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váltak akutabbakká, amikor a gazdasági viszonyok alkal
mat és módot adtak arra, hogy munkásaink is jelen
tékeny bér és egyéb követelésekkel lépjenek fel. Hang
súlyozni kívánom már ezúttal is, hogy a mi iparunk, 
mely a fővárosban több mint százéves múltra tekint 
vissza, mindenkor lelkiismereti kötelességének tartotta, 
hogy az iparban foglalkoztatott munkásság jogos ér
dekei ki legyenek elégítve, de tekintettel a népszerű 
jelszavakkal folytatott agitációra, szükségesnek látjuk, 
hogy a munkásság érdekét összhangba hozzuk a munka
adó érdekével.

Ez a szükségesség vezetett néhányunkat oda, hogy 
a mi érdekeink jogos és hathatós védelmére megala
kítsuk a Budapesti Kávésok Szövetségét. Alapos elő
készítés után sikerült is néhai Némái Antal akkori ipar
társulati elnök, Mészáros Győző, Brück Károly, Upor 
József és e sorok írójának közreműködésével megala
pítani szövetségünket. Az előkészítésre fordított munka 
busásan gyümölcsözött. Az idők folyamán felszínre 
került kérdések egész tömegével képviselte és védte 
a szövetség a budapesti kávésok érdekeit. Nyomban 
megalakulásunk után sikerült a legfontosabb kérdést, 
a munkáskérdést, megoldanunk oly módon, hogy a 
budapesti kávésipartársulattal karöltve felállítottuk saját 
munkaközvetítőnket, miáltal a jogosulatlan követelések 
elérésére használt eszközt, a munkaelhelyezés kérdését, 
saját hatáskörünkbe vettük át. Ezzel sikerült minden 
jogosulatlan mozgalomnak elejét venni mindaddig, amig 
a múlt év zavaros idejében e fegyvert a terror ki nem 
csavarta a mi kezünkből.

Az elmúlt 12 év folyamán azonban egyéb problé
mák is vetődtek fel, melyek megoldására minél nagyobb 
egységbe kellett tömöritenünk a budapesti kartársakat. 
A háborús gazdálkodás minden üzletvitelt megszorító 
és megnehezítő rendelkezései, minden propaganda nél

kül odakényszeritették tagjainkat, hogy csaknem kivétel 
nélkül a mi zászlónk alá tömörüljenek, úgy, hogy ma 
nyugodt lélekkel hivatkozhatunk arra, hogy a fővárosi 
kávésipar, sőt már a közvetlen környékbeliek egy része 
is a mi szövetségünkbe tartozik.

Szövetségünk ehhez képest súlyban és jelentő
ségben nőtt és igy a hatóságok részéről is megfelelő 
támogatásban és meghallgatásban részesült. Természe
tesen szövetségünk lokális jellegénél fogva, mindenkor 
együtt kellett haladnunk a budapesti kávésipartársulattal, 
mellyel ez idő szerint tagjaink közösségénél fogva is, 
testvéri kötelékkel vagyunk összeforrva.

A közelmúltban lezajlott szomorú események, vala
mint a jövő reánk váró nagy és súlyos feladatai, ki
mutatták annak szükségét, hogy nem elégséges, ha 
tisztán a fővárosi kávésipar van egységes szövetségben 
szervezve, hanem bele kell vonnunk hazánk összes 
kávésiparlizőit is, hogy ily módon iparunk teljes erkölcsi 
súlyával léphessünk fel mindenütt, ahol a mi iparunk 
kérdéseinek rendezéséről van szó.

Pedig ezt a létérdekeinkbe vágó kérdések egész 
halmaza követeli. Egységesen kell állástfoglalnunk a most 
kidolgozás alatt álló törvénytervezetekkel szemben, ame
lyek közül csak az uj ipartörvényre, az italmérési tör
vény refórmjára, az uj adótörvényekre, az árak szabá
lyozására akarunk rámutatni. Hogy ezek a törvények 
jók és helyesek legyenek, nemcsak a budapesti, de az 
összes kávésoknak jól felfogott érdeke.

Az uj ipartörvény igen széleskörű jogosítványokkal 
kívánja felruházni az egyes helyi hatóságokat, melyekkel 
szentben nem elégséges a közvetlen érdekelt kartársak 
állásfoglalása, hanem annak sokkal nagyobb súlyt fog 
kölcsönözni az országos egyesülés kellő súllyal biró 
és kellő helyen érvényesített állásfoglalása.

Számtalan esetben vált szükségessé, hogy kar
társaink iparukat érdeklő kérdésekben a központi ható-
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S á g o k h o z  forduljanak, hol természetesen, egyesek ré
széről előterjesztett kérelmekről lévén szó, úgy intéz
teitek el, amint a közönséges polgári halandók kérelmei 
szoktak elintéztetni.

Pedig sokszor közérdekű dolgok nyertek ily módon 
sablonos elintézést. Szövetségünk feladatává kívánjuk 
tenni, hogy ily elvi jelentőségű kérdéseknél teljes súlyával 
hasson oda, hogy azok iparunk jogos érdekeinek meg
felelően oldassanak meg.

Nem akarjuk a Magyar Kávésok Országos Szö
vetségének feladatait itt részletezni, minden nap meg
mutatja mi a teendő és melyik kérdés a legfontosabb 
és a legaktuálisabb.

Dolgoznunk kell és munkára hívjuk fel összes 
kartársainkat!

Hazánk, társadalmi viszonyaink és ezekkel együtt 
a mi iparunk, súlyos kérdések előtt állanak. Segítséget 
elsősorban csak magunktól várhatunk és ezért kérjük 
fel kartársainkat a tömörülésre és csatlakozásra.

