I., Alkotás-utca 29.

Felkérjük t. kartársainkat, az egyes jelentkezők 
elleni észrevételeiket legkésőbb a közzétételtől számított 
8 napon belül ipartársulatunk irodájával közölni szives- 
kei jenek.
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C O G N A C CZUBA DUROZIER <§c Cie
FRANCIA COGNAC-GYÁR PROMONTOR

ALAPITTATOTT 1884

HAZAI IP A R
FIGYELJÜNK I

*Piatnik Nándor és fia budapesti ****** ' PA" 
magyar kártyagyár gyártmányainak • * 

valódiságára!
Óvakodjunkarossz utánzásoktól 

Magyar játékkártyagyár r.-t.
Piatnik Nándor é s  fiai
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17 

Telefon: József 10—63.
______ Alapittatott: 1824

Roboz Ernő, a budapesti bar-ok megalapítója, ez
úton értesíti ismerőseit és barátait, hogy

kávéház, étterem és bar-
helyiségét, Baross-tér 2.

József Főherceg Szállóban újra megnyitotta.

Cimfsstö
-munkák üvegre, 
fára és bádogra 
legszebb kivitel
ben készülnek: 

ORMOSI FERENC, Vili., Luther-utca 3. szám

Kávéházakba, vendéglőkbe beigazoltan jól bevezetett

rayon-képviselőket
keres budapesti nagy üzem. Ajánlatok „Élelmicikk11 cimen 
a kiadóba kéretnek.

Igen jó minőségű 
fehér és vörös 

fölfelé házhoz szállítja: N ö s n e r  J á n o s  bor
nagykereskedő VIII.,Csokonay u. 8 Tel.:József51-50

0 BOROK 50 litertől

Royal Orfeum
Körúti Étterme

(VII., lürzsébet-körut 33.)
Konyhája kitűnő! 

Elsőrangú ebéd vacsora

Royal-Redoute
VII., Erzsébet-körut 33.

Művészi táncattrakciók Vâ O—11-ig 
Kát zenekar.

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

Nyitva este 8 órától záróráig.

Royal Orfeum
műoészszobája

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

Este cigányzene.

Eladó 4 drb Szeiffert-asztal
köztük egy fordító, rézverettel, uj állapotban 
V4 márványlappal, Megtekinthető:

Vass A. Lajosnál, Budai Corso Kávéház Pálffy-tér

$
**

****&*

Az „A R TESIA “ részvénytársaság

M m
ÜDÍTŐ VIZE legyen mindennapi italod!
Megrendelhető az „A RTES1A * r. t . -n á l

Telefon: József 92-26

*

**

*$♦*
>

„AMBRAfi egyesült likőrgyárabés gyümölcslepárló rt.
Gyártelep BUDAFOK.
Közp. iroda Budapest, Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt 
Teiefô Tyjtoef 22-44! és szilvoriumot. Legfigyelmesebb kiszolgálás!
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Kartájaink 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-körut24 a. Telefon 68-15.

aaiDliiiiiC liiilQ iiii,

í  Rákosi Kálmán j?
Q  szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi y

lj ügynökségi irodája
■; Budapest, VIII., Rákóczi-ut 82

L1 Telefon: József 60—34 | j
J | Szakmabeli transakciók és bankkölcsönök ML 
U  közvetítése y
.......................c i p ó *

Vendéglői főzőedények
nyeleslábas, fazék, halsütők, pecsenyesütők stb.

vörösrézből árban kaphatók.
Telefon' Szontagh Pál rézárugyár

József 99—44 Budapest, IX., Üllöi-ut 19. sz.

F E 1 G L  L Á S Z L Ó  engedélyezett

felszerelési és jókarban
tartási vállalata □ n n

Elvállal kávéliázak, vendéglők, szállodák világításának, 
szellőztetők és csengők felszerelését és jókarbantartását.
Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7. szám

..............................................................mmmmrnmmmmmmmmmnm
r

f t v n v f  A  l A T G I T  sör- és pincegazdászatl 
V l l  d V /Z jk J jE lI  cikkek szaküzlete ::
Budapest, V., Vilmos-császár-ut 48 (Hajnal u. sarkán) 
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan 
felszerelt raktárát. Telefonszám: 28 — 92.

Hirlapelőfizetések.
♦♦♦

fl Beszerzési és Szállítási RT.
V., Kádár-utca 4. (Telefon: 93-09 .)
Elfogad előfizetéseket eredeti árak mellett

az összes bel- és külföldi hírlapokra.
Legpontosabb és jutányos kiszolgálás!

♦

ZWAC K  Unicum
Cherry Brandy 
Cordial Medoc

Prunelle 
Cacao Chouwa 
Curacao Triple Sec

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