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Kiskávés — nagykávés.
A megnehezült gazdasági viszonyok, az üzemvitel 

fokozódó terhei közepette mind gyakrabban halljuk 
a kávésoknak és a kávéházaknak két kategóriára való 
feloszlását és sokak részéről a két kategóriának egy
mással való szembe állítását. Akik az ipart és az ipar
társulat belső életét nem ismerik és nem tudják, hogy 
ma minő nehézségekkel jár az egyes üzletek jogos 
magánérdekeit a közérdekkel összeegyeztetni, szívesen 
szembe állítják a kiskávéházakat a nagykávéházakkal, 
mintha azok érdekei mások és könnyebben kielégíthetők 
volnának, esetleg az u. n. kiskávéházak rovására is.

Nézzünk szembe ezzel a felfogással és vizsgáljuk 
meg, van-e jogosultsága ennek az osztályozásnak és 
ha igen, vannak-e olyan ellentétes érdekek, amelyek 
a két csoportot egymással szembe állítják.

Nézzünk szét a fővárosban és azt látjuk, hogy 
a főváros különböző pontjain, különböző kisebb vagy 
nagyobb forgalmú kávéházak vannak. Természetesen 
az üzlethelyiségek nagysága is eltér egymástól, nem 
különben az azokat látogató közönség társadalmi hely
zete. Egyik kávéházat előkelőbb közönség, másikat sze
rényebb társadalmi állású egyének látogatják. Hiszen 
éppen ez a specialitása a budapesti kávéházaknak, 
hogy mindenki megtalálja azt a helyet, amely viszonyai
nak és társadalmi igényeinek leginkább megfelel.

Ami az egyes üzemekben lebonyolított forgalmat 
illeti, nagyon jól tudjuk, hogy egyes kisebb területtel 
biró, vagy a város külső perifériáin fekvő, esetleg szeré
nyebb társadalmi állású közönség által látogatott kávé
házak nagyobb forgalmat bonyolítanak le és bevételeik 
sokszor tényleg, de aránylag feltétlenül nagyobbak, mint 
az u. n. nagykávéházaké. Nagyon jól tudjuk, hogy nem 
a legelőkelőbb helyen fekvő üzletek a legnagyobb for
galmúak, hanem inkább azok, ahol zene, vagy egyéb 
szórakozás alkalma nyílik a közönségnek,

Ebből a szempontból tehát nagyon bajos szét
választani a kis- és nagykávéházak fogalmát, még bajo

sabb megállapítani azt a határvonalat, ahol az egyik 
megszűnik és a másik kezdődik.

Ami az eladásra kerülő fogyasztási cikkek árait 
illeti, azok, mint tudjuk, ma már teljesen egységesen 
vannak megállapítva, ami a jelen viszonyok mellett 
nagyon természetes. A nyersanyagokat minden kávés 
egyforma áron vásárolja, költségei és az üzem terhei 
a forgalomhoz mérten ugyanazok, a jelen viszonyok 
között az árakkal való versenyzés lehetősége minimális, 
tehát egész természetes, hogy az eladási árak is min
denütt egyformák.

Mindebből tehát az tűnik ki, hogy ez a kettős 
felosztás egyáltalán alap nélküli és nagyon helytelenül 
ítélnek azok, akik a két kategóriát egymással szembe 
akarják állítani.

A hatósági intézkedések (záróra, világítás korláto
zása, tej-, cukortilalom slb.) egyforma súllyal nehezed
nek az összes kávéházakra és igy természetes, hogy 
azok módosítása, vagy eltörlése iránt együttesen közös' 
erővel kell fellépni.

Mindenkor abból a feltevésből kell kiindulni, hogy 
a kávésipar — bárhol is legyen az üzem elhelyezve, 
bárminő közönség is látogatja — az alapfeltételekben 
teljesen egységes. így tehát az ipar érdekeit csak az 
összes üzemekre való tekintettel lehet és szabad képviselni.