A Magyar Kávésok Országos Szövetségének meg
alapítására vonatkozó felhívást minden kartársnak, aki
nek címét meg bírtuk szerezni, megküldöttük. Itt is 
felhívom azokat a kartársakat, akik e felhívást és be

Választmányi ülés.
A Budapesti Kávésipartársulat f. hó 5-én tartotta 

meg rendes választmányi ülését. Reiner Mór elnök meg
nyitó szavai után Horváth Dezső napirend előtt a hadi
rokkantak szövetsége által létesített vagyonőrző intéz
mény tárgyában szólalt fel. Elnök a szükséges felvilá
gosításokat felszólalónak azonnal megadta. Titkár fel
olvassa az újonnan jelentkezett tagok neveit. (A névsort 
lapunk más helyén közöljük.) A választmány a tagok 
jelentkezésére vonatkozólag azt határozta, hogy az alap
szabályok értelmében a jelentkezők nevei az ipartársulati 
irodában kifüggesztessenek és azonkívül a névsor a hiva
talos lapban is közöltessék, hogy minden tagnak mód
jában álljon az újonnan jelentkezők neveit megtudni és 
esetleges észrevételeit megtenni.

Titkár bejelenti az ipartársulatból kilépettek neveit 
és pedig Földes József és Diamant Manó rendes tago
kat ; tagságuk fentartását kérték : Aczél Miksa és Leszlauer 
László. Választmány a kérelmekhez hozzájárul.

A választmány tudomásul veszi Pethö Györgynek 
fia esküvője alkalmából kifejezett üdvözletekért az ipar
társulathoz intézett köszönőlevelét, továbbá a debreceni 
ipartársulatnak a rendkívüli közgyűlés határozatához 
való csatlakozását tartalmazó, valamint a szénügyek 
kormánybiztosának a kávéházak világításával foglalkozó 
átiratát. (Lapunk utolsó számában már részletesen is
mertettük.)

Elnök bejelenti, hogy az ipartársulat a szénbeszer
zés megkönnyítésére saját széncsúszóét létesít és a szén
szállítás pontos lebonyolítását szerződésileg biztosította.

lépési nyilatkozatot nem kapták meg, forduljanak szö
vetségünk irodájához (Vili,, József-körut 38).

Feltételezünk annyi megfontoltságot kartársaink 
részéről, akik iparukat szeretik és azt újra a régi híres 
magyar kávésipar nivójára akarják emelni, hogy fel
hívásunkat megszívlelik és örömmel fognak csatlakozni 
országos szövetségünkhöz.

Reméljük, hogy kartársaink részvétele és intenzív 
munkája oly eredményekre fog vezetni, amelyek a szö
vetségre fordított anyagi és erkölcsi áldozattal busás 
arányban lesz 1 Gárdonyi József

a Budapesti Kávésok Szövetségének 
__________  elnöke.

A Magyar kávésok országos szövetségének alapítási 
munkálatai megkezdődtek. Megkerestük a vidék összes 
hatóságait,* hogy a kartársak címeit juttassák mielőbb 
tudomásunkra; sajnos, e felhívásnak csak alig néhány 
hatóság felelt meg. Ez okból felkérjük vidéken lakó 
kartársainkat, hogy közöljék velünk úgy saját címeiket, 
mint azon kartársakét, akikről feltételezhető, hogy haj
landók szövetségünkhöz csatlakozni. A hozzájárulási 
nyilatkozatok ennek dacára igen szép számban érkez
nek vissza. így testületileg jelentették csatlakozásukat 
a szegedi, debreceni, győri, szombathelyi, kaposvári 
stb., stb. kávésok.

A szerződés életbeléptetésének idejétől (1920. aug. 1.) 
az ipartársulatnak módjában lesz a kávéházak részére 
engedélyezett szénmennyiséggel, napi 1 ■/, vagon szénnel, 
közvetlenül rendelkezni, sőt reméljük, sikerülni fog elérni 
azt, hogy a szénbizottság magasabb kvantumot enge
délyezzen. Reméli, hogy a kiszolgáltatás körüli panaszok 
igy meg fognak szűnni.

Továbbá jelenti, hogy az ipartörvény revíziója 
és az italmérési törvény reformja tárgyában megtartott 
ankétekre az ipartársulat meghívást nyert.

A munkások nyugdijbiztosilása tárgyában a magyar- 
országi munkások nyugdijegyesülete az ipartársulathoz 
felhívást intézett. A választmány a kérdés tanulmányo
zásával az elnökséget bízta meg.

A munkások bérviszonyainak kérdéséhez többen 
szólották hozzá. Elnök bejelenti, hogy a bérkérdéssel 
az elnökség és a kiküldött bizottság mSr foglalkozott 
és a közel jövőben megfelelő előterjesztést fognak tenni.

Az igazoló eljárásra vonatkozólag, melynek le
folytatását rendelet Írja elő, a választmány igazolóbizott
ságot küld ki, melyben az elnökségen kívül Gárdonyi 
József szövetségi elnök, Strausz Miksa, Szabó Sámuel 
és Tatár Gusztáv választmányi tagok foglalnak helyet. 
A bizottság munkáját, tekintettel a már beérkezett kérdő
ívek nagy számára, megkezdi és egyúttal felhívja azon 
tagokat, akik a beküldéssel még hátralékban vannak, 
hogy azt idejekorán eszközöljék, különben a bizottság 
kénytelen lesz saját hatáskörében a vizsgálatot megejteni.

A még folyó ügyek elintézése után elnök az ülést 
berekesztetie.
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Tagértekezletek.
1.

A május havi II. tagértekezlet múlt hó 31-én tar
tatott meg. Reiner Mór elnök megnyitó szavai után 
Dénes Oy. Aladár napirend előtti felszólalásával a kar- 
társias érzés súlyos megsértését jelenti be. Két kávés 
ellen ugyanis feljelentés érkezett a rendőrséghez és a 
közélelmezési minisztériumhoz amiatt, hogy a tejes kávét 
édestejböl készítették és cukorral szolgálták fel. A fel
jelentő kávés volt. A megejtett vizsgálat a vád alap
talanságát bizonyította, kéri tehát ezen eljárás szigorú 
megtorlását. Elnök rosszalását fejezi ki az egész ipar
társulatra visszaható eljárás felett, teszi ezt annál inkább, 
mert mindenkinek módjában áll elsősorban az ipar
társulathoz fordulni, melynek elnöksége rendelkezik 
megfelelő eszközökkel, hogy a rendeletekkel visszaélő 
tagjait megrendszabályozza és nem szükséges, hogy az 
ipartársulat megkerülésével a kartársak közvetlenül a 
hatóságokhoz fordulanak. Elitéi minden feljelentést, külö
nösen, ha alaptalan rágalomnak bizonyul.

Qdl Arnold a házbéremeléssel kapcsolatban a ház
mesterpénzek százalékát teszi szóvá. Losonczi Gusztáv 
is ezen kérdés fontosságát hangsúlyozza és ajánlja, hogy 
az elnökség ebben az ügyben a fővárosi tanácshoz, 
mint illetékes fórumhoz, forduljon.

Nagy vitát .idézett fel a munkáskérdés, amelyhez 
az elnökön kivül még Mészáros Győző, Losonczi Gusz
táv és Gárdonyi József szólották hozzá.

Dénes Gy. Aladár a szakszervezet „Szövetség" 
cimü lapjának az ő személyével foglalkozó cikkére tér ki. 
Kijelenti, hogy a cikkírót nem ismeri és a cikk meg
írására nem gyakorolt semmi ingerenciát. A szövetség 
vezetésével semmi néven nevezendő összeköttetésben 
nem áll, egyebekben álláspontját ismételten a tagérte
kezleteken kifejtette. Igaz ugyan, hogy a múltban, mint 
a New-York kávéház tulajdonosa ő vezette be először 
a százalékrendszert, de a tapasztalatok meggyőzték e 
rendszer helytelen és tarthatatlan voltáról. Ezen állás
ponton áll most is és ehhez kommentárt fűzni nem enged. 
Jöjjön ezen kommentár akár az ismeretlen cikkiró részé
ről, akár más oldalról. Ha saját becsületes és bevált 
régi személyzettel szemben elment mindig a humanizmus 
legvégsőbb határáig és igy fog a jövőben is cselekedni, 
de ebből egyéb konzekvenciát, akár émelyítő cikkezéssel, 
akár pedig irónikus kritikával levonni nem lehet.

Gárdonyi József a tagok figyelmét az ipartársu
lati munkaközvetitöre hívja fel, amelynek segítségével 
bizonyos rendbontó elemek működését sikerrel ellen
súlyozhatjuk.

Több napirenden levő ügynek tárgyalása után az 
elnök annak bejelentésével, hogy a nyári idényre való 
tekintettel és amennyiben fontos ügyek korábbi idő
pontot nem tes nek szükségessé, a tagértekezletek két
hetenként fognak megtartatni, az értekezletet berekeszti.

II.
A f hó 14-én megtartott tagértekezleten Reiner 

Mór elnökölt, aki elsősorban az árszabályozás érdeké
ben történtekről szolgált részletes felvilágosítással, amiről 
különben lapunk külön kiadásában már beszámoltunk. 
Továbbá közli, hogy a munkabérek szabályozása tár
gyában Mészáros Győző részéről előterjesztett és az 
utolsó közgyűlésen egyhangúlag elfogadott indítvány 
alapján kiküldött bizottság munkáját befejezte és egy 
munkabér-szabályzatot dolgozott ki, mely az esetben 
lépne életbe, ha az OKÁB az. általunk beterjesztett ár
szabályt jóváhagyja. Bár a jóváhagyás nem oly értelem

ben történt, amint mi azt kértük, az elnökség elhatározta, 
hogy a jelenlegi nehéz megélhetési viszonyokra való tekin
tettel a munkabérszabályzatot azonnal életbelépteti. Titkár 
felolvassa a lapunk más helyén közölt árszabályzatot.

Élénk vitát váltott ki a pénzügyigazgatóságnak a 
dohdnyárusitás tárgyában kiadott két rendelete, melyek 
teljes szövege ugyancsak a jelen lapszámunkban található.

Dénes Gy. Aladár szükségesnek tartja, hogy e 
fontos kérdésben az ipartársulat határozott állást fog
laljon el és találjon módot arra, hogy a pincérek vissza
élései annál inkább meggátoltassanak, mert ez a kávésok 
létérdekét jelenti, amelyen okvetlen segíteni kell.

Mészáros Győző a tárgysorozat előbbi pontjához, 
a munkáskérdéshez szól hozzá. Szerinte a most meg
állapított bérek 25—30, sőt 500/0 emelést jelentenek, 
mégis humanizmus szempontjából is a felemelt béreket 
nemcsak engedélyezni kell, ami a kérdés anyagi részét 
képezné, hanem a munkásság igényeinek a szabad na
pokat, a kisegítést stb. illetőleg is eleget kell tenni. 
Evvel a liberális eljárással sikeresen ellensúlyozható 
bizonyos destruktív elemek lázitása, bizonyítékául annak, 
hogy a munkaadók a munkások érdekeit szem előtt 
tartják. Felszólaló rámutat a munkaközvetítő üdvös 
voltára, amely .'ellő támogatással ezen szociális kérdés 
megoldását közelebb fogja hozni. Felhozza végül annak 
a szükségességét, hogy az iparra vonatkozó fontos ér
tesítéseket nemcsak a hivatalos szaklap utján, hanem 
úgy mint a múltban volt, körlevelek felhasználásával 
a tagok tudomására hozzanak. A dohányárusitás ügyé
ben szükségesnek tartja, hogy az elhelyező bárcán, 
mely a munkaközvetítő által a pincéreknek adatik át, 
a dohányárusitási tilalom figyelmeztetés alakjában raj a 
legyen és a pincér köteles lenne e figyelmeztetés tudo
másulvételét aláírásával igazolni, azonkívül a kávéházak
ban is a közönség tájékoztatására, a pénzügyigazgató
ság rendelete kifüggesztve legyen.

