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Munkáskérdés.
A legutóbbi hetek aktuális kérdései pillanatnyilag 

háttérbe szorították iparunk egyik legfontosabb prob
lémáját: a inunkáskérdést. E pillanatnyi háttérbeszori- 
tás azonban egyáltalában nem jelenti azt, hogy e kér
dés fontosságából veszített volna, vagy az a napirend
ről letűnt volna; foglalkoznunk keli vele állandóan, 
mert ez olyan probléma, mely a legrégebben van napi
renden és valószínűleg a gazdasági kérdések elintézése 
után is aktuális lesz.

A kérdés tulajdonképen kettő. Az egyik a j ö v ő  
kérdése, az uj nemzedék toborzása és felnevelése, a 
másik a m a kérdése, a munkában álló munkástömegek 
existenciájának biztosítása, a munkanélküliség problé
mája és az ezek megoldására vezető eszközök.

A jövő nemzedék nevelésének kérdése igen szo
morú képet mulat. A legutóbb megejtett szakiskolai 
beiratások folyamán alig jelentkezett néhány tanonc, 
ami azt jelenti, hogy iparunkban a munkásnevelés csak

nem teljesen megszűnt. Képzeljük el a jövőt, amikor a 
gazdasági viszonyok tisztázódása fotytán a mai mun- 
kásböség meg fog szűnni, honnan fogja a mi iparunk 
a szükséges szakképzett személyzetet elővenni? Folyton 
csak arról beszélünk, hogy a szakmában járatos és 
szakismeretekkel biró személyzetre van szükségünk, 
tényleg azonban az ezzel járó kötelezettségeknek a leg
kevesebben felelnek meg. Minden iparüzőnek, aki szak
máját csak valamire becsüli, elsőrendű kötelessége, hogy 
még áldozatok árán is gondoskodjék arról, hogy az 
ipar mindenkor el legyen látva megfelelő személyzettel. 
Ez az áldozat az idők folyamán bőségesen megtérül, 
hiszen tudjuk a múltból, minő károk származtak a já
ratlan és szakképzetlen személyzet alkalmazásából.

Azért hát minden kartárs igyekezzék tanoncokat 
nevelni és azok kiképzéséről gondoskodni. Ellenőrizzék 
az iskolalátogatást, foglalkozzék erkölcsi és szellemi 
fejlődésükkel, hogy az ilymódon kiképzett személyzet 
mindenkor ragaszkodjék az iparhoz és ott állja meg a 
helyét.

A másik kérdés, a talán még égetőbb, a m a  
munkásainak kérdése. Tudjuk nagyon jól, hogy a kao
tikus közgazdasági viszonyok mellett a kereső ember 
megélhetése óriási mértékben meg van nehezítve, min
denki küzd a léttel, lényegében véve csak a keretek 
különböznek, a nehézségek azonban ugyanazok. Lapunk 
hasábjain, gyűléseinken számtalanszor ismertettük ipa
runk nehéz helyzetét, tudjuk ennélfogva nagyon jól, 
hogy az iparban dolgozók helyzete sem a legfényesebb. 
Nyugodt lelkiismerettel konstatáljuk azonban, hogy 
iparüzöink mindenkor azon voltak, hogy munkásaink a 
nehéz viszonyokkal minél elviselhetőbben megküzdhes- 
senek. Ipartársulatunk mindenkor külső befolyás nélkül 
határozta el munkásaink bérviszonyarnak javítását és 
mindenkép azon igyekezett hogy az iparban foglalkoz
tatottak meg is találják boldogulásuk feltételeit.

Ezt a célt szolgálja a munkaközvetítő fentarlása, 
amelyet sajnos még mindig igen sok kartársunk elke
rüli. Különböző e célra rendelt alapjainkból arra szó-
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rult munkásainknak segélyeket osztunk ki. A hadból 
visszatértek felruházására ugyancsak jelentékeny össze
geket folyósítottunk. A jövőre nézve tervbe vettük, hogy 
munkásaink háztartási szükségleteinek fedezését meg
könnyítendő, őket a budapesti kávésok áruforgalmi r.-t. 
kötelékébe bevonjuk, oly módon, hogy az ott rendel
kezésre álló cikkeket a munkásoknak is rendelkezésére 
bocsátjuk. Hasonlókép lépéseket tettünk már a sze
mélyzet ruha- és cipősztikségletének fedezése iránt, ez 
ügyek azonban még csak a kezdet stádiumában van
nak, az akció sikeréről annak idején be fogunk szá
molni. Mindennek dacára nagyon jól tudjuk, hogy ne
hézségek vannak és lesznek a jövőben is, mert sajnos 
a nap-nap mellett növekvő drágasággal a javadalma
zások emelése nem tarthat lépést. Látjuk ezt az egész 
vonalon, amikor maga az állam is csak nagy nehézsé
gek árán bírja a köztisztviselők igényeit csak részben 
is ellátni.