Vannak azonban oly további szempontok is, ame
lyek ezen alapfeltételeken túl a kávéházakat bizonyos 
speciális csoportokba osztják és bizonyos külön érde
kek tekintetbe vételét teszik jogosulttá. E külön érdekek 
azonban sohasem ellenkezhetnek az általánosság, a köz 
érdekeivel és ha netán azzal szembe kerülnének, akkor 
azoknak az általános ipari érdek előtt deferálniok kell.

E szempontból a kávéházakat több kategóriára 
oszthatjuk fel. Külön csoportnak tekinthetjük azokat az 
üzemeket, amelyek a kávéházi üzem mellett vendéglői 
üzemel is folytatnak, illetőleg meleg ételeket szolgáltat
nak ki. Hasonlókép külön csoportosíthatjuk az u. n. 
zenéskávéházakat is, amelyeknek a zenetartásból ki
folyólag bizonyos különleges személyzeti kérdéseik van
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nak. Külön kategóriának tekinthetjük a kávéházi ipar- 
engedéllyel biró mulató- és szórakozóhelyeket és végül 
mindazokat az üzemeket, amelyek tisztán kávéházi üzemet 
folytatnak. Ez a csoportosítás már helyt áll és nincs is 
akadálya annak, hogy ezen üzleteknek speciális érdekeit 
az összesség súlyával képviseljük.

Ha ezt a négy csoportot külön-külön vizsgáljuk, 
azt látjuk, hogy mindegyikben vannak kisebb és na
gyobb, előkelő és kevésbé előkelő közönség állal láto
gatott, erősebb vagy gyengébb forgalmú üzletek, úgy, 
hogy e csoportokon belül sem lehet a kis üzleteket 
a nagy üzletekkel szembe állítani.

Az ezen kategóriák jogosult törekvéseinek és külön
leges érdekeinek lapunk a múltban is szószólójá volt, 
még inkább az lesz a jövőben.

Teljesen felesleges tehát, ha egyesek ebből a szem
pontból kívánják megítélni az ipartársulat vezetőségének 
működését. A vezetőség előtt csak egy szempont lehet, 
mindenkor azt tenni, ami az egész iparnak legjobban 
hasznára válik, Ellentéteket látni vagy ilyeneket fel
fedezni, teljesen céltalan, sőt káros. Ma mindenkinek 
teljes szolidaritással kell egymás mellé sorakozni és e 
kartársi összetartás révén megerősíteni az ipar tekin
télyét és támogatni azt a gazdasági folyamatot, mely 
a normális viszonyok helyreállításához és iparunk újabb 
felvirágzásához vezet.

Választmányi ülés.
A Budapesti Kávésipartársulat julius hó 17-én 

választmányi ülést tartott.
Napirend előtt Reiner Mór elnök örömének ad 

kifejezést, hogy Losonczi Gusztávot, az ipartársulat köz- 
tiszteletben álló aielnökét, az Országos Iparegyesület 
igazgatóságába beválasztották. Elnök Losonczi meg
választását nemcsak egyéni megtiszteltetésnek tartja, 
hanem a kávésipar helyzete szempontjából már azért is 
fontosnak tekinti, mert ebben a nagytekintélyű testület
ben iparunkat Losonczi Gusztáv személyében egy kiváló 
szakember képviseli. Meg van győződve arról, hogy 
Losonczi uj tisztségében épp oly buzgón és lelkese
déssel fogja a kávésok érdekeit szivén viselni, mint 
ahogy eddig is minden időben és helyen tette. A választ
mány az elnök ezen kijelentéseit általános tetszéssel 
fogadta.

Losonczi Gusztáv az elnök és a választmány üd
vözlését hálásan köszöni és kijelenti, hogy kaitársai 
érdekeit minden erejével védeni fogja. Felhívja a választ
mány figyelmét az Országos Iparegyesületnek a kávés
ipar érdekében kifejtett működésére és szükségesnek 
tartja, hogy a kartársak minél számosabban lépjenek 
be, hogy az Országos Iparegyesület a kávésok ügyeit 
és érdekeit annál hathatósabban képviselhesse. Felkéri 
a választmányt, hogy az Országos Iparegyesület érde
kében megfelelő propagandát fejtsen ki és a jelenlevők 
a belépési nyilatkozatokat már most Írják alá.