Gárdonyi József Mészáros indítványával foglal
kozik. A pincér aláírásában elegendő biztosítékot nem 
talál és ajánlja, hogy az esetleges bírságok a főpincér 
óvadékából vonassanak le.

Kovács József szükségesnek tartja, hogy az el
nökség egy küldöttsége a pénzügyminiszternél eljárjon, 
de az indítványt bővíteni kívánja azzal, hogy nemcsak 
a pincérek, hanem a vendég is, aki a visszaélést elő
segíti és támogatja, megbüntettessék.

Elnök a különféle felszólalásokat összefoglalva, 
kijelenti, hogy az elnökség a miniszternek teljes bizo
nyítékokkal kimutatni fogja, hogy a kávésok a rende
letek betartásában a legnagyobb gondossággal jártak 
el, sőt a visszaélő pincéreket még fel is jelentették. 
E tárgyhoz még Gál Arnold, Losonczi Gusztáv, Mészáros 
Győző, Szeiffert Antal és Horváth Dezső szólnak hozzá. 
Mészáros Győző összegezi az elhangzott véleményeket 
és a javasolt módosításokat elfogadhatóknak tartja.

Elnök figyelmezteti a tagokat, hogy a jelentkezett 
uj tagok névsora a hivatalos lapban közzététetik és 
amennyiben kifogás merülne fel, kéri az elnökség érte
sítését. Bejelenti továbbá, hogy az igazoló eljárás folya
matban van és felkéri a tagokat, akik a kérdőivet eddig 
még nem terjesztették be, hogy e mulasztásukat hala
déktalanul pótolják.

Gárdonyi József az Országos Szövetség alakulá
sának ügyét ismerteti. Titkár felolvassa a vidéki kar
társakhoz intézett körlevelet és bejelenti, hogy már 
többen belépésüket jelentették ki.

Több tárgy nem lévén, elnök az értekezletet be
rekeszti.
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Dohánygyártmányok eladása 
a kávéházakban.

Mint már múlt számunkban említettük, ipartársu
latunk körlevélben hívta fel a kartársakat arra, hogy 
a kávéházi személyzet üzérkedéseit főleg dohányáruval 
minden módon akadályozza meg.

Egyidejűleg az elnökség azt a kérelmet terjesztette 
a m. kir. pénzügyigazgatósághoz, hogy azon esetekben, 
amikor a kávéház személyzete ellen ily kihágási eljárás 
indittatik. az üzlet tulajdonosa ne legyen felelősségre 
vonható. E beadványra a pénzügyigazgatóság 31.713, IV. 
1920. szám alatt a következő elintézést küldte:

„A folyó évi május hó 4-én 211. sz. alatt be
adott kérelmére értesítem, hogy az 1887. évi XLIV. te. 
mondja ki azt, hogy a kávéház tulajdonosa felelős 
azért, ha üzlethelyiségében alkalmazottja kincstártól 
eredő gyártmányt engedély nélkül elárusít. Ezen tör
vényes rendelkezésen utasítással változtatni nem lehet. 
Ellenben módjában áll a t. Címnek radikális intéz
kedéssel megóvni tagjainak érdekét, amennyiben ki
mondaná, hogy jövedéki kihágást elkövető kávéházi 
alkalmazottat többé egy tagja sem vehet alkalmazásba.

Ezen intézkedés mindenesetre elvenné a kedvét 
az alkalmazottaknak a jövedéki kihágás elkövetésétől.

Budapest, 1920. május 17-én.
Czdjlik Károly s. k,

Az ipartársulat választmánya sajnálattal vette tu
domásul a pénzügyigazgatóság végzését, mely szerint 
a kávéháztulajdonosok felelőssége, minden tiltakozásuk 
dacára, fenmarad, mindazonáltal elhatározta, hogy be
advánnyal fordul a pénzügyminiszter ur Önagyméltó- 
ságához, hogy e félszeg helyzetet törvénymódosítás vagy 
rendelet utján megfelelően orvosolja.

Felhívjuk összes kartársainkat, hogy a pénzügy
igazgatóságnak ezen rendeletére hívják fel összes alkal
mazottaik figyelmét.

Rokkantak dohányárusitásának megtiltása.
A fő- és székvárosi pénzügyigazgatóság a követ

kező rendeletet közölte ipartársulatunkkal:
39.113/1. 1920.

Budapesti kávésipartársulatnak
Budapest.

Értesítem a Címet, hogy a rokkant bajtársak 
munkaképtelen rokkant tagjai részére ezen pénzügy
igazgatóság által kiadott budapesti kávéházi, éttermi 
stb. nyilvános helyiségekre szóló korlátolt dohány
eladási engedélyek, tekintettel az azokkal űzött sze
mérmetlen visszaélésekre és mértéktelen árdrágítá
sokra, folyó év junius 15-ével bevonatnak és érvé
nyüket vesztik.

Ezen időn túl nincs senkinek jogosítványa arra, 
hogy a fent megjelölt helyiségekben bármiféle dohány-
gyártmányt árusítson.

Felhívom a Címet, hogy a kötelékébe tartozó 
iparosokat ezen értesítésemről tájékoztatni szíves
kedjék azzal, hogy a jelzett időn túl helyiségeikben 
dohány és dohánygyártmányoknak eladását sem rok
kantaknak, sem pincéreknek vagy egyéb alkalmazott

jaiknak semmi körülmények között sem engedjék meg, 
mert az 1887. évi 44, te. 24. szakasza szerint a ven
déglősük, korcsmárosok, kávéházi és minden más 
nyilvános helyiség tulajdonosai 1000 koronáig terjed
hető pénzbüntetés terhe alatt felelősek azért, hogy 
üzlethelyiségeikben akár alkalmazottjaik, akár pedig 
idegenek által dohány vagy dohánygyártmányok el ne 
árusittassanak.

Amennyiben ezen értesítés után nevezett nyil
vános helyiségek tulajdonosainak üzemében engedély 
nélküli dohány- vagy dohánygyártmány-eladás álla
píttatnék meg, úgy azok italmérési engedélyei el fog
nak vonatni.

Budapest, 1920. junius hó 9-én.
Czájlik Károly s. k.

h. államtitkár, pénzügyigazgató.
Amidőn e rendeletet kartársainkkal közöljük, fel

hívjuk, hogy annak betartására, minthogy az ily kihá
gások az italmérési engedély elvonását vonják maguk 
után — saját érdekükben — szigorúan ügyeljenek. Meg
jegyezzük, hogy ipartársulatunk ez utóbbi rendeletet 
plakátalakban — kifüggesztés céljából — kinyomatta 
és azokat az ipartársulati irodában a nyomtatási költ
ségek megtérítése ellenében a tagok rendelkezésére 
bocsátja.

VEGYES_HIREK.
Figyelmeztetés! Tudomásunkra jutott, hogy külön

böző egyének, hivatkozással a hatóságoktól nyert meg
bízatásaikra, egyes kávéházakban megjelennek, ott jegyző
könyveket vesznek fel és az „állítólagos" kifogások el
simítása érdekében a kávésoktól vagy alkalmazottaiktól 
kisebb-nagyobb pénzösszegeket igyekeznek kizsarolni. 
Amidőn kartársainkat figyelmeztetjük, hogy ellenőrzé
sekre csakis az arra jogosított hatóságok fényképes 
igazolvánnyal vagy egyenruhában megjelenő közegei 
vannak jogosítva, felhívjuk, hogy azokat, akik magukat 
megfelelően igazolni nem tudják, a legközelebbi rendőr
őrszemnek adják át.

A telefondíjak drágulása. Köztudomású, hogy a ke
reskedelmi miniszter, illetve a távbeszélő-igazgatóság, 
folyó évi junius 1-től a telefondíjakat 100°0-kal fel
emelte, oly módon, hogy a nyilvános helyeken, igy 
a káyéházakban is felszerelt telefonállomások évi bér
lete 5400 koronába fog kerülni. Ipartársulatunk ezzel 
szemben állást kívánt foglalni és illetékes helyen azt 
a kérést terjesztette elő, hogy a kávéházi telefonok 
bérösszege megfelelően mérsékelfessék. Eljárásunk ered
ménye csak annyi volt, hogy kijelentették nekünk, mi
szerint elvi okokból nincs mód arra, hogy a telefondíjak 
leszállittassanak, nincs azonban akadálya annak, hogy 
minden egyes kávés telefonállomásának „Nyilvános 
állomássá" való átminősítését kérelmezze, mely esetben 
joga van minden egyes beszélgetésért 2 korona dijat 
szedni. Ez átminősítést egyszerű levélben a Központi 
távbeszélő hivatal díjbeszedő osztályánál (VI., Hajós- 
utca) kell bejelenteni.
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Házasság. Singer Frigyes kartársunk fia, Singer 
Imre, folyó hó 15-én Singer Jennyvel házasságot kötött.

Munkabérrendezés. A választmány által a munkás
kérdés rendezése céljából kiküldött bizottság, melynek 
feladata volt, a változott viszonyokra való tekintettel, 
a kávéházi személyzetnek múlt év szeptember 1. és 2-án, 
illetőleg október 11-én megállapított béreit revízió alá 
venni, következő határozatot hozta:

1. Főpincérek alkalmazása, úgy mint a múltban, 
a jövőben is szabad megegyezés tárgya.

2. Felszolgáló személyzet jelenlegi illetményei 
változatlanul fentartatnak, vagyis a heti fizetés továbbra 
is 100 korona és 80°/0, azaz 80 korona drágasági segély.

3. Felirónök: C D
Szolgálati idő oszt. üzemekben
1—8 é v ig .......................  150.— 180.—
8 éven tú l .......................  180.— 200.—

és a szolgálati beosztás szerint ebéd vagy vacsora. Ha 
a felirónök vagy a konyhai alkalmazottak megállapított 
illetményeiken felül egyéb természetbeni ellátásban vagy 
lakásban is részesülnek, úgy az a megfelelő értékben 
a fizetésbe betudható. Erre nézve a felek mindig a fel
vételnél állapodnak meg.

4. Kávéfőzők (férfiak): c  D
Szolgálati idő oszt. üzemekben
1—4 évig . 
4—8 „ .
8 éven tú l.

240.— 260.—
280,— 300 —
300— 340.—

Női kávéfőzők minden üzemben, szolgálati időre 
való tekintet nélkül, 240 korona.

5. Segédszemélyzet:
Szolgálati idő

„ .  .  , 1—8 évig. . 
Férfiak % gven (Ui_ _
. . . .  1—8 évig. .
Nok 8 éven túl. .

C D
oszt. üzemekben

160.— 180.—
180.— 200.—
140— 160.—
160.— 180 —

Takarítónők mellékkereset nélkül minden üzem
ben 160.— korona.

Ezen munkabérszabály folyó hó 19-én lép életbe.
Lemondott az Árvizsgáló Bizottság vezetősége. Mint 

az „Üzlet" jelenti, dr Degré Miklós, az OKÁB elnöke 
és dr, Búd jános, a bizottság alelnöke, felkeresték Emich 
Gusztáv kereskedelmi minisztert és bejelentették neki 
lemondásukat.

itt a cenzúra 8 sort törölt.

L ö v o n s t e i n  M .  u t ó d a  H o r v á t h  N á n d o r .
Föiizlet: IV, Vámház-körut 4. Telefon: 39-88. vagy 39-E9, 
Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak, vendéglői
nek és kávéházainak állandó szállítója. — Fióküzletek: VI., 
Tiirr István-utca 7. (Telefon: 11-48) és Svábhegy, Eütvös-ut 8. 
(Telefon : 43-31.)