A legközelebbi napok legégetőbb kérdése a min
den iparban — és igy a mi iparunkban is — mutatkozó 
munkanélküliségen való segítés. Sajnos, épen a tél1 
időszakra való tekintettel orvosolni alig bírjuk, hiszen 
közismeretes, hogy a nyári üzletek üzemének beszünte
tése folytán minden évben egy bizonyos mennyiségű 
munkaerő szabadul fel. Azonban ez az év e részben 
is kedvezőtlenebb, miután a tél folyamán nemcsak a 
nyári üzemek szűnnek meg, hanem már eddig is több 
kávéház szüntette meg az üzemét, részben eladás és 
üzletmegszüntetés folytán, úgy hogy a munkahelyek 
száma is megapadt. Ipartársulatunknak egyik fontos 
programmpontja lesz az ily módon munkanélkül maradt 
munkásoknak anyagi és erkölcsi támogatása.

Sok szeretettel és jóakarattal kell kezelni a mun
káskérdést. Meg kell óvni az ipar békéjét, mert csak 
igy remélhetjük iparunk konszolidálását. De ezt a sze- 
retetet és jóakaratot várjuk munkásainktól is. Tudjuk 
nagyon jól, hogy minden bajon segíteni egyszerre nem 
lehet és mindenkinek viselnie kell a mai nehéz viszo
nyok között az ő sorsát.

Bízunk a jobb jövőben, hogy végre már jobb 
idők virradnak szerencsétlen hazánkra és ezzel együtt 
a mi iparunkra is.

A játékkártya bélyegilletékének felemelése.
A Budapesi Közlöny f. évi szept, 24-iki száma 

tartalmazza az 1920. XXIV. törvénycikket a játékkártya 
bélyegilletékének felemeléséről, E törvény 47. és 48. 
§-a tartalmazza a kártyabélyegilletékek mértékét. E §-ok 
a következőkép szólnak :

.47, §. A kártyabélyegilleték mértéke.
Az 1881 évi XXVII. t.-c. 2. §-ának helyébe a kö

vetkező rendelkezések lépnek:
A belföldön gyártott, valamint a belföldre beho

zott minden egyes játszma játékkártya után az abban 
foglalt kártyalapok számára való tekintet nélkül

10 K bélyegilleték jár, ha a kártyalapok fehér 
szélei a káríyaképet körülvevő keretvonal belső széléig 
két egymással szemben levő oldalon együttvéve 10 
milliméternél nem szélesebbek.

20 K bélyegilleték jár akkor, ha az a) pontban 
meghatározott szélek 10 milliméternél szélesebbek vagy 
ha a kártyaképeknek keretvonalai nincsenek.

48. §. A magasabb kártyabélyeg alkalmazása.
A jelen törvény életbelépte napjától kezdve csakis 

a magasabb bélyegilleték alá vont kártyák hozhatók 
forgalomba.

A kártyagyárosok, valamint a jelen törvény élet
beléptekor a játékkártyák üzletszerű eladásával foglal
kozók kötelesek a náluk készletben levő, a belföldi 
forgalomra szánt összes kártyajátszmákat a rendeleti 
utón közzéteendő határidőben és módozatok szerint 
utólagos bélyegzésre előterjeszteni.

A már fizetett illetékösszeg a jelen törvény szerint 
járó bélyegilletékbe betudatik.

A jelen törvény életbelépte napján társaskörökben, 
kávéházakban és vendéglőkben készletben levő és az 
eddigi törvényes rendelkezéseknek megfelelően bélyeg
zett játékkártyák 90 napon át még használhatók. Ezen 
határidő letelte után ezeken a helyeken tilos olyan 
kártyákkal játszani, amelyek nincsenek az ebben a tör
vényben megszabott határidő elteltekor még készlet
ben levő kártyákat felülbélyegzés végett elő kell ter
jeszteni.

Az e szakasz 2. és 4. bekezdésében foglalt köte
lezettségek elmulasztása kihágás, amelyet a pénzügyi 
hatóság az 1881 évi XXVII. t.-c. 14. §-a szerint a meg
rövidített bélyegilleték 50-szeresének kiszabásával és a 
hiányosan bélyegzett kártyák elkobzásával büntet."

E törvény életbeléptetése tárgyában a pénzügy- 
miniszter külön rendeletben intézkedett, mely a f. évi 
szeptember hó 28-iki „Budapesti Közlönyében je
lent meg.

E rendelet 37 és 38 §-ai tartalmazzák a játék
kártyák bélyegilletékének felemelésére vonatkozó vég
rehajtási szabályokat, melyek szerint az 1920. évi okt. 
1-én társaskörökben, kávéházakban és vendéglőkben 
készletben levő kártyákat december hó 30-ig újabb 
felülbélyegzés nélkül szabad használni, e határidő le
teltével azonban a még készletben levőket legkésőbb 
1921 január 15-ig utólagos felülbélyegzés végett a fő
városban a központi bélyegraktárnál be kell mutatni.

