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A  fé n V Ü z é s i  s d ó  é s  3  k á v é h á z c l k .  ' -Sínben létrejöttnek kell tekinteni minden olyan átruhá
zást, amelynél az illető fogyasztási fényüzési tárgy köz
vetlen saját használatra, tehát nem továbbadási célból 
szereztetett meg. így tehát a nagykereskedőtől tovább
adás céljaira megvett tárgyak forgalma adómentes, mig 
ha azokat maga a fogyasztó veszi meg, ez már fény
üzési adó alá esik."

A törvény 5. §-a tartalmazza a fényüzési tárgyak 
felsorolását. 34 pont alatt vannak felsorolva mindazon 
cikkek, amelyek a jelzett forgalomban adó alá esnek. 
Ezek egy része olyan, hogy azok vételénél a kávés 
mint fogyasztó szerepe! és mint ilyen tartozik az adót 
viselni, más részében pedig mint eladó tartozik azt a 
közvetlen fogyasztótól beszedni és beszolgáltatni. A* 
első kategóriába tartoznak a hangszerek, ha vételáruk 
4000 koronánál több, iparművészeti műtárgyak, azok a 
tárgyak, amelyek különös használati cél nélkül pusztán 
a helyiség diszitésére szolgálnak, kárpitok, ha nem pa
pírból készültek, szőnyegek, ha vételáruk négyzetméte
renként 200 koronát meghalad, csiszolt üvegből készült 
használati tárgyak (tükrök, tálak, tányérok, ivópoharak, 
korsók, világítótestek stb.), tükörablaküveg, tekeasztalok 
és tartozékai, játéktárgyak és virágok, ha a vételár, 
Ideértve a tartókért és egyéb hozzávalókért fizetett meg
térítést, 100 koronát meghalad. E cikkekre nézve azon
ban a törvényjavaslat 7. §-a azt a kedvezményt tartal
mazza, hogy e fényüzési tárgyakra vonatkozó szállítások 
mentesek az adó alól, ha a megszerző fél beigazolja, 
hogy e tárgyakat hivatása körében, vagy iparában ki
zárólag mint segédeszközt használja fel. Úgy véljük 
tehát, hogy a törvénynek ez a része kevésbbé fogja 
érinteni iparüzőinket, mindenesetre szükségesnek látnók, 
ha e kérdés a végrehajtási rendelet keretében meg
felelően szabályoztatnék.

Annál súlyosabban érint bennünket azonban a tör
vény 33. és 34, pontja alatt adó alá vetett cukrászipari 
termékek, ételek és italok kiszolgáltatása.

A cukrászipari termékek minden körülmények kö
zött adó alá esnek, bárhol kerülnek azok fogyasztásra; 
az ételek és italok csak abban az esetben, ha azokat 
olyan vállalat szolgáltatta ki, amelyet a pénziigyigaz-

A nemzetgyűlés általánosságban és részleteiben 
elfogadta a fényüzési forgalmi adóról szóló törvény- 
javaslatot, minek folytán az valószínűleg nem távol fekvő 
időpontban életbe fog lépni,

A nehéz sajtóviszonyoknak tudható be, hogy e 
javaslattal a napi és időszaki sajtó alig foglalkozott és 
jóformán teljesen ismeretlenül lép ki ez a törvény a gya
korlati életbe. A napilapoknak nagy általánosságban 
tartott ismertetései voltak azok az egyedüli források, 
amelyből a közönség némi tájékozást szerzett arról, 
hogy tulajdonkép mi is az a fényüzési forgalmi adó, 
ipari szempontból azonban alig láttunk valami kom
mentárt és az érdekelt ipartizők legnagyobb része alig 
tudja, hogy őt mennyiben és mily terjedelemben fogja 
érinteni ez az uj adónem. Evégből szükségesnek látjuk, 
hogy a fényüzési forgalmi adóval a mi iparunk szem
pontjából részletesebben foglalkozzunk, annál is inkább, 
mivel ezáltal tulajdonkép kétoldalról, egyrészt mint 
fogyasztók, másrészt mint eladók leszünk érdekelve.

A fényüzési forgalmi adó lényegében és végered
ményében fogyasztási adó, amely — mint az indokolás 
mondja — a jövedelem felhasználásában jelentkező 
szolgáltatási képességet törekszik utolérni.

A törvény adó alá vonja a kereskedelmi forga
lomnak azt a fázisát, amikor az áru már a legutolsó 
közvetítő kezéből a fogyasztóhoz jut. Minden közbenső 
fázis, tehát a termelőtől a nagykereskedőhöz vagy gyá
roshoz, innen pedig a detailistához való átadás, adó
mentes. Ezt a törvény oly módon definiálja, hogy az 
t ,  §-ban megjelöli, hogy a fényüzési forgalmi adó tár
gya „az 5. §-ban megjelölt fényüzési tárgyaknak bel
földön ellenszolgáltatás mellett teljesített, az átruházó 
kereseti tevékenységének köréhez tartozó és a kiskeres
kedelem keretén belül történő átruházása."

A törvény 2. §-a az átruházás fogalmát határozza 
meg, mig a 3. §-ban a kiskereskedelem fogalmának 
körülírását látjuk oly értelemben, hogy amint azt fennebb 
vázoltuk.

E részben figyelnünk kell arra, hogy kiskereskede-
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gatőság (adótelügyelö) az elsőfokú iparhatóság meg
hallgatása után fényüzési, illetőleg különleges fényüzési 
vállalatnak minősített és felhatalmazott arra, hogy nyil
vánosan (hirdetésekben, tájékoztatókban, falragaszokon, 
cimtábiákon sth ) a fény Űzési vagy más hasonló jelleget 
feltüntethesse. Ismét csak a végrehajtási rendelet lesz 
hivatva, hogy e kérdésben világosságot teremtsen és 
meghatározza, hogy egyrészt mely üzletek tartoznak a 
fényüzési üzletek fogalma alá ; megjegyezzük, hogy a 
különleges fényüzési vállalatoknak a törvény a szórakoző- 
és mulatóhelyeket, a hatokat és más hasonló helyeket 
minősíti.

A fényüzési és különleges fényüzési vállalatok 
között az a különbség, hogy mig az előbbieknél X0° „ 
az adókulcs, addig az utóbbiaknál 25° 0-ol te.*'*- ki.

Sem a töt vényben, sem az indokolásban nincs 
pontosan körülírva, melyek azok az ételek és italok, 
amelyek kiszolgáltatása adóköteles és úgy véljük, hogy 
e részben a törvény végrehajtása is sok nehézséggel 
fog járni. Elég rámutatnunk arra, hogy a jelen szűkös 
liszt- és cukorviszonyok mellett a cukrászsütemények, 
vagy egyéb kávéházakban és vendéglőkben felszolgá- 

, lásra kerülő ételek felszolgálása nem azt jelenti, hogy 
az illető fogyasztó jobban bírja elviselni ezt a terhet, 
hanem inkább azt, hogy e helyeken alkalma van meg
felelő táplálékra szert tenni.

Az italok fogyasztását illetőleg úgy gondoljuk, hogy 
a közönséges, úgynevezett táplálkozási italok, mint pl. 
a sörfogyasztás' — amely különben is adó alá esik — 
nem kerülhet megadóztatás alá, viszont a különleges 
luxusiialokat és ezek között pedig elsősorban a pezsgőt, 
a fővárosban maga a főváros, vidéken egyes helyi ha
tóságok rótták meg hasonló luxusadó-)ellegü és máris 
elég magasan megszabott adóval.

Tartunk attól, hogy ez újabb adónem e cikkek 
forgalmát oly mértékben fogja sújtani, hogy az e réven 
kontemplált bevételek alig lesznek arányban a nyilván
tartás és a beszedés költségeivel. Éppen a pezsgőnél 
látjuk, amelynek fogyasztása a magas adótétel és a be
szerzési árak felemelkedése folytán ma már csaknem 
a minimumra csökken.

Ami a mulató- és szórakoztatóhelyek különleges 
megadóztatását illeti, itt is úgy véljük, hogy a magas 
adótétel alig fog valami eredménnyel járni, annál is 
inkább, mert már most is azt tapasztaljuk, hogy a 
bárok — melyekről megállapittatott, hogy e fogalom 
tulajdonkép nem létezik — máris rendkívül sokat vesz
tettek forgalmukból és az egyes mulató- és szórakoztató- 
helyeken fogyasztó vendégek az antugyis nagy árak 
miatt idestova fehér holló birodalmába fognak tartozni.

A törvény 6. §-a felhatalmazza a pénzügyminisz
tert, hogy a kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve 
rendeletileg a fényüzési tárgyakat közelebbről meghatá
rozhassa, a törvényben felsorolt fényüzési tárgyakon 
kívül más tárgyakat is fényüzési tárgyaknak minősít
hessen és az értékhatárokat a mindenkori áralakulások
nak megfelelően szabályozhassa.

A 7. §-ban foglalt adómentességi kedvezményről 
már említést tettünk.

A 8. § kimondja, hogy az adókötelezettség az 
eladott tárgy kiszolgáltatásának, illetőleg átadásának 
időpontjában állott be, ami azt jelenti, hogy nem a rak
táron levő áru, hanem a kiszolgáltatott (átadott áru) 
esik adókötelezettség alá.

A 9. § a fényüzési forgalmi adó kulcsát a vételár 
10°Vában szabja meg és ez alól csak a különleges 
fényüzési vállalatok (mulatók, szórakozóhelyek) részéről 
kiszolgáltatott ételeket és italokat veszi ki, amelyek után 
az adókulcs 25°/0.

A 10. § azokat az eseteket szabályozza, amikor 
valamely szerződés fényüzési tárgyakon kivül oly tár
gyakra vagy szolgáltatásokra is vonatkozik, amelyek 
nem tárgyai a fényüzési adónak.

A 11. §-ban az adófizetési kötelezettségre vonat
kozólag az a rendelkezés foglaltatik, hogy az az át
ruházót (eladót) terheli.

A 12. § a be-kiviteli szabályokat, a 13. § pedig 
a bejelentési kötelezettséget szabályozza, amely azon
ban az ételek és italok kiszolgáltatásával foglalkozó 
vállalatok tulajdonosaira nem terjed ki.

Az ilyen vállalatokra vonatkozó minősítési eljárás 
(5. § 34. pont) az érdekelt vállalkozó kérelmére vagy 
hivatalból bármikor megindítható, de ha a vállalat 
fényüzési jellege jogerősen megállapittatott, úgy a vál
lalkozó a fényüzési jelleg megszüntetésére irányuló újabb 
eljárás megindítását a jogerős megállapítástól számított 
egy éven belül csak akkor kérheti, ha az üzletét idő
közben lényegesen átalakította.

Az adólerovás módjának, az adókivetési időszak
nak, az adóvallomási kötelezettségnek, a vallomás felül
vizsgálatára, valamint a jogorvoslati eljárásra vonatkozó 
szabályok után ki kell emelnünk a 18. §-ban foglalt 
könyvvezetési feljegyzési kötelezettséget, mely szerint 
minden keresetiiző tartozik az adólerovás ellenőrzésére 
alkalmas könyveket vagy feljegyzéseket vezetni, melye
ket legalább öt évig meg kell őrizni.

Ehelyütt kell már most felhívni kartársainkat arra, 
hogy tekintettel az egyéb törvénytervezetekben is fog
lalt vallomási és adatszolgáltatási kötelezettségre, a 
pontos és gondos könyvvitelre nagy súlyt helyezzenek, 
annál is inkább, mert a pontos vallomásadás az adó
csalásról szóló 22. §, illetőleg az ezen tárgyban be
nyújtott külön törvényjavaslat büntető határozmányai 
folytán mindenkinek eminens érdeke.

A 19. § a hatósági közegek ellenőrzési, illetőleg 
az adózó fél adatszolgáltatási kötelezettségét szabja 
meg, a 20. § az adómentesség igazolásának feltételeit, 
a 21. § pedig az adófizetési és vallomásadási kötele
zettség elmulasztásából folyó adópótlék nagyságát — 
50, illetőleg 100%,-ban — szabja meg.

A 23. § átmeneti intézkedéseket, a 24. § pedig az 
életbeléptetési és végrehajtási záradékot tartalmazza.

Dr. Havas Nándor.
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A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Rész
vénytársaságának tőkeemelése.

Részvénytársaságunk — alig féléves működése 
után — fejlődésének fordulópontjához jutott: tökét 
emel. A műit év vége felé, amikor a részvénytársaság 
megalakult, várható és remélhető volt, hogy a béké
sebb viszonyok helyreálltával a már-már tarthatatlan 
drágaság is csökkenni fog és a rendelkezésűnkre álló 
alaptőke, a megszerzett bankkölcsönnel együtt, elegendő 
lesz arra, hogy a kezdet nehézségeit lekíizdjíik. Emellett 
az eredeti szándék az volt, hogy a hatóságilag kiutalt 
cikkek elosztásától ipartársulatunkat, melynek a jelen 
időkben más fontos hivatása van, mentesítsük anélkül, 
hogy e részben a mi befolyásunk csökkenjen.

Egyik szempont sem volt betartható, részben ked
vező, részben kedvezőtlen okok folytán.

Köztudomású, hogy egész Európa zavaros viszo
nyai, a hazai speciális nehézségek, szomszédaink gazda
sági elzárkózása stb., stb., az árak csökkenését nemcsak 
hogy meggátolták, de folyton újabb áremelkedéseket 
involváltak, úgy hogy nemcsak a szabad forgalomban 
levő cikkek ára nőtt nap-nap mellett magasabbra, de 
a hatóságok által kiutalt cikkeké is. így pl. mig a január
ban ipartársulatunk részére kiutalt sacharin ára kereken 
400.000 koronát tett ki, addig ugyanezen mennyiség 
ára ma kb. egy millió korona.

Ily módon odajutottunk, hogy forgótőkénk jelentős 
részét a sacharin átvétele köti le.

Ehhez járult még az a körülmény, hogy az áru
hiány és beszerzési nehézségek miatt sok cikket oly 
nagy mennyiségben kellett beszereznünk és raktáron 
tartanunk, hogy ezekben a cikkekben is nagy összeget 
kellett és kell lekötve tartanunk.

Most azonban a helyzet tisztulása felé haladunk 
és úgy véljük, hogy részvénytársaságunk az eddigi ke
reteket csak akkor töltheti be, illetve a már mutatkozott 
szép fejlődést csak akkor folytathatja, ha munkásságát 
a kávéházak összes cikkeire kiterjeszti, mindent meg
szerez és raktáron tart, amire kartársainknak szüksége 
van, hogy ily módon az egységes és olcsó bevásárlást 
mindenkinek lehetővé tegye.

A vásárlás megkönnyítése érdekében kívánatos 
a megrendelések felvétele ügynökök utján és a meg
rendelt áruk házhoz szállításának rendszeresítése.

Hasonlókép fontos kérdés az áruhitelezés kérdése 
is, tekintettel az erős konkurenciára, azzal a céllal, 
hogy ily módon azokat a kartársakat is bevonjuk a 
vásárlók közé, akiknek eddig a készpénzfizetési rend
szer folytán nem állott módjukban szükségleteiket egy
szerre nagyobb bevásárlás utján fedezni.

Részvénytársaságunk a kezdet nehézségei és a

rendelkezésre álló forgótőke csekély volta dacára eddig 
körülbelül 11 millió korona forgalmat bonyolított le.

A leggondosabb és legóvatosabb üzletvitel dacára 
már eddig is oly szép anyagi és erkölcsi eredményt 
értünk el, hogy a további fejlődés érdekében fontolóra 
kellett vennünk azokat a módokat és eszközöket, ame
lyekre iparunk és az intézmény érdekében szükség lenne.

E módozatok legelsője és legfontosabbika a tőke
emelés, melynek segélyével biztosíthatjuk a megnöve
kedett forgalomhoz szükséges forgótőkét.

E megfontolások vezették részvénytársaságunk 
igazgatóságát, amikor a tőkeemelés kérdését napirendre 
tűzte.

Hogy szükségünk van a részvénytársaságra, az 
fennállásának rövid ideje alatt bebizonyult. Ha pedig 
fentartjuk — és fenn kell tartanunk — nem hagyhatjuk 
stagnálni, fejlesztenünk kell abban az irányban, hogy 
kartársaink összes igényeinek minél tökéletesebben fe
leljen meg.

Ki kell bővítenünk üzemünket, helyiségről kell 
gondoskodnunk, uj cikkeket kell bevezetnünk, mindezt 
pedig anélkül, hogy függetlenségünket, iparunk közvet
len befolyását kockára tegyük.

Mert ha e tényezővel nem számolnánk, más érde
keltségek részéről korlátlan összegek állnának rendel
kezésünkre.

De mi ezt az intézményt a kávésoknak alapítottuk 
és azok részére akarjuk fentartani.

A legközelebbi múlt eseményei megtanítottak ben
nünket arra, hogy mindenki legjobban önmagát segítheti.

Feltételezünk annyi komolyságot kartársaink részé
ről, hogy a legközelebb kibocsátandó részvényaláirási 
ivek rövidesen jegyezve lesznek, annál is inkább, mivel 
már az eredeti alaptőke is több mint 100 000 koronával 
túl van jegyezve és kilátás van arra, hogy a rokon 
kávémérő szakma, valamint vidéki kartársaink is, kik
nek bevonását, az országos szövetség megalakításával 
egyidejűleg tervbevettük, nagyobb érdekeltséget fognak 
vállalni.

Minden kartársnak tehát kötelessége és érdeke, 
hogy minél nagyobb számú részvényt jegyezzen.

Tagértekezlet.
A folyó hó 28-án Reiner Mór elnöklete alatt meg

tartott tagértekezleten megjelent kartársak nagy számá
ból örömmel állapítható meg a tagértekezletek fontos
ságának felismerése és az ennek kapcsán kiváltott nagy 
érdeklődés a tagérlekezletek iránt.

Elnök a megjelentek üdvözlése után bejelentette, 
hogy sikerült a kenyérkérdést részben rendezni, illetve 
az úgynevezett „kalácsügyben", mely eddig annyi kelle-
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metlenség okozója volt, oly megoldást találni, mely sze
rint a kávésok vendégeiknek a kenyér mellett, mely 
sajnos kellő mennyiségben és minőségben rendelkezésre 
nem áll, zsemlyét is kiszolgálhatnak. Az OKÁB-től nyert 
értesítés alapján bejelenti az elnök, hogy julius 1-től 
zsemlyék fognak forgalomba hozatni, darabonként 2 ko
ronás árban. A pékek a kávésoknak a zsemlyéket 
1 korona 80 fillérért szállítják és kenyérjegy nélkül 
kerülnek forgalomba. A tagértekezlet az elnök bejelen
tését megelégedéssel veszi tudomásul. (Időközben az 
OKÁB erre vonatkozó rendeleté is megjelent, melyet 
más helyen közlünk.)

Elnök azután a szakma egy újabb sérelmét jelenti 
be. Az OKÁB ugyanis egyes nagyobb szállodáknak és 
néhány, a Dunaparton levő kávéháznak megengedte, 
hogy a kávéházi cikkek árát a maximált áron felül egy 
koronával emeljék. Ugyanezen kedvezményben a Város
ligetben levő fővárosi pavillon és az állatkerti vendéglők 
is részesülnek, de csak ha ezekben a helyiségekben 
zenekar játszik. Elnök az Árvizsgáló Bizottságnál tilta
kozott az ilyen egyoldalú kedvezés ellen, ámbár a zenés- 
kávéházak kedvezményét indokoltnak tartja, sőt az ipar
társulat maga kérte ezek részére a magasabb árak meg
állapítását, de egyéb kávéházak kedvezményben részesí
tése csak a többi kávéházak hátrányára történhetnék.

Weingruber Ignác kiegészíti az elnöki bejelentést 
azzal, hogy a fővárosi pavillon kedvezményezése csak 
a fagylaltra, csokoládéra és teára vonatkozik.

A kérdéshez még Gárdonyi József szólt hozzá, 
aki konkrét esetekre hivatkozva bizonyítja, hogy ilyen 
intézkedések főkép a kis- és középkávésokat sújtják.

Gál Arnold felveti azt a kérdést, hogy a nem 
maximált cikkeknél mennyit szabad rezsi és haszon 
címén felszámítani.

Dénes Gy. Aladár szintén fontosnak tartja annak 
megállapítását, hogy mennyit lehet a rezsi és mennyit 
szabad a polgári haszon címén felszámítani, sőt szük
ségét látja annak, hogy a közönség ezekről a napisajtó 
utján pontosan tájékoztatva legyen.

Losonczi Gusztáv feleslegesnek tartja a napisajtó 
bevonását, különben nem hiszi, hogy ilyen tárgyú köz
leményeket a lapokban el lehetne helyezni. Lényeges 
az, hogy a hatóságok kellően tájékoztatva legyenek, 
amint ez kellőképen meg is történik.

Elnök a felszólalók felvilágosítására hivatkozik az 
OKÁB-hoz beterjesztett alapos kalkulációra, mely erre 
nézve is tájékoztatást nyújt.

Elnök a tanonckérdést feszi szóvá. Rendkívül fon
tosnak tartja, hogy a kartársak az elnökség törekvését 
a jövő nemzedék célirányos nevelésére megértéssel 
támogassák, amennyiben minden kávés, viszonyaihoz 
mérten, egy vagy két tanoncot üzemében alkalmazzon. 
Az ipartársulat vezetősége különben behatóan foglal
kozik ezzel a kérdéssel és a szakiskola vezetőjével 
egyetértésben már egy tervezetet dolgozott ki.

Walter Károly főigazgató a tanonckérdést taglalja 
behatóan és sajnálattal szegezi le a tényt, hogy a most

lefolyt tanévben a szakoktatásban csak 19 tanuló vett 
részt, tehát abból az következik, hogy a budapesti kávé
házakban csak 19 tanonc volt alkalmazva. Rámutat 
azokra a nagy áldozatokra, melyeket a Kávésipartársulat 
a szakiskola fentartása érdekében hoz s melyek egy
általán nem állnak arányban az elért eredménynyel. 
A legutóbbi végrehajtóbizottsági ülésen elhatároztatott, 
hogy íz  Ipartársulat gondoskodni fog arról, hogy a 
kávésoknak kellő anyag álljon rendelkezésére és az 
elhelyezés az Ipartársulat utján történjék. A tagok 
hozzájárulása csak abban álljon, hogy a tanoncok 
szolgálati helyükön ellátást nyernek. Tervbe van véve 
továbbá tanoncotthonok létesítése, ez azonban a mostani 
lakásviszonyok mellett egyelőre illuzóriusnak tekinthető.

Horváth Dezső a tanoncok ellátását nagy áldozat
nak tekinti és javasolja, hogy a kenyeres leányok he
lyébe használják fel a tanoncokat, akik ezáltal abba 
a helyzetbe kerülnek, hogy saját magukát ellátni képe
sek lesznek.

Gárdonyi József véleménye szerint az indítvány
nak gyakorlati értéke nincsen, mert a tanonc a hivatá
sától eltérül és az iskolát sem látogathatja.

Losonczi Gusztáv az ipar jövője érdekében szintén 
nagy fontosságot tulajdonit a tanonckérdésnek és ha 
e kérdés megoldása még kezdetleges stádiumban van 
is, alapját képezheti a későbbi fejlődésnek. Gátat kell 
vetni a tanonc elzüllésének a gyámrendszer behoza
talával oly módon, hogy egyes kartársak vállalják el 
a körzetükhöz tartozó tanoncok feletti felügyeletet. 
Horváth javaslatának hátránya, hogy a tanoncok, ha 
sokat keresnek, elromolnak és igy a tulajdonképeni cél 
nem érhető el.

Elnök sajnálattal tapasztalja, hogy a tanonckérdés 
kellő visszhangra eddig nem talált és reméli, hogy 
a kérdés nagy fontosságának tudatában és mert a 
munkáskérdéssel is szoros kapcsolatban van, olyan 
komolyan fogja az Ipartársulatot foglalkoztatni, mint 
ahogyan egy 200 éves ipar jövője ezt megkívánja. Nem 
lehet nehéz 360 kávésnál akár 100 tanoncot elhelyezni, 
miáltal évenként 100 jó és megbízható segédmunkás 
nevelhető fel.

Elnök bejelenti a tagoknak, hogy az Áruforgalmi 
Részvénytársaság igazgatósága a részvénytöke feleme
lését határozta el. (Lapunk más helyén különben ezzel 
behatóan foglalkozunk.)

Gdl Arnold a tejkérdésben szólal fel, figyelmeztet 
arra, hogy a kondenztej fogytán van és a kávésok 
rövid időn belül teljesen tej nélkül állanak.

Elnök jelenti, hogy ez ügyben már eljárt, sőt ki
látás van arra, hogy belátható időn belül a tejforgalom 
szabaddá tétetik. Beszámol arról is, hogy 50 láda 
cukortalan kondenzált tejet szerzett be, mely már a 
legközelebbi napokban a tagok rendelkezésére fog áliani.

Mózes és Bokor a záróra hosszabbítása tárgyában 
szólalnak fel. Elnök felvilágosítja a felszólalókat, hogy 
az elnökség az illetékes hatóságokhoz beadványt inté
zett, mely azonban eddig elintézést nem nyert.
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VEGYES^HIREK.
Eljegyzés. Iparíársulatunk érdemes és rokonszenves 

tagjának, Gál Arnold kartársunknak Boriska leányával 
Havas Miklós, az Első Magyar Biztosító Társulat cég
vezetője jegyet váltott.

Házasság. Rákosi Bertalan, Rákosi Kálmán kar
társunk fia, f. hó 1-én házasságot kötött Barta Lenkével, 
lapunk szerkesztőjének leányával.

A Magyar kávésok országos szövetségének alakí
tási munkálatai serényen folynak. Az alapszabálytervezet 
már készen várja az alakuló közgyűlést s a jelentkezett 
tagoknak rövidesen szét is küldik. A jelentkezések elég 
szépen folynak, bár egyes vidékekről és ami legsajná- 
'atosabb, a székesfőváros közvetlen környékéről — a ki
küldött felhívásokra még alig érkezett válasz. Ez okból 
a Budapesti Kávésok Szövetsége a napokban Újabb fel
hívást és figyelmeztetést küld szét a vidéki kartársakhoz, 
akiket saját jól felfogott érdekükben hiv fel a csatla
kozásra, hogy az alakuló közgyűlés, mely augusztus 
hóra van tervezve, mielőbb megtartható legyen. Ismé
telten felhívjuk vidéki kartársainkat, hogy a megküldött 
felhívásokat méltassák figyelemre és a belépési nyilat
kozatokat mielőbb küldjék vissza. Aki esetleg e felhívá
sokat nem kapta volna meg, forduljon levelezőlapon a 
Budapesti Kávésok Szövetségének irodájához (Vili., Jó- 
zsef-körut 38, 111. 17.), amely mindennemű felvilágosí
tást készségesen ad. Hivatalos lapunkat egyelőre minden 
vidéki kartársnak megküldjük, azzal a kéréssel, hogy azt 
kisérjék figyelemmel, esetleg az aktuális kérdésekhez 
saját szempontjukból is szóljanak hozzá.

Szesztilalom. A fővárosi törvényhatósági választá
sok alkalmával, f. é. julius hó 10-én este 6 órától julius 
13-ig reggel 8 óráig Budapest területén szeszes italok 
kimérése vagy forgalomba hozatala tilos. Ki e tilalom 
ellen vét 600 koronával megbírságolják.

Játékkártya-bélyeg felemelése. Az uj illetékek és 
adóterhek között az pénzügyminiszter tervbe vette egyes 
illetékek továbbá az értékpapír forgalmi és a játékkártya
bélyeg felemelését. Bár mindezen illetékek felemelése 
többé-kevésbbé minden állampolgárt érint, aki jog
ügyleteket köt, vagy más irányú kereskedelmi és üzleti 
tevékenységet folytat, iparunkat legerősebben a játék - 
kártyák bélyegilletékeinek felemelése érinti, minthogy 
azoknak az eddigi 30 és 60 filléres illetéke helyett 10, 
illetve 20 koronás van tervezve. Bár elvben a kártyázás 
megadóztatását kritika tárgyává nem tehetjük, mégis 
azt hisszük, hogy e horribilis emelés a játékkártyák 
árát, ezzel együtt a játékdijakat oly nagy mértékben 
fogja emelni, hogy a várt állami bevétel emelkedése 
alig fog megfelelni az eeen emelésből várt összegnek, 
másrészt pedig a kávéházak bevételei és látogatottsága 
is csökkenni fog, ami viszont az üzemek teherviselő 
képességét fogja jelentősen befolyásolni.

Üzleti hírek. Kovács és Társa .Aréna" kávéházát 
megvette Klein L. Lipót. — Almásai Károly .Fészek" 
kávéházát megvette Propper Márton.

Kétkoronás zsemlye lesz. Az Árvizsgáló Bizottság 
megengedte, hogy a nyilvános étkezőhelyeken, kávé- 
házakban és olyan mulatókban, vagy büffékben, ame
lyeknek vendéglői, illetve kávéházi iparengedélyük van, 
öt és féldekagrammos zsemlyéket árusítsanak kétkoronás 
árban. A pékek erre a célra maguk kötelesek lisztet 
szerezni és az Árvizsgáló Bizottság szigorúan ellenőrzi, 
hogy csak ezt az egy süteménytipust hozzák ezentúl 
forgalomba. Ez okból figyelmeztetjük a kartársakat, hogy 
más fehér süteményt, mint zsemlyét, ne árusítsanak.

A budapesti vendéglősök szakiskolája 25 éves jubi
leuma. A budapesti vendéglősök szakiskolája f. év junius 
hó 24-én az évzáró vizsgával kapcsolatosan ünnepelte 
fennállásának 25-ik évfordulóját. A vizsga megkezdése 
előtt a végrehajtó-bizottság nevében Glück Frigyes disz- 
elnök üdvözölte Walter Károly főigazgatót, aki annak 
megalapítása óta áll a szakiskola élén és a fiatal nem
zedék nevelését szeretettel és nagy sikerrel irányította. 
Glück Frigyes egyben átnyújtotta Walter Károly főigaz
gatónak az ipartársulat ajándékát és azon kívánságának 
adott kifejezést, hogy a szakiskola érdemes vezetőjének 
működése még sokáig biztosítéka legyen a tanoncok 
kitűnő felkészültségének. Fekete miniszteri tanácsos a 
kereskedelemügyi miniszter szerencsekivánatait tolmá
csolta, majd dr. Mosdossy kir. tanfelügyelő lelkes sza
vakban méltatta Walter főigazgatónak az iparoktatás 
terén szerzett érdemeit. A jelenlevők azután a torna
terembe vonultak, ahol PalkovicsEde távollétiben Keszey 
Vince ipartársulati elnök felkérte Glück Frigyest az el
nöki szék elfoglalására. Glück Frigyes hosszabb beszéd
ben az iparoktatás fontosságát hangsúlyozta, majd 
Walter Károly tett visszapillantást a szakiskola meg
alapítására, méltatta Glück Frigyes érdemeit, ki néhány 
szaktársával, köztük Gundel János és Stadler Károlylyal, 
a szakiskola felvirágoztatásában nagyszerű tevékeny
séget fejtetlek ki. Holub Rezső a volt tanítványok nevé
ben köszönő szavakat mondott, utána K. Kritsfalussy 
István tanár a szakiskola 25 éves történetét adta elő, 
majd dr. Hunyady tanár alkalmi költeményét szavalta 
el egy növendék, mely után az évzáró vizsga követ
kezett s amely kitűnő eredményt mutatott fel. A dijak 
kiosztása után Glück Frigyes és dr. Mosdossy intéztek 
szép beszédet a tanuló ifjúsághoz és ezzel a szép ünne
pély véget ért. A Budapesti Kávésipartársulat és a Buda
pesti Kávésok Szövetsége ez alkalommal meleghangú 
üdvözlő átiratokat intéztek a vendéglősök ipartársulatához.

Az állami lakásadó. A pénzügyminiszternek az 
állami bevételek emelését célzó javaslatai között szere
pel az állami lakásadóra vonatkozó törvényjavaslata is. 
Állami lakásadó alá esik a természetes személyek lakása, 
tehát üzlethelyiségek, irodák, raktárak stb. síb. nem. 
A lakásadó 3 kategória szerint van megállapítva oly- 
képen, hogy Budapesten évi 4.000 K-ig, a törvény- 
hatósági joggal felruházott, valamint a rendezett tanácsú 
városokban 2.500 K, a községekben 1.500 K aluli lak
bér adómentes. Az adókivetés alapjához a közüzemi 
pótlék is hozzászámítandó és az adókulcs 10°/0-tól egész 
100°/0-ig progresszive növekedik, Az adó életbeléptetése 
az 1921. évre van tervezve.
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A hadikávé árának felemelése. Az árvizsgáló bizott
ság f. évi junius hó 26-án 10131 1920. O. K. A. B. sz. 
rendeletével e rendelet keltétől fogva a liadikávé árát 
a nagykereskedői forgalomban kg-ként 22.50 K, köz
vetlenül a fogyasztónak való eladásra pedig 25 K-ban 
állapította meg.

Gánócz gyógyfürdő. Kartársaink figyelmét kívánjuk 
felhívni a szepesi Gánócz fürdőre, mely a Magas Tátrá
ban, félórányira Poprád-Felkától (személyvonati állomás, 
posta, távirda- és távbeszélő-állomás) fekszik. Regényes 
természeti szépsége mellett, mint gyógyfürdő is kitűnő 
hírnévnek örvend már évszázadok óta és ismert gyógy
vizét idült gyomorhurutnál, emésztési bántalmaknál, 
köszvény, izületi csuz, húgyszervi és különféle ideg- 
bántalmak, ideggyöngeség, ideges szívbaj ellen sikerrel 
használják. A fürdő jelenlegi berendezése teljesen modern 
és kényelmes, az árak a mostani viszonyok mellett hatá
rozottan méltányosak. A fürdő előnyeihez számit még, 
hogy bérlője Somló Viimos kartársunk, a „Hadik" kávé
ház volt tulajdonosa minden tekintetben gondoskodni 
kiván arról, hogy régi kartársai nemcsak a fürdő gyógy- 
hatását, hanem különös kedvezmények mellett a kitűnő 
ellátás és előzékeny kiszolgálás kellemét is élvezhessék. 
Mindennemű felvilágosítással, úgy a fürdőre, mint az 
utazásra nézve szívesen szolgál Somló Anna kisasszony, 
aki e hó végéig Budapesten, VII,, lzabella-utca 2, II. 13. sz. 
alatt tartózkodik és telefonon délután 5—6 óra között, 
József 49—04 hívószámmal (IX., Ferenc-körut 42.), 
szívesen rendelkezésre áll. Somló kartársunk meghívását 
és Gánócz fürdőt melegen ajánljuk a kartársak figyelmét e.

Kincstári pótrészesedés a szesz után. A m. kir. 
pénzügyminisztérium f, évi junius 16 án 43700 1920. sz. 
alatt kelt rendeletével kötelezett mindenkit, akinek 1920. 
évi junius hó 24. napján oly égetett szeszes folyadék 
birtokában van, mely 10 liternél több alkoholt tartalmaz, 
hogy kincstári pótrészesedés fejében hektoliterfokonként 
15 koronát fizessen. E bejentés határideje f. év junius 
26-án járt le, ha azonban bárki e határidőt elmulasz
totta volna, jelentse be a rendelkezésre álló mennyiséget 
pótlólag az illetékes pénzügyi szakasznál, nehogy eset
leges ellenőrzés esetén az igen súlyos megtorló intézke
déseknek tegye ki magát.

Palackok és ivóedények hitelesítése. A kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter 1920. évi 42.126 20. sz. rendelete 
szerint a vendéglőkben, korcsmákban, kávéházakban 
és egyéb nyilvános helyiségekben bor, sör és egyéb 
szeszes italok fogyasztásra történő kiszolgálásához 
1907. évi V. te. 28. §-ának első bekezdése értelmében 
csakis hitelesített palackok használhatók. A hitelesített 
palackok űrtartalma: 2 I., 1 I., 5 dl., 3 dl., 2 dl., 1 dl., 
2 cl. és 1 cl. A korcsmái palackok csak átlátszó üveg
ből készíthetők. Hasonlóképen ezen italok, valamint 
tej felszolgálására csakis hitelesített ivóedények hasz
nálhatók. E rendelet f. évi szeptember hó 20-án lép 
életbe és jelen rendelet életbeléptetésétől számított két 
év múlva a régebbi hitelesítési bélyeggel ellátott pa
lackok és edények a közforgalomban nem használhatók.

F ig y e lm e z te té s . Hallomásunk szerint, ügynökök jár
ják be Budapestet és a hatósági árnál alacsonyabb áron olyan 
sacharint ajánlanak, mely a hatósági megadóztatás alól ki van 
vonva. Eltekintve attól, hogy ezen sacharin nagyon rossz minő
ségű, úgyszólván élvezhetetlen, annak vásárlása igen súlyos 
büntetőjogi következményekkel jár. Felhívjuk teliát tagjaink 
figyelmét, hogy a PénzUgyigazgatóság kávéházak részére kellő 
mennyiségű sacharint bocsájt rendelkezésünkre. Tagjaink tehát 
nálunk sacharint megfelelő minőségben és mennyiségben vásá
rolhatnak, s igy nincs semmi értelme, hogy az ilyen dugáru 
vásárlásával magukat súlyos büntetésnek tegyék ki.

Lövenstein  M . utóda Horváth Nándor.
Föüzlet: IV, Vámház-körut 4. Telefon: 39—88. vagy 39-£9. 
Évtizedek óh  az ország legnagyobb szállodáinak, vendéglői
nek és kávéházainak állandó szállítója. — Fióküzletek: M , 
Türr tstván-utca 7. (Telefon: 11—48) és Svábhegy, Eütvös-ut 8. 
(Telefon : 43-31.)

Likörgyár-alapitás. Folyó hó 3-áu tartotta alakuló 
közgyűlését az „ At nb r a "  Egyesült Likőrgyárak és 
Gyümölcslepároló Részvénytársaság, melynek gyártelepe 
Budafokon, központi irodája Vili., Kenyérmező-utca 6. 
szám alatt van. A vállalat 3 millió korona alaptőkével 
rendelkezik, működése finom likőrök, valamint gyümölcs- 
lepárolásra fog kiterjedni. Az igazgatóság tagjai: dr. Elek 
Endre ügyvéd, Hajdú Miksa, Oppenheimer Miksa és dr. 
Virány Egon. Ügyvezető igazgatóul Hajdú Miksa válasz
tatott. Hajdú Miksa ur sok év óta működik a szakmában, 
személye minden tekintetben garancia arra, hogy az uj 
vállalat vevőit tisztességesen és jól fogja kiszolgálni, 
A vállalatot kartársaink figyelmébe ajánljuk.

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

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy sikerült fagylaltgyártás 
céljaira újabb iparsó-kiutalást kapnunk. Mindazon tagjainkat 
teiiát, akik a legutóbbi iparsó-kiutalasban részesültek, ezúton 
is felszólítjuk, hogy az újabb iparsóért járó összeget nálunk 
haladéktalanul fizessék ki, hogy a só az általunk megjelölt 
időben és helyen kiadható legyen.

Úgyszintén felszólítjuk tagjainkat arra is, hogy amennyi
ben a részükre reservált étsó mennyiséget vagy nem vitték még 
el, vagy csak annak egy részét vették igénybe, úgy a további 
mennyiség átvételéről gondoskodjanak.

Dacára annak, hogy kondenstej Budapesten egyáltalán 
nem kapható, sikerült egy kisebb mennyiségű cukrozatlan kon- 
denstejet, továbbá ugyancsak egy kisebb mennyiségű, azonban 
kizárólag cukrászati célokra alkalmas cukrozott kondenstejet 
szereznünk. Figyelmeztetjük igen t tagjainkat, hogy amennyiben 
ezen árukból vásárolni kívánnak, úgy ezt sürgősen eszközöljék, 
mert a kondenstejet annak fogjuk kiszolgáltatni, aki nálunk 
azért előbb jelentkezik, annál is inkább, mert a kondenstejet 
raktáron nem tarthatjuk.

Raktáron levő á ru k :
Étolaj Paprika rózsa
Gyufa Jam 1 a kg-os
Vegyes gyümölcsíz Pezsgő Traus. Francois
Málnaszörp Kontusovska likőr
Cacao De Jongs Cognae Tokaji 1 1.
Tea Pecoe Sucong Altvater Gessler 1 1.
Kávé pörkölt Zwack Unicum ] 1.
Kávé Santos „ Griotte 0.7 1.
Rum 40° o os „ Cherry Brandy
Cognae 40°'0-os „ Tripl Sec 1 1.
Csokoládé „ Dominicain I I.
Uborka sós „ Grand Sharge 0.7
Citromszörp „ Allasch 0.7 I.
Papirabrosz 180 h 90 sz. Gottschlig Tripl Sec 1 1.
Papirszaivéta „ CherryBrendy 11.
Condenztej „ Vanília 1 1.
Hutter szappan V« kg. „ Cordial Medoc 11.
Szardínia „ Charlreuse
Kréta „ Allasch
Goirup ecet „ Császárkörte
Maccaroni „ Figaró
Rúd tészta „ Curacao

Irodai és üzleti órák d. e. 8 -2 -ig .
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C O G N A C CZUBA DUROZIER & Cie
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

I
HAZAI IPAR

I
, viojcor.

01/04 p*»*

F IG Y E LJÜ N K
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 

Telefon: József 10—63. 
Alapittatott: 1824

HAZAI IPAR
I. «iojic*.

ÖutíApe**

Igen jó minőségű Á . D A D  A l f  hordókban 
fehér és vörös v ' D W H W l l  50 litertől 

fölfelé házhoz szállítja : N ö s n e r  J á n o s  bor
nagykereskedő Vili., Csokonay u.8TeI :József5i-50

IP
!

I

arafidugék, kénlap 
és borderitészank,
ualamint az összes pincegazdászati M  

cikkek legjutányosabb beszerzési forrása 5

N A G Y  I G N Á C
Budapest, VII,, Kárnly-körut 9,

Telefon: József 115—15. !
------------ valamint mindennemű kávéházi- és

. éttermi nyom tatványok  pontos
M E N U -K A R T Y A K  és Ízléses kivitelben készülnek a 
„HALADÁS*1 NYOMDÁBAN, V., ÜGYNÖK-U. 24.

TRADE RAfiB 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. G izelli-tér 4.

Telefon: 3 5 — 79 
Fióküzlet: V. Egyetem-u. 2. Telefon 10— 50

c"Borhegyi bor
ofjánlja a legjobb francia és magyar pezsgőket- 
cognacot és likőröket gyári árakon. ^Belföldi borai, 
az első hírneves bortermelőktől a legiutányasabb 
áron. Vidéki rendelések pontosan teljesittetnek.

Eladó 4 drb Szeifferl-asztal
köztük egy fordító, rézverettel, uj állapotban 
5 . márványlappal, j S Megtekinthető:

Vassfl. Lajosnál, Budai Corso Káuéház Pálffy-tér

* Az „ÁRTESIA** részvénytársaság
*fi

*  Ü D ÍT Ő  V IZ E  le g y e n  m in d en n ap i ita lo d !
I  Megrendelhető iz  „ARTESIA" r. t.-nál Budapest 

T e le fo n :  József 92-26
'*****99V**********!f***9if>f**Sf4******>f**

„A1HBRA“ egyesült likőrgyárak ósgyümölcslepárlőrl.
Gyártelep BUDAFOK
Közp. iroda Budapest, Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt 
Telefon: József 22-47. es szilvoriumot.______ Legfigyelmesebb kiszolgálás!
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f Vendéglősök figyelmébe! \
I B a l a t o n i  b e s z e g !  j
:  Ajánlunk naponta friss b a la to n i  k o s ie g e t ,  j
■ továbbá elsőrendű friss b a la to n i  f o g a s t  és ■ 
;  mindennemű élő és jegelt h a la t  minden nagyság- S 
;  bon és mennyiségben a legolcsóbb napi áron. ;
• 10 kg on felüli vételnél a vétel nagysága szerint •
; lényeges árkedvezmény. •

f  S i n g h o f f e r  Á g o s t o n  é s  T á r s a i  ■
* IX., Erkel-utca 3 Telefon: József 4 8 -4 8  £
: és j
[  Z i m m e r  F o r e n c  halnagykereskedö jf 
\  Központi-vásárcsarnok Telefon: József 4 8 -9 4  J

Házhoz szállítok napi áron
idei kovlászos ugorkát és káposztát.

ö z v . S t e in e r  M á r t o n n á
Zugló, Egressy-ut 96 OS Telefon: József 94-23

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

Ennfrös óo Tártsa speciális laka tosáru  gyárában 
f ű l R ú ő  B ö  l ü i ö d  B udapest,Y I.,L ehel u tca8 sz .

** Rákosi KálmánI
I

szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi

ügynökségi irodája
Budapest, Vili., Rákóczi-ut 82 

Telefon: József 60-34 
Szakmabeli transakciók és 
bankkölcsönök közvetítése.

I
s

i f F i g T T a s z l ó
Í l / •  /  /  felszerelési és jókarban- |

V l l L ü - T l l /  tartási vállalata -* -* \
S Elvállal kávéházak, vendéglők, szállodák világításának, ■ 
S szellőztetők és csengők felszerelését és jókarbantartását S

Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7.
i \

Bálint Testvérek szőlőbirtokosok, Jászberény

a já n l já k  H j  m m —  b  ú gy  h o r d ó k b a n

saiát K O i i m i i  min<termésű mm  w  Ü B I 1 H  ^ p a la c k o k b a n  
Városi pince és hordóban! eladás Budapest, ¥111., N ém et-u. 88 

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

Napellenző szerkezeteket
redőnyöket
a legmodernebb kivitelben

k é s z í t  é s  ja v ít 

Stern Ernő és Társa 
i par te lepe
Budapest, IX., Telep-utca 80

- P A P Í R S Z A L V É T A -  '
káv é h á z i és é tte rm i 

a legolcsóbb árban beszerezhető 
B 1 E R K O V I T S  K Á R O L Y N É  

H ekto g ra f sokszorosító, é tte rm i, kávé
házi, cu krászpap ír ós szalvéta ra k tá ra  
BUDAPEST VII. SIP-U. 4. Telefon J. 106-67

u í f l C !] YW Unicum Prunelle 
IC Cherry Brandy Cacao Chouwa

CordialMedoc Curacao Triple Sec

Royal Orfenm
Körúti étterme

(VII , Erzsébet-kürut 33.) 
Konyhája kitűnő 1 

Elsőrangú ebéd vacsora

Royal-Redoute
V II . ,  Erzsébet-körut 33.

Művészi táncattrakciók 7,10— 11-ig 
Két zenekar.

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

Nyitva este 8 órától záróráig.

Royal Orfeum
műoészszobeje

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

Este cigányzene.

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