A választmány Losonczi felhívásának szívesen tesz 
eleget és a legmesszebbmenő propagandát Ígéri meg.

A napirendre áttérve, az utolsó ülés jegyzőkönyvé
nek hitelesítése után, titkár bejelenti, hogy a felvételre 
jelentkezők névsora közzététetett, azok ellen kifogást 
nem emeltek; a választmány a jelentkezetteket a tagok 
sorába iktatja. Titkár az újabb jelentkezők névsorát, 
melyet lapunk múlt számában már közültünk, felolvassa, 
jelenti továbbá, hogy Helcz József, Forgács Hugó és 
Káldor Károlynak kávési minősége megszűnt, az Ipar
társulatból tehát kilépnek, mig Ilkovits Dániel a tag
ságát fentartani kivánja, amihez a választmány hozzájárult.

A vendéglősök és Walter Károly főigazgatónak 
a vendéglősök szakiskolájának jubileuma alkalmából 
történt üdvözlését és annak köszönetét, továbbá Gál 
Arnold, Singer Frigyes és Barta Manónak az Ipartársulat 
nevében tolmácsolt üdvözlését és az ezekre beérkezett 
köszöne nyilvánításokat a választmány tudomásul veszi.

Elnök a Törley-cég ellen emelt panasz ügyében 
bejelenti, hogy az Ipartársulat átirattal, valamint sze
mélyesen fordult a Törley-céghez, ahol megnyugtató 
és kielégítő választ nyert, melynek részletes tartalmát 
a hivatalos szaklap utolsó számában közzé tette.

A záróra meghosszabbítása érdekében az Ipar
társulat az illetékes hatóságokhoz beadványt intézett, 
mely jelenleg tárgyalás alatt áll. Hasonlóképen kérte 
a kávésiparra vonatkozó azon sérelmek orvoslását, 
amelyek a fényüzési adó végrehajtása körül merülnek fel.

Az ellenőrzés ügyében az összes érdekelt ható
ságokat felkérte, hogy zaklatások kikerülése céljából, 
az ellenőrzés csakis egységesen a hatóság részéről ki
küldött és egy a kávésiparhoz tartozó szakemberrel 
kiegészített bizottság által történjék. Az OKÁB. beérke
zett válaszában kifejtette, hogy más hatóságoknál ily 
értelmű intézkedések elrendelése módjában nem áll, 
mig a Kereskedelemügyi Miniszter a beadvány folytán 
a Budapest Fővárosi Tanácsot az ügy tanulmányozására 
és jelentéstételre utasította.

Elnök bejelenti, hogy újabban az Ipartársulat az 
OKÁB-tól az árak felemelését kérte, mely beadvány 
jelenleg elintézés alatt áll.

A jégárak felemelése tárgyában keletkezett vita 
után elnök kijelenti, hogy ebben az ügyben legerélye
sebben fog eljárni és a vezetőség gondoskodni fog 
arról, hogy a panaszolt visszaélések megszüntettessenek.

Elnök felhívja a választmány figyelmét az árárágitó 
törvény életbeléptetésére és annak súlyos büntetőjogi 
rendelkezéseire.

A szakiskolakéráés tárgyalásánál az elnök felszó
lítja a választmányt, hogy a kartársakat a jövő pincér
generáció érdekében a tanonctartás fontosságáról vilá
gosítsák fel.

A folyó ügyek elintézése után elnök annak bejelen
tésével, hogy a nyári idényre való tekintettel a választ
mány szeptemberig ülést nem tart, az ülést berekeszti.
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Tagértekezlet.
A folyó évi julius 19-én megtartott fagérfekezleten 

a nyári hőség dacára, a kartársak nagyszámban jelentek 
meg és mindvégig élénk érdeklődéssel és hozzászólá
sokkal kisérték az egyes kérdések megvitatását.

Reiner Mór elnök elsősorban az árdrágító törvény 
életbeléptetésével foglalkozik, melynek rendkívül szigorú 
büntetőjogi rendelkezéseire való tekintettel, az ármeg
állapításra vonatkozó szabályok pontos betartáséra hívja 
fel a kartársakat.