Tagfelvételek szigorítása. Ipartársulatunk választ
mánya elhatározta, hogy újabb tagok jelentkezése esetén 
azok felvételét a legszigorúbban fogja elbírálni. Evégből 
a jelentkező uj tagok neveit úgy az ipartársulat helyi
ségében, mint hivatalos lapunkban is közzéteszi, azzal 
a kéréssel és figyelmeztetéssel, hogy kartársaink a jelent
kezők névsorát figyelemmel kisérni és az egyes jelent
kezők elleni észrevételeiket legkésőbb a közzétételtől 
számított 8 napon bellii ipartársulatunk irodájával kö
zölni szíveskedjenek.

Jelentkező uj tagok:
Révész és Kiss „Terézváros", VI., Király-utca 52.
Fried Simon „Hindenburg", Vili., Teleky-tér 3.
Özv, Stokovszky Antalné, VII., Bosnyák-utca 2.
Návay Jánosné „Nestor", II„ Pálffy-utca 1.
Wojticzky Miksa, VI., Szondy-utca 56.
Gultmann Hugó, III., Vöröskereszt-utca 9.
Szabó Sándor Ferenc „Stefánia Corsó", VII., 

Thököly-ut 80.
Megyesy János „Riviéra", VII., Aréna-ut 19.
Grünwald és Schiffer „Vajdahunyad", VII., Thö- 

köly-ut 8.
Sebes Sándor „Erzsébet Sósfürdő“.
Styekla Béla „Sálon", III., Lajos-utca 137.
Kohn Ábrahám „Zrínyi", VI., Vörösmarthy-utca 63.
Zugligeti üdülőtelep rt.
Szabó József, IX., Szvetenay-utca 27.
Goldberger M. Miksa, VII., Dohány-utca 10.

Az ipartörvény módosítása. Folyó hó 6-án a Buda
pesti kereskedelmi és iparkamara tartotta meg értekez
letét az ipartörvény módosítása tárgyában. A nagyszámú 
résztvevő a vita folyamán meglehetős ellentétes felfogást 
tanúsított. Egyrészt az előadói tervezetben foglalt meg
kötöttség, illetőleg a szigorú képesítés elvének conse- 
quens keresztülvitele mellett és ellen. Az értekezlet azzal 
az eredménnyel végződött, hogy kérni fogja, hogy tekin
tettel a kérdés előkészítetlen voltára, a folyó évi junius 
8-ára egybehívott miniszteri értekezlet elhalasztását fogja 
indítványozni.

A folyó hó 8-ára egybehívott miniszteri értekez
letet Emich Gusztáv kereskedelmi miniszter nyitotta 
meg, aki kijelentette, hogy a javaslatot csak előadói 
tervezetnek kell tekinteni, melyen az értekezlet eredmé
nyéhez képest, bármely irányban változtatni lehet. Csak 
az ily módon átdolgozott tezvezet fog a törvényhozás 
elé kerülni. Ennélfogva a kereskedelmi és iparkamara 
értekezletén elhatározott indítvány is tárgytalanná vált 
s a vita meglehetős izgalmas hangulatban kezdődött 
meg. Erős ellentétet váltott ki a kis- és középiparnak 
a nagyipar szempontjaival való szembeállítása. Az álta
lános vita egy napig tartott, a részletes vita immár har
madik napja tart. Folyó hó 11-én a Keresztény szocia
lista szakszervezet a kávésipar képesítéshez kötését in-

Soltvadkerti 3-ajborpineészet v
(Ajánlja legkitűnőbb urasági b- ésuj fajborait, házhoz szállítva, jutányos áron■ Jéármely mennyiség kapható.
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ditványozta, mi ellen dr. Soltész Adolf, az Országos 
iparegyesület igazgatója, hivatkozással ipartársulatunk
nak e tárgyban előterjesztett állásfoglalására, szólalt fel 
a tőle megszokott kitűnő okfejtéssel. Az ankét még 
folyik és annak eredményéről annak idején informálni 
fogjuk karlársainkat.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a törvényjavaslattal 
szemben kifejtett állásfoglalásunkat még ez értekezleteket 
megelőzően írásban terjesztettük be a kereskedelmi mi
nisztériumhoz és megküldötlük az országos ipari kép
viseleteknek és reméljük, hogy tárgyilagos érveink és 
aggályaink a végleges törvényjavaslatban meghallgatást 
is fognak találni.

Uj adók. Báró Korányi pénzügyminiszter törvény- 
javaslatot terjesztett a nemzetgyűlés elé a jövedelmi, 
vagyon-, föld-, házosztály-, kereseti és hadinyereségadók 
felemeléséről, valamint a közadók kezelésére vonatkozó 
törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről. 
Ez adónemek felemeléséből a pénzügyminiszter 800 
millió korona bevételi többletet vár. Minthogy ez adó
törvényekkel legközelebbi számunkban — amennyiben 
azok iparunkra vonatkoznak — részletesen kívánunk 
foglalkozni, ezúttal csak azt jegyezzük meg, hogy azok 
ismét jelentős megterhelését képezik a mi iparunknak, 
amelyek áthárítására a mostani megcsappant üzletmenet, 
az óriási üzemi és berendezési költségek mellett alig 
van mód.

A Magyar szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
országos szövetsége folyó hó 3 án O/z'icAr Frigyes elnök
lete alatt közgyűlést tartott. A közgyűlésen a fővárosi 
tagokon kívül számos vidéki tag vett részt. Elnök meg
nyitó beszéde után Walter Károly titkár a lefolyt hét év 
jelentését olvasta fel, Gundel Károly az uj iparförvény- 
tervezetrő! tartott nagyobbszabásu előadást, melyben a 
képesítés mellett foglalt állást. Az italmérési törvény 
tervezetét dr. Nagy Sándor ismertette és magyarázta, 
felhozva azokat a komoly kifogásokat, melyek az ital
mérési törvénytervezet ellen emelhetők. A megejtett 
rsztujitó választások következő eredménnyel zárultak : 
tiszteletbeli ehlök: Gliick Frigyes, tisztb. alelnök : Malosik 
Antal, tisztb. tagok: Bokros Károly, Juránovits Ferenc 
és Palkovics Ede. Elnök: Keszey Vince, alelnökök: 
Kommer Ferenc és Kass János. Pénztáros : Mehringer 
Rezső. Azonkívül az igazgatóságba 30 fővárosi és 30 
vidéki tag lett beválasztva.

A tejtermékek uj maximális árai. Az Országos Köz
ponti Árvizsgáló Bizottság 9080/1920. számú rendele
tével a vajnak, sajtnak és túrónak felszolgálásra kerülő 
adagok súlyát és legmagasabb árát a következőkben 
állapította meg:

A nyilvános étkezési üzemekben felszolgáláira kerülő, 
tehén- és juhtejből készült, hazai gyártmányú sajt és turóadagok 
suiya és legmagasabb ára a következő :

1. „Félkövér keménysajt" (groji, feiementliali és hasonló 
fajok) adagonkénti súlya 5 dkg, adagonkénti ára 6 K

2. „D5ri pusztai csemegesajt“ adagonkénti súlya a 22 dekás 
darabnak egynegyede, vagy a 11 dkg-os darabnak fele 6.50 K

3. „Havasi sajt* 7 dkg., 7 K
4. „Romadour" adagonkénti súlya a 12 dkg-os drb fele, 6 K

5. „Répcelak trappista sajt*, „Rábaközi sajt* és „Pókafai 
trappista sajt* 5 dkg, 6.50 K

6. „Óvari csemegesajt" és „Mosonmegyei csemegesajt" 
5 dkg 6 K

7. „Horgony krémsajt" 3 dkg-os egész darab, 6 K
8. „Legfinomabb dombóvári csemegesajt" 3 dkg-os egész 

darab, 5.50 K
9. „Sejtsajt" 5 dkg-os egész darab, 8.50 K
10. „Koronasajt" 8 dkg-os darab fele része, 5 K
11. „Soproni küvérsajt" a 10 dkg-os darab fele, 5 K
12. „Somogyi csemegesajt" a 8 dkg-os darab fele, 4.20 K
13. „Kevert túró ‘ 8 dkg. 7 K
14 „Juhturó" 8 dkg. 8.50 K
15. „Székely csemegeturó" 8 dkg., 10 K
16. „Juhsajt 5 dkg., 5,50 K

A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvénytársaságának 
K Ö Z L E M É N Y E I

Tekinteltel arra a körülményre, hogy tagjaink egy 
bizonyos része folyó havi sacliarin kontingensének át
vételéről nem gondoskodott, e tagjainkat ezúton is fel
kérjük, hogy sacharinjuk elviteléről sürgősen gondos
kodjanak.

A jövőben árutizletíinkben kiváló minőségű friss, 
különféle fajta túrót, sajtot és csemegesajtot fogunk 
tartani, kérjük ennélfogva feleinket, hogy ebbeli szük
ségletüket általunk fedezzék.

A sóelosztó-bizottság által kiutalt étsó kiadása 
folyamatban van. A sóból minden egyes tagunk részére 
egy megfelelő mennyiséget rezerváltunk, kérjük tehát 
tagjainkat annak elszállítására.

Értesítjük igen t. tagjainkat, hogy egyrészt a portó- 
költségek nagymérvű felemelése, másrészt pedig a postai 
közlekedés bizonytalansága folytán külön értesítéseket 
csakis a legsürgősebb esetekben adunk ki. Szokásos 
közleményünket a „Kávésiparban" fogjuk a jövőben 
közzétenni, kérjük tehát t. tagjainkat, hogy e közlemé
nyeinket állandóan saját érdekükben kisérjék figyelem
mel.

R a k t á r o n  t e v ő  á r u k :
Étolaj Paprika rózsa
Gyufa Jam 12 kg-os
Vegyes gyümölcsíz Pezsgő Trans. Francois
Málnaszörp Kontusovska likőr
Cacao De Jongs Cognac Tokaji 1 1.
Tea Pecoe Sucong Altvater Gessler 1 1.
Kávé pörkölt Zwack Unicum I 1.
Kávé Santos „ Griotte 0.7 1.
Rum 40° „ os „ Cherry Brandy
Cognac 40° 0-os „ Tripl Sec 1 1.
Csokoládé „ Dominicnin 1 I.
Uborka sós „ Grand Sharge 0.7
Citromszörp „ Allasch 0.7 1.
Papirabrosz 180 h 90 sz. Gottschlig Tripl Sec 1 1.
Papírszalvéta „ CherryBrendy 11.
Condenztej „ Vanília 1 1,
Hutter szappan 1 , kg. , Cordial Medoc 1 1.
Szardínia „ Charlreuse
Kréta „ Allasch
Goirup ecet „ Császárkörte
Maccaroni „ Figáró
Rúd tészta „ Curncao

Irodai és üzleti órák d. e. 8 2-ig.
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Kornis Kereskedelmi r. t.
fűszer és gyarmatáru osztálya 

VI., flndrássy ut 2. Telefon: 87— 80,

Ajánl azonnali szállításra:
fügét, csokoládét, kakaót, makarónit, sardiniát, 
lazacot, znaimi uborkát, mézet, olasz gyertyát 

és egyéb fűszereket.

I

Az
Országos Magyar Zenész-Szöuetség II, Csoportja
Zongoramesterek, Női, Férfi, Szalon, Sclirammel, Tam- 
bura és Mozgószinliázi Zenészek egyleti helyiségét a 
Terézvárosi kávéházból a CARMEN (volt Árpád) kávé- 

házba (VII. Erzsébet-körut 8) helyezte át.
Kérjük, hogy zene-szükségletük eseten csakis a Carmen 
kávéházban levő egyesületünkhöz szíveskedjenek fordulni, 

Hivatalos óra d. e. 10—12, d. u. 2—4.
Telefon József 129—54.

. viojcor.
I

I F IG Y E LJÜ N K  ,! r ,
H A Z A I  1 PÁR piatnik Nándor és fia budapesti 1 ^

. ' magyar kártyagyár gyártmányainak
valódiságára!

Óvakodjunk a rossz utánzásoktól 
Magyar játékkártyagyár r.-t.
P ia tn ik  N ándo r és fiai

__ _ Budapest, VII,, Rottenbiller-u. 17
Telefon: József 10-63.
Alapittatott: 1824__________‘

Elsőrendű kávéház üzletvezetőtkeres*
representális fiatal erő, ki kellő szakképzetséggel 
és praxissal bír. Ajánlatok refferenciák megnevezé
sével „Jó állás" jelige alatt e lap kiadóhivatalához 
intézendők.

H I R D E T É S E K E T
az összes lapok részére felvesz a kiadóhivatal

Ká véházmegn vitás.
Tisztelt barátaimat és kartársaimat értesítem, hogy a 
teljesen átalakított és minden követelménynek meg

felelően újonnan berendezett

M A G Y A R  K O R O N A
kávéházat ( VT, Andrássy-ut 12) f. hó 19-én megnyitom.

Pál iá i M iksa kávés.

t __ __

OD A D A Ü  hordókban 
' D U £ b U H l 50 litertől

Igen jó minőségű 
fehér és vörös 

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

Eladó 4 drb Szeifferf-asztal
köztük egy fordító, rézuerettel. uj állapotban 
s/ 4 márwánylappal, <3? Megtekinthető:

Vass A. Lajosnál, Budai Corso Kávéház Pálffy-tér

? * * * * * * * * £ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

**
*
Ü
****

Az „ÁRTESIA* részvénytársaság

. I B S ® !
ÜDÍTŐ VIZE legyen mindennapi italod!
Megrendelhető az „ A R T E S IA " r .  t . - n á l  Budapest

Telefon: József 92-26

$♦*£

•V;*£**£*

Boroshordókat újat és használtat 
minden nagyság

ban és mennyiségben állandóan raktáron tartunk.

KLEIN ÉS DOSCHINSKY
hordó nagykereskedők Budapest, V3., Király-utca 26
Tel.: József60-ll Hordókat minden nagyságban veszünk.

É T L A P O K  z u z  —  valamint mindennemű kávéházi- és 
* _  1 éttermi nyom tatványuk  pontos

M E N U -K A R T Y A K  és Ízléses kivitelben készülnek a
„HALADÁS11 NYOMDÁBAN, V., ÜGYNÖK-U. 24.

C O G N A C F R A N C IA  C O G N A C -G Y Á R  P R O M O N T O R
ALAPITTATOTT 1884

CZÜBA DUROZIER & Cie
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f t f  E lg f  A V A 7  C t l l l  sör- és pincegazdászati 
V l f  J U i l S I l I  - cikkek szakiizlete ::
Budapest, V., Vilmos-császár-ut 48 (Hajnal-u. sarkán)
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan 
felszerelt raktárát. Telet'onszáni: 28—92.

i Vízvezeték javítások 1

! Püiissg
V n i M M a a s a a B B B  a  m

Budapest, Vili. kér.. 
Rökk Szilárd u 30. 
Telefon: József 1-48

A L K A L M I  V É T E L !
Teljesen uj tűzhelyek és tésztasütők 
eredeti Senking-féle gyártmányok, ven
déglők és cukrászdák részére, kaphatók:

Farkas és Társa speciális lakatosáru  gyárában 
Budapest, YL. Lehel u tc a 8 sz.

00000000000000000000

i  UflCUUM ÉS SULFID 0
VÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

VI , D a ln o k  u tc a  1 1 .  e d  T e l e f o n :  A —  9 1 .0
0

0
0
0
0

Kávéházak, éttermek és klubhelyiségek 
átalakítását, festést, mázolást és tapé

tázását a legszebb kivitelben végez.
Külön osztály helyiségek teljes takarí

tására és féregirtásra.

0
0
0
0
0

0
0
0

00000000000000000000

[ F E I G L  L Á S Z L Ó  hat ena- |

Í f  7 |  1 /  .-> y* j  j  felszerelési ésjókarbatí- : 
V l l l C l l l y  tartási vállalata ■* S

S Elvállal kávéházak, vendéglők, szállodák villágilásának, !  
i  szellőztetek és csengők felszerelését és jókarbantartásét J

;  Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7. •
■■■■■■■aaaBBaaaBaaaaaaaaaaaBBBBaaBBBBaBBaaBBBBaBBBBaBBBI|Bĝ "

Bálint Testvérek szőlőbirtokosok, Jászberény
IIIIUIlllllllinUHWHIIIIIIIIIllllHlllllllllllllllllllMIIHIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIUIMIWIIHIIIIHlllllllllMIIIUIHimi»nillllllllllÍIIIIIIÍl(lMIIIIIIHl{miIlllillilll... .

S  BO RAIKAT
Yárosl pince és hordóbanl eladás Budapest, YIIL, Német-u. 28 

Palackosztály: Budapest, IX., M átyás-utca 13.

Napellenző szerkezeteket
redőnyöket
a legmodernebb kivitelben

készít és javít 
Stern Ernő és Társa 

„ i par te lepe
Budapest, IX.,Telep-utca 80

Rákosi Kálmán
szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi

ügynökségi irodája
Budapest, V ili, Rákóczi-ut 82 

Telefon: József 60-34 
Szakmabeli transakciók és 

telefon • bankkölcsönök közvetítése.

L L O L a r  
VII.BETH LEN-UTCA 29.

CÉGTULAJDONOSOK

D in e r  ÍSÍ-IADADV

Itoyal Orfeum
K in t i  étterme

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

Elsőrangú ebéd vacsora

Royal-Hedoute
VII., Erzsébet-körut 33.

Művészi táncattrakciók »/210—11-ig 
Két zenekar.

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

Nyitva este 8 órától záróráig.

Royal Orfeum
lÍ!3Í!gm§ÍÉjl

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

Este cigányzene,

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