Megjegyezzük, hogy miután az összes elárusítók 
és gyárak készleteiket már október elsejével tartoznak 
felülbélyegeztetni, az újonnan beszerzett kártyák ára a 
felemelt bélyegilleték összegével emelkedni fog.

Kávéházi és éttermi nyomtatványok
Ízléses és pontos kivitelben készülnek a „Haladás*'
nyomdában, Budapest, V., Ügynök-utca 24, szám
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A zsemlyefelszolgálás ügye.
A nyár elején örömmel üdvözöltük a köz- 

élelmezési minisztériumnak azt a rendeletét, 
mely szerint megengedte, hogy a kávéházakban 
a pékek által közvetlenül beszerzett lisztkészle
tekből zsemlye szolgáltassák fel jegy nélkül. Ez 
az engedély nagyon sok panasznak és össze
ütközésnek vetett véget. Sajnos azonban ez az 
állapot nem sokáig tartott. A magy. kir. minis- 
terium szept. 9-én kelt 8122/1920. M. E. sz, 
rendeletének 9. §-ában kimondotta, hogy:

„a kenyérgyárakat, sütőket, pékeket,szál
lodákat és vendéglőket a törvényhatóságok 
saját lisztkontingensükből látják el.

Jelen rendelettel a péksütemények előál
lításának korlátozása, illetőleg tilalma tárgyá
ban kiadott 4326/1915. M. E. és 77622/919. 
Ké. M. számú rendeletek hatályukat vesztik. 
Ily sütemények azonban csak a törvényható
ságok által megszabott feltételek mellett (je
gyek ellenében) hozhatók forgalomba."

Ez intézkedés folytán e rendelet kiadása 
napjától az összes étkezési üzemekben, igy te
hát a kávéházakban is csak jegy ellenében szol
gáltatható ki zsemlye.

A rendelet végrehajtása igen sok zavart 
okozott üzemeinkben, minthogy a főváros tör
vényhatósága, illetőleg a liszthivatal a zsemlye 
eladási árát 2 7 0  K-ra emelte fel, viszont a pé
keket nem egyszerre látta el a sütéshaz szük
séges liszttel és igy az a helyzet állott be, hogy 
mig a pékek egyrésze saját lisztjéből jegy nél
kül 2. -  korona eladási áron szállított, addig 
az a része, amely hatósági kiutalásban része
sült, ugyanekkor jegy beszolgáltatása ellenében 
és 270  K eladási áron adta a zsemlyét, úgy 
hogy különböző üzemekben egyidejűleg külön
böző árak voltak érvényben, ami igen sok rek
lamációra és vitára adott alkalmat.

Ipartársulatunk már a rendelet kiadása előtt 
azt a kérelmet terjesztette be a közélelmezési 
hivatalhoz, hogy a jegy kiszolgáltatásával járó 
nehézségekre való tekintettel engedje meg, hogy 
a kávéházak továbbra is jegy nélkül szolgáltas
sák ki a zsemlyét. Ezt oly módon véltük meg
oldani, hogy ha a kávéházak szükségletének 
fedezésére bizonyos lisztkontingens bocsáttatik 
jegy nélkül a pékek rendelkezésére. Kérvényünk 
mindeddig nem intéztetett el. Az eredményről 
annak idején értesíteni fogjuk a kartársakat.

VEGYES HÍREK.
Változás az OKÁB vezetésében. A kereskedelem

ügyi magy. kir. miniszter f. évi 69415/1920. sz. rende
letével, az Országos Központi Árvizsgálóbizottság el
nökévé Dr. Biber Gyula közigazgatási bírót, alelnökévé 
pedig a nevezett bizottság elnöki teendőinek ideiglenes 
ellátásával megbízott Dr. Bolemann Ernő törvényszéki 
bírót — akit ezen megbízatása alól egyidejűleg fel
mentett — nevezte ki.

Bibe: Gyula közigazgatási bíró személye már is
meretes a nyilvánosság előtt. Hosszú éveken át, mint 
az V. kér. járásbíróság vezetője, azután mint a magy. 
kir. államvasutak általános igazgatási osztályának igaz
gatója és legutóbb mint közigazgatási biró a közszol
gálat minden ágában oly jártasságot és tapasztalatokat 
szerzett, hogy bizalommal nézhetünk működése elé.

Reméljük, hogy az OKÁB uj vezetője meg fogja 
érteni a mi bajainkat is és a tőle megszokott igazsá
gossággal fogja elbírálni a kávésipar jogosult kérelmét

Cukorfelszolgálás megengedése. A fővárosban im
már igen sok cukor van forgalomban és tudomásunk 
szerint egyes kereskedésekben cukrot jegy nélkül is 
árusítanak. Ez oda vezetett, hogy a közönség a kávé
házakban is cukor felszolgáltatását kéri, ami viszont 
differenciákra és szóváltásokra ad alkalmat, vagy pedig 
amennytben a kérésnek az illető kávés megfelel, kihá
gást követ el. Ezokból azt a kérelmet intéztük a köz- 
élelmezési miniszter úrhoz, hogy a cukor kiszolgáltatá
sára vonatkozó tilalmat, mely most csak azon üzemek 
forgalmát bénítja, amelyek a fennálló rendeleteket szi
gorúan betartják, helyezze hatályon kívül. Reméljük, 
hogy a közélelmezési miniszter ur az engedély meg
adása után a közönség előtt oly népszerűtlen sacharint 
végre kiküszöböli a kávéházakból és módot ad arra, 
hogy cukorszükségletünket legális utón fedezhessük.

A Magyar Kávésok Országos Szövetségét országos 
kávésgyülés keretében kívánjuk megalakítani. Felkérjük 
azon vidéki kartársakat, akik azon résztvenni szándé
koznak, közöljék azt a Budapesti Kávésok Szövetsé
gének előkészitőbizottságával, mely a szükséges előké
születeket megteszi. Egyben felkérjük azokat a kartár
sakat, akik belépési nyilatkozataikat még nem»küldötték 
vissza, küldjék azokat mielőbb be.

A dohánytilalom betartása. Annak ellenére, hogy 
ipartársulatunk taggyűlésen, lapunkban és körlevelek 
utján figyelmeztette a kartársakat a dohányeladási tila
lomra, sajnálattal tapasztaljuk, hogy egyes kávéházak
ban még mindig árusítanak az alkalmazottak dohány
árukat. Tekintettel arra, hogy a tilalom nem vonatott
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vissza s igy annak súlyos következményeit az iparüzó 
tartozik viselni, újból felhívjuk kartársainkat, hogy e 
visszaélést ne tűrjék meg,

Adóügyi rendeletek. Lapunk múlt szántában beható 
tájékozást nyújtottunk kartársainknak az uj adókról. Az 
erre vonatkozó rendeletek a hivatalos lap szept, 18-iki 
számában jelentek meg. Miheztartás végett az alábbiak
ban közöljük annak főbb intézkedéseit:

A rendelet első fejezete az 1918 és 19. évre szóló 
jövedelem- és vagyonadó kivetéséről intézkedik, meg
állapítva, hogy ez az 1916 és 1918 évi rendeletek sze
rint történik. A tartozatlanul fizetett, valamint az adó
mentes szolgálati illetmény után nem járó állami egye
nesadókat és a megfelelő pótadókat a jövedelemből 
levonni nem szabad. Az 1918 évi jövedelemadó kiveté
sénél az 1916 évre kivetett hadinyereségadót, az 1919. 
évi jövedelemadó kivetésénél pedig az 1917, évre kive
tett hadinyereségadót kell levonni.

A rendelet második fejezete a hadinyereségadó 
kivetéséről úgy intézkedik, hogy az 1917 évre az 1918 
évi 74.000, az 1918 évre az 1919 évi 16500, az 1919 
évre pedig az 1920 évi 60200. sz, körrendelet irány
adó. Azok, akik magánszolgálatban vannak és szolgá
lati illetményeik 50.000 koronán alul maradnak, továbbá 
mindazok, akiknek jövedelme a 30.000 koronát 1919- 
ben meg nem haladta, hadinyereségadó alá nem von
hatók. Az 1917. évi hadinyereségadót az 1918 évi jö
vedelemadóval, az 1918. és 19. évi hadinyereségadót 
pedig az 1919, évi jövedelemadóval együtt vetik ki.

A negyedik fejezet a harmadosztályú kereseti adó
nak az 1920—22, évekre való kivetéséről intézkedik. 
Az 1619. évre előirt harmadosztályú kereseti adónak 
általában az ötszörösét kell az adózó terhére elöirni. 
Ha az 1919. évi adókivetés még nem jogerős, a fenti 
eljárásnál az első, illetve a másodfokon megállapított 
adót kell alapul venni. Ez az eljárás azonban nem al
kalmazható az alkalmi foglalkozást űzőkkel és azokkal 
szemben, akiknek 1919. évi adója a tényleges tiszta 
üzleti eredmény 10 százalékában volt már megállapítva. 
A harmadosztályú kereseti adó után pótlék ki nem 
vethető,

A szakiskola tanévének megnyitása. Ipartársulatunk 
szakiskolája a tanévet megkezdte ugyan, de oly kevés 
számú tanulóval, mint még eddig soha. Felhívjuk mind
azon kartársainkat, akiknek tanoncaik vannak, hogy 
ezeket haladéktalanul írassák be, mert a szakiskola 
igazgatója felhatalmaztatok, hogy az ezen törvényes 
kötelességüket elmulasztó munkaadók ellen a feljelentést 
tegye meg.

A Szállodások. Vendéglősök, Kávésok, Pincérek és 
Kávéssegédek Nyugdijegyesülete 24-ik rendes évi köz
gyűlését f. é. október 19-én d. e. 9 órakor a Gellért- 
szálloda különtermében tartja meg.

Szénbeszerzés. Az ipartársulat a tüzelőanyag be
szerzés nehézségein könnyítendő, megállapodott Fodor 
Izsó fővárosi szénnagykereskedővel, hogy az ipartársu
lat tagjai részére kiutalt szénmennyiséget ő fogja ki
szolgáltatni. Fodor ur, működését az ipartársulat irodá
jában megkezdette és ott d. e. 11 — 1 és d. u. 3—6 
óra között található. Hosszas utánjárásunkra az Orsz. 
Szénbizottság megengedte, hogy az október havi elő
jegyzéseket már felvehessük. Ezek a hivatalos órák 
alatt (d. e. 8—2) eszközölhetők. A szénszállítás remél
hetőleg a jövő hét elején meg fog kezdődni.

Fabeszerzés. Az Ipartársulat tárgyalásokat folytat 
a tagok tüzifaszükségletének beszerzése, illetőleg biz
tosítása céljából. Sok nehézséggel jár, hogy a belföldi 
tűzifa forgalma hatósági korlátozás alá van vetve s 
hogy ez a rendelkezésre álló mennyiség az elsőrendű 
szükségletek fedezésére is alig elegendő. Ilyenformán 
tisztán a külföldi behozatalra vagyunk utalva, ami vi
szont a forgalmi és valutáris nehézségek miatt okoz 
akadályokat. A folyamatba tett tárgyalások a nehézsé
gek dacára eredménnyel biztatnak s reméljük, hogy a 
legközelebbi számunkban már a részletekről számol
hatunk be.

A vendéglős ipar képesítése. A kereskedelemügyi 
miniszter a vendéglősipar képesítése tárgyában a kö
vetkező rendeletet bocsátotta k i:

„A vendéglősipar kézműves természeténél fogva 
csak hosszabb gyakorlás utján lévén elsajátítható, az 
1884. évi XVII. t.-c. 5. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján és a fennállott földmivelés-, ipar- és keres
kedelemügyi minisztérium által 1884 évi augusztus hó 
26-án 39266. sz. alatt kiadott rendelet 2. §-ában fog
lalt jegyzék kiegészítéséül elrendelem, hogy a hivatko
zott törvénycikknek a képesítés igazolására vonatkozó 
rendelkezéseit a vendéglős iparra is alkalmazni kell, 
vagyis a vendéglősipart a képesítéshez kötött mester
ségek közé sorozom.

Felhívom a Címet, hogy e rendelkezésemről a 
hatósága területén létez"I.-foku iparhatóságokat értesítse.

Budapest, 1920 szept, 18-án.
A miniszter helyett Dr. Liptay s. k.“

E rendelet folytán a jövőben vendéglősipart csak 
az folytathat, aki képesítését igazolni tudja, vagy pedig 
megfelelően képesített üzletvezetőt jelent be. Megje
gyezzük, hogy e kötelezettség azokra az iparüzökre, 
akik vendéglősipart már folytatnak visszahatólag nem 
terjed ki.

TB1DS KAJLX BORHEGYI F.
B O R K E R E S K E D É 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

c'Borhegyi bor
Jljánlja a legjobb francia és magyar pezsgőket- 
cognacot és likőröket gyári árakon. ^Belföldi borai, 
az első hírneves bortermelőkul a legiutányosabb 
áron. Vidéki rendelések pontosan teljesittetnek.
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Hirlapbeszerzés. Az Ipartársulat elnöksége felújí
totta az Általános Beszerzési és Szállítási rt gal a múlt
ban fennállott azon megállapodást, hogy a kávéházak 
részére megrendelt és szállított hírlapok után az ipar
társulat céljaira 2°/0 jutalékot enged át. Minthogy ily 
módon ipartársulatunknak is érdekében áll, hogy a 
kartársak megrendeléseiket ennél a cágnél eszközöljék, 
felkérjük ipartársulatunk tagjait, hogy megrendeléseiket 
ily értelemben eszközöljék. Megjegyezzük, hogy a nyil
vántartás és ellenőrzés könnyebb eszközlése végett e 
megrendeléseket ipartársulatunk irodája is átveszi, 
hasonlókép gondoskodik az esetleges panaszok orvos
lásáról.

A zárórameBhos8zabbitás. Több kartárs felszóla
lása folytán az Ipartársulat a zárórahosszabbitás tár
gyában az illetékes hatóságokhoz beadványt intézett. E 
beadvány következő elintézést nyert:

Határozat.
Értesítjük a budapesti kávésipartársulatot, hogy 

a magy. kir. Belügyminiszter ur a záróra meghosz- 
szabbitása iránt beadott kérelmét teljesíthetőnek nem 
találta.

Budapest, 1920 szept. 17-én.
A székesfőváros tanácsa.

A tejszínhab forgalmának megtiltása tárgyában a 
közélelmezési minisztérium a következő rendeletet bo- 
csájtotta k i:

Beérkezett jelentés szerint egyes üzlettulajdono
sok tejszint, tejszínhabot stb. használnak fel kávé 
vagy egyéb italok készítésénél.

Szigorú miheztartás végett közlöm, hogy a m. 
kir. minisztérium 98/1917 M. E. számú rendeletének 
érvénye, mely szerint mesterségesen felfokozott zsír
tartalmú tejet, tejszint stb. előállítani, feldolgozni, 
felhasználni vagy egyébként forgalomba hozni tilos, 
változatlanul ma is fennáll s az ellene vétők ellen a 
legszigorúbban fogok eljárni.

Budapest, 1920 szeptember 20-án.
A miniszter helyett Temple s. k. h. államtitkár.

E rendelet értelmében tejszínhab kiszolgálása szi
gorúan tilos, mire a kartársakat — tekintettel a követ
kezményekre — figyelmeztetjük.

arafadugóft, kénlap ■ 
és borderitészereh, 8
valamint az összes pincegazdászati B  

cikkek legjutányosabb beszerzési forrása 5

NAGY I GNÁC |
Budapest, VII., Károly-körut 9, |

Telefon: József 115— 15. A

IP

Ú jonnan  je le n tk e z e t t  t a g o k :

Oundel Károly „Royal udvari kávéház* Erzsébetkörut. 
Olaser Izsóné .A m erika* V II. Dob-utca 58.
Kohan Géza „Concordia* V II. Dohány-utca 77.
Biró Miklós .P a la tínus. V. Lipót-körut 5.
W alitsch József .Vajdahunyad* V II. Thököly ut 8.
Quitt és Schwarz „Szarvas* I. Szarvas-tér 1.
Horváth István „Kis Népopera* Baross-utca 87.
Lusztig Ernő „Budai Kör* I I .  M argit-körut 44.

Felkérjük t. kartársainkat, az egyes jelentkezők 
elleni észrevételeiket legkésőbb a közzétételtől számított 
8 napon belül ipartársulatunk irodájával közölni szíves
kedjenek.

A Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytár
saság igazgatósága 1920. szeptember 25-ért rendkívüli köz
gyűlést hivott egybe az alaptőkének száz millió koronára való 
felemelése tárgyában. Az igazgatóság javaslata szerint az összes 
kibocsátandó részvényeket a régi részvényeseknek ajánlják fel 
és pedig négy régi részvényre egy újat. A takarékpénztár tőke
emelését az intézet üzleteinek és vállalatainak erős fejlődése 
és újabb tranzakciók indokolják, amelyek további tőkéket 
igényelnek. A tőkeemelés keresztülvitele után a takarékpénztár 
alaptőkéje és tartalékai körülbelül százötvenöt millió koronát 
fognak kitenni. Az uj részvények már részesedni fognak az 
idei év nyereségében, amely előreláthatólag lehetővé teszi, hogy 
még a felemelt alaptőke után is jelentékenyen nagyobb osz
talék kerülhessen kifizetésre.

Horváth Nándor Lövenstcin Ni. utóda.
Föüzlet: IV, Vámház-körut 4. Telefon: József 61—61 vagy 
József 39—i9. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendégisinek és kávéhizainak állandó szállítója. — 
Fióküzlet: IV., Türr István-utca 7. Telefon: 11-84.

K ávésok! 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. 

r
I P A R  C d )  fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmé- 
■ r f l W Ö w  nyék előállításánál a jég sózására, 
valamint hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosítást és 
értesítést szóbeli vagy Írásbeli kérdezősködésre díjmen
tesen nyújt, fl Magyar Sójövedék Vezérügynöksége 

Iparsó osztály:
Budapest, V.,Váczi-körut 32 Tel. 73-40

íííKS PAPÍRSZALVÉTA
a legolcsóbb árban beszerezhető

Berkovits Károlyné ^ESitó,
éttermi, kávéházi, cukrászpapir- és szalvéta-raktárában
Budapest, VII., Sip-utca 4 . Telefon : József 106-67

r Étlapok, menükártyák v
I kávéházi és éttermi nyomtatványok I
■ ízléses és pontos kivitelben készülnek a „Haladás* ■ 

nyomdában, Budapest, V., Ügynök-utca 24. szám.
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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
H iva ta los  ó rák : d. e. 8-3 V ili. ,  Józse f-köru t 3 8  T e le fo n :  Jó zs e f  21-05

Rovatvezető: Molnár Gyula ügyvezető igazgató.

Az Áruforgalmi Részvénytársaság áruelosztó 
helyisége nagyobbitás alatt lévén, az áruelosz
tást az üzlethelyiség alatt lévő pinceraktárban 
bonyolítjuk le. Ezen átalakítási munkák előre
láthatólag október első napjaiban befejezést nyer
nek, amidőn az eddiginél megfelelőbb helyiség 
fog az áruelosztás céljából rendelkezésre állni.

Felhívjuk igen t. Kartársainkat, hogy sacha- 
rin kontingensük átvételéről gondoskodjanak, 
mert a várható nagyobb szükséglet folytán elő
fordulhat az, hogy sacharin a hó második felé
ben nem áll rendelkezésre.

Az Áruforgalmi Részvénytársaságnál a jövő 
hét folyamán az igényjogosultak között 2 waggon 
kockacukor kerül szétosztásra. A cukor láda
tételnél a közraktárakból lesz elszállítandó, illetve 
annak átvétele ott történik, az áruüzletünkben 
átveendő utalvány ellenében. A cukor vételára 
az átvétel alkalmával ugyancsak a közraktárban 
lesz kiegyenlítendő. Kérjük tehát igen tisztelt 
Kartársainkat, hogy a cukorutalványok átvétele 
céljából nálunk személyesen szíveskedjenek jelent
kezni, mert az utalványt csakis sajátkezű alá
írás ellenében adhatjuk ki.

1 csőm Sacharin . . . .
Kor.

53 —
1 kg. Kávé, Santos . . 125 —
1 kg. Kávé, pörkölt . . 160 —
1 kg. Tea, Pecoe Sucliong 160.—
1 kg. Cacao De Jong. . 185.—
1 kg. Csokoládé . . . 190 —
1 kg. Hadikávé . . . 22.50
1 kg. Frank-kávé . . . 2 3 .-
1 doboz Condenztej . . . -- .---
1 kg. S a j t .................... 90 —
1 kg. S ó ......................... 9.30
1 kg. M é z .................... 9 5 .-
1 kg. M é z , .................... 85 —
1 kg. Málnaszörp . . . 70.—
1 kg. Citromszörp. . . 40.—
1 kg. Mogyoró, hámozott 135.—
1 kg. Kömény . . . . 50 —
I kg. F ah é j.................... 120 —
i kg. Citrom.................... 3 1 -
1 kg. B o r s .................... 100 —

kg. Mazsola . . . . 95 —
kg. Babérlevél . . . -- ----
kg. Maccaroni . . . __
kg. Vaj, (hetenk. kétszer) 142.—

Trapista sajt
1 kg. Vegyes gyümölcsíz 50 —
1 kg. R i z s .................... 66.—
1 kg. É tolaj.................... -- .---
1 liter R u m .................... 70.—
1 liter Rum, saját töltés . -- ----
1 liter Szilvóríum . . . 80.—
1 liter Törköly . . . . 76 —

Á R J E G Y Z É K :
Kor.

1 liter Boróka . . . . 8 0 . -
1 liter Cognac . . . . 75 —
1 liter Cognac, saját tölt. 75 —
1 kg. Mustár, mérve . . 22.—
1 üveg Mustár.................... 40 —
1 doboz Sardinia . . . . 25.
1 doboz Sardella . . . . 27.—
1 hordó Ostsee . . . . 3 .6 0 -
1 doboz Gyufa.................... —.74
1 liter Goirup-ecet . . . 4.40
1 üveg Allvater Gessler 1 , 200 —
1 üveg Unicum V, . . 200 —
1 üveg Griotte 0 7 .  . 165.—
1 üveg o Cherry Brandy . 166 —
1 üveg m Tripl Sec 1 , . . 220.—
1 üveg ^ Dominicain 1 , . 240.—
I üveg N Grand Charge 0'7 165.
1 üveg Allasch 0 7 165 —
1 üveg Trippl Sec V, . 196 —
1 tiveg “  Cherry Brandy 1 , 176 —
1 üveg — Vanília 1 , , . 156 —
I üveg ^  Cordial Medoc '/, 186.—
1 üveg „ Chartreuse . . 156 —
1 üveg — Allasch . . . 156 —
1 üveg ~  Császárkorié. . 156.—
1 üveg q  Figaró . . . . 140.—
1 üveg Curacao , . . 176.—
1 üveg „ Tripl Sec. . . 210 —
1 üveg Chartreuse . . 210 —
1 üveg £ Cordeal . . 180 —
1 üveg ü  Cherry Brandy. 210.

Kor.
1 duboz Fogvájó (1000 db) 26.50
1 üveg Cognac, tokaji '/, . —.—
1 üveg Benediktiuer . 186.—
1 tlv Pezsgő Trans. Francois 187.50 
1000 db Papírszalvéta . . 80.—
1 db Papirabrosz . . .  1.80
1 db Pipereszappan . 22.—
1 db Omniol súroló szappan 3.30 
100 db Kréta . . . .  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 Sirius femtisztitó '/2 8.50
1 üveg Tenta ‘/16 . . . 2.50
1 üveg Copir tenta . . . 27 —
1 doboz Fedák.................... 6,60
1 csőm. Vaspor . . . . — .80
1 üveg Indigó kékitö . . 5,60
1 db Hutter-szappan */4 19 —
1 kg. Paprika, rózsa . . 155.—
1 kg. Sódabikarbóna. . 40.—
100 db Fagylaltostya . . 75.—
1 doboz „Csillag" fémtiszt. 8 —
1 db Grossol kéziszappan 1 3 .-

„Uhu" pótkávé. . 17.50
1 kg. Morzsa . . . .  35.—
1 Csomag Játékkártya 320.—
1 rúd Vanília . . . .  6.—

Október Hő! kezdve

üzleti órák 8*3*
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COGNAC CZUBA DUROZIER & Cie
FRANCIA COGNAC-GYAR PROMONTOR

ALAPITTATOTT 1884

Ajánlok legolcsóbb napiáron valódi

Szegedi Csemege ég [{(ligás Paprikát
Gretcs Miklós Szeged, Boldogasszony-sugárut 25

rövid billiárdagztal és kerti asztalok
jutányosán eladó. Berger Vilmos, Balatonboglár

TALISMAN
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.

CimfestS munkák üvegre, 
fára és bádogra 
legszebb kivitel
ben készülnek: 

j ORMOSI FERENC, Vili., Luther-utca 3. számI
1 FIGYELJÜNK

HAZAI IPAR

p«*

Piatnik Nándor és fia budapesti 
magyar kártyagyár gyártmányainak 

valódiságára!
Óvakodjunk a rossz utánzásoktól 

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

HAZAI IPAR
I

Teíefon: József 10- 
Alapittatott: 1824

63.

Kávéházakba, vendéglőkbe beigazoltan jól bevezetett

rayon-képviselőket
keres budapesti nagy üzem. Ajánlatok „Élelmicikk11 címen 
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 Vili.,Csőkonay- u. 8 Tel :József51-50

OBOROK 50 litertől

Royal Orfeum
Körúti éttermi

(V II, lirzsébet-körut 33.)
Konyhája kitűnő! 

Elsőrangú ebéd vacsora

Royal-Redoute
VII., Erzsébet-körut 33.

Művészi táncattrakciók */310— 11-ig 
Két zenekar.

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

Nyitva este 8 órától záróráig.

Royal Orfeum
műDészszebája

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

_________ Este cigányzene.________

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

Vass A. Lajosnál, Budai Corso Kávéház Pálffy-tér

'? * * * * . * * * * * * * * * * * * * « * í í* * * í£ * * * * * í  i
* Az „Á R TESIA “ részvénytársaság
§*
*
I*****

m m m
H :

ÜDÍTŐ VIZE legyen mindennapi italod! 
tő az „A R T E S1A " r. t . - n á l  Budapest 
Telefon: József 92-26 

*44444444*44444444444444444444444444444*

„AMBRA" egyesült likőrgyárabés gyümölcslé párló rt.
Gyártelep BUDAFOK
Közp.jroda Budapest Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt j

Legfigyelmesebb kiszolgálás!VII!., Kenyérmező-u. 6. 
Telefon: József 22-44. és szilvoriumot.

4
4

4
4

4
4

*4
4

4
4

4
4
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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.

F’f e Tg l  l a s z l ó hatóságilag j  
engedélyezett I

oillang felszerelési és jókarban- 
tartási vállalata a a □

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

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

............ íiiiiiiiiiűiiiiiiiíiiiiiiiOiiiia
nRákosi Kálmán

j  szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi ^

1 ügynökségi irodája
I  Budapest, VIII., Rákóczi-ut 82 |

Telefon: József 60—34 L
JJ Szakmabeli transakciók és bankkölcsönök 

közvetítése

VENDÉGLŐI

f l i n i r  M  | Á n c * n m  sör- és pincegazdászati 
V l f  i l U i l O l l K  -  cikkek szaküzlete ::
Budapest, V., Vilmos-császór-ut 48 (Hajnal u. sarkán)
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan
felszerelt raktárát. Telefonszám: 28 — 92.

Telefon: 
József 99—44

FŐZŐEDÉNYEK
nyeleslábas, fazék, halüst, pecsenyésüst stb

vörösrézből árban kaphatók : 

Szontágh Pál rézárugyár
Budapest, IX., Üllöi-ut 19. sz.

Hirlapelőflzetések.
♦♦♦

R 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!

Kérjük az igen t. Kartársakat, hogy vásárlásaikat saját 
érdekükben az Á rn fo rg a lm i R.-T.-nál eszközöljék.

f y y - L ikőrök és pozsgöborok g y á r i áron kaphatók- H p j ____________

.Haladás" könyvnyomda, Budapest, V., Ügynök-utca 2A.
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