Elnök bejelenti, hogy az OKÁB. a jégárakat 40 
koronáról 44 koronára emelte fel. A Bejelentés kapcsán 
számos panasz hangzott el, főleg, hogy a szállítást végző 
közegek a rendeletben előirt mérlegelési kötelezettséget 
sem tartják be, sőt ennek követelése esetén a jégszálli- 
tást is megvonják. Elnök felkéri a felszólalókat konkrét 
esetek bejelentésére, amelynek alapján az Ipartársulat 
vezetősége a legerélyesebben fog a szállító ellen fel
lépni, hogy az önkényes visszaéléseknek haladéktalanul 
gátat vethessenek.

A szénügyre vonatkozólag a tagértekezlet tudo
mására hozza az elnök, hogy augusztus 15-étől az Ipar
társulat saját széncsuzdával fog rendelkezni. Ezentúl 
a szénkiszolgáltatás pontos lesz, mert sikerült a csuzda 
vezetésére egy olyan szakembert megnyerni, ki már 
30 év óta a szakmában működik és kellő összekötteté
sekkel rendelkezik. Elnök annak a reményének ad ki
fejezést, hogy az uj intézmény életbeléptetésével pana
szokra ok és alkalom adódni nem fog. Hasonlóképen 
a fakérdés is rendezést fog találni.

Elnök a tanonckérdés fontosságát hangsúlyozza 
és kéri a tagok hathatós támogatását arra nézve, hogy 
oly pincérgeneráció neveltessék, mely a kávésipar fen- 
tartását és fejlődését biztosítani tudja.

A kávéházi árak emelése tárgyában az Ipartársulat 
vezetősége a Kereskedelemügyi Miniszternél eljárt, ahon
nan a beadványt az OKÁB-nak véleményezésre átküldték. 
Ezenkívül az Ipartársulat egy újabb előterjesztéssel köz
vetlen az OKÁB hoz fordult, ahol a tárgyalások jelenleg 
is folyamatban vannak.

Elnök a nagyfontosságu tejkérdést veti fel. Rámutat 
az előállt visszás helyzetre, hogy a kondenztejszállitások 
megszűntek, a készletek fogytán vannak, igy tehát a 
kávésok rövid időn belül a fehér kávé kiszolgálását 
beszüntetni kényszerülnek. Az Ipartársulat vezetősége 
a Közélelmezési Miniszternél is eljárt, kérve, hogy a tej
felhozatal javulására való tekintettel, a kondenztejnek 
természetes tejjel való vegyítése engedtessék meg. Ezen 
a címen naponként csak kb. 4000 liter tej felhasználá
sáról lenne szó. A tejhivatal igazgatójánál is eljárt, ki 
elvi kifogást nem emelt az ellen, hogy a kávésok épp 
úgy, mint a kávémérők, a tejet a Közélelmezési Miniszter 
által megjelölt helyiségekből a tejgyüjtőtelepek utján 
szerezzék be; a gyüjtőtelepek literenként 3 korona ke
zelési költséget számítanak fel. Elnök ezen újabb meg

terhelés ellen tiltakozott, mert ez a tejnek tetemes meg
drágulását jelentené, amit a jelenlegi viszonyok mellett 
a kávéházi üzem nem bir. Elnök mind a két helyen 
határozott ígéretet nyert, hogy ez ügyben 8 napon belül 
dönleni fognak és reméli, hogy a tejforgalom kilátásba 
helyezett szabaddátételével az ebbeli mizériák is meg
szűnnek.

Elnök a tagértekezletnek a Törley-ügy elintézését 
bejelenti (miről a szaklap a f. hó 15-én megjelent szá
mában beszámolt).

Elnök figyelmezteti a megjelenteket, hogy a mult- 
havi sacharinkontingensnek csak fele vétetett igénybe, 
minek következtében az Ipartársulat a tagjai részére ki
utalt sacharinmennyiséget átvenni képtelen. Feltételezi, 
hogy a kávésok kisebb vételezésének oka nem a*, hogy 
sacharin helyett cukrot használnak, mert mindenki tuda
tában van azon súlyos következményeknek, amelyeket 
ellentétes eljárás maga ulán vonhat.

Halem Jakab közli, hogy a Bp. Ált. Tejcsarnok 
az Erzsébet-kávéházat megvette, hogy ott egy tejivó
csarnokot létesítsen. Természetesen ez a környéken levő 
kávéházaknak súlyos konkurrenciát jelent. Elnök meg
nyugtatja a felszólalót, hogy ez idő szerint újabb tejivó
csarnok-engedélyeket nem adnak ki, a tejforgalom sza
baddátételével pedig ez a kérdés is megoldást talál.

Mózes Samu a mai értekezlet alkalmável is a zár
órakérdést hozza fel és ennek sürgős elintézését, illetve 
keresztülvitelét kéri. Elnök eddigi kijelentéseire hivat
kozik, melyek szerint a záróra kérdése az illetékes ható
ságok döntése előtt áll.

Káldor Fülöp több ügyet, úgy mint a sörárak 
megállapítását, a tejkérdést, a játékkártyahiányt teszi 
szóvá és az utóbbira vonatkozólag javasolja, hogy az 
Ipartársulat egy kártyagyárat létesítsen. A sörárakra 
vonatkozólag megjegyzi, hogy tekintettel a sörárak 
újabb felemelésére, a palacksör ára 10 koronában legyen 
megállapítva.

Elnök felvilágosítja a felszólalót, hogy a játék
kártyahiány a papirhiánnyal van összefüggésben és a 
Piatnik-gyár értesítése szerint már a legközelebbi na
pokban annyi papír fog rendelkezésére állani, hogy a 
gyár dolgozhat és a kávésok megfelelő nagyságú játék
kártyákkal elláthatók lesznek. Játékkártyagyár létesítése, 
már tekintettel arra, hogy az milliókat igénylő befekte
tést követel, az Ipartársulat munkakörét messze túl
haladná. A sörárak felemelését az Ipartársulat arra való 
hivatkozással, hogy az uj adó következtében a palack
sört 26 fillérrel emelték, már kérvényezte. A tejkérdés
ben utal vonatkozó kijelentéseire.

Katona Gézának a fényüzési adóra vonatkozó 
felszólalására titkár a kért felvilágosítást megadja és 
idézi a Magyar Kávésipar tájékoztató cikkét.

Több tárgy hijján elnök az értekezletet annak ki
jelentésével rekeszti be, hogy tekintettel a nyári idényre, 
a legközelebbi tagértekezlet szeptemberben lesz.
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A Magyar Kávésok Országos Szövetségének
megalakulása előreláthatólag f. é. szeptember hó első 
napjaiban fog megtörténni, miután az előkészítő bizott
ság azt reméli, hogy ez időpontig a hazai kávésság 
zöme be fogja jelenteni csatlakozását. Újabban a követ
kező vidéki karlársak jelentették be csatlakozásukat:
Németh Aladár, Debreczen, Arany bika kávéház, 
Németh András, „ „ „ ,
Erős Jakab, „ Magyar király kávéház,
Szántó Adolf, Balatonfüred, Balaton kávéház,
Kertész Jenő Endre, Balatonboglár, Vasúti nagy száll, 

és kávéház,
Fürdőtelep r t , Major Károly igazgató, Balatonkenese, 
Schermann Kálmán, Szeged, Tisza szálloda,
Strasser Manó, „ Belvárosi kávéház,
Matejka és Fiiegei, „ Royal kávéház,
Kovács József, 
Bleyer Miksa, 
Fodor Albert,
Ifj. Kass János, 
Haas Kálmán, 
Gárdos Zsigmond, 
Herczeg Ferencz,

Corso kávéház,
Kossuth kávéház,
Központi szálloda,
Kass szálloda, 

Szombathely, Hungária kávéház,
Elité kávéház,
Herczeg kávéház és száll.

Weisz J. Jenő, Makó, Otthon kávéház, 
Kis L. Pál, „ Központi kávéház,
Rényi Jenő, „ Korona kávéház.

Megjegyezzük, hogy lapunkat a megalakulásig 
minden egyes vidéki kartársunknak díjmentesen meg
küldjük és azért ha az nem érkezne meg, szívesked
jenek azt a kiadóhivatalunknál reklamálni.

Ismételten felhívjuk azon kartársakat, akik csatla
kozásukat még nem jelentették be, hogy belépési nyilat
kozataikat a jelzett időpontig küldjék be a szövetség 
irodájába (Budapest. Vili., József-körut 38.).

Ú jonn an  je le n tk e z e tt  ta g o k :

Wassermann Samu, .Terézvárosi", VII., Király-utca 52. 
Klein Simon, „Atlanlis", V., Lipót-körut 15.
Takáts István, „Turul", VIII., Kenyérmező-utca 1.

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

Horváth Nándor Lövonstein  M .  utóda.
Fóüzlet: IV, Vámház-körut 4. Telefon: József 61—61 vagy 
József 39—Í9. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. — 
Fióküzlet: IV., TUrr István-utca 7. Telefon: 11—48.

VEGYES HÍREK.
Felhívás. Felhívjuk a Budapesti Kávésipartársulat 

azon tagjait, akik f. é. május elseje előtt lapunkra elő
fizettek. hogy előfizetési nyugtáikat a Budapesti Kávés
ipartársulat irodájában a hivatalos órák alatt mutassák 
be, hol nekik a május 1 -én tulfizetett előfiizetési dij 
vissza fog téríttetni.

A Club kávéház esete. A napilapokból eléggé is
mert felette szomorú eset nem kevéssé járul hozzá ahhoz, 
hogy az amugyis vigasztalan állapotban levő kávésipar 
helyzetét még válságosabbá tegye. Bármennyire is meg 
vagyunk győződve arról, hogy az illetékes hatóságok 
mindent el fognak követni, hogy a magunk testi ép
ségét és biztonságát veszélyeztető sajnálatos esetek ne 
forduljanak elő és bármennyire megnyugtatóig hatnak 
a Miniszterelnök Urnák a pénteki nemzetgyűlésen el
hangzott kijelentései, mégis azt látjuk, hogy egyes napi
lapokban a valóságnak meg nem felelő és célzatos köz
lemények jelennek meg. így egy délutáni lap szerint 
a Kávésok Ipartársulata rendkívüli ülést tartott, melyen 
felszólalások hangzottak el, hogy a kávéházak a gyakori 
és mindinkább elfajuló incidensek miatt már este nyolc 
órakor zárjanak, voltak olyanok is, akik a kávéházi 
üzem teljes beszüntetését kívánták. Ezzel szemben ki
jelenthetjük, hogy a Budapesti Kávésipartársulat semmi
féle intézkedést a maga részéről szükségesnek nem tart, 
mert egyrészt teljes bizalommal fogadja a mértékadó 
tényezőknek kijelentéseit, másrészről óvakodni kiván 
attól, hogy az ország amugyis megtépett hírnevének 
ezzel is ártson.

Az OKÁB. tréfá i. Mint már több Ízben említettük, 
az OKÁB. a kávéházakban kiszolgáltatásra kerülő kávé
házi tea árát kannában 3 koronában állapította meg. 
Ezzel szemben a fővárosi kávémérésekben és tejcsar
nokokban ugyanilyen adag tea ára 3.50, viszont a bala
toni fürdőhelyeken a kanna tea ára — amint azt múlt 
számunkban közöltük — 4, illetve 13 gr. cukorral 5 
koronában van megállapítva. Ezek szerint tehát a leg
olcsóbb a tea a budapesti kávéházakban, amelyek üzeme 
— amint azt az árvizsgáló bizottság is nagyon jól tudja — 
a legköltségesebb. íme, eklatáns példája annak, mit 
eredményez a szaktudásnélküli bürokratikus aktaelin
tézés.

Halálozás. Illits Gyula kartársunkat nagy gyász érte. 
Édesanyja özv. Illits Ágostonná szül. Strohm Regina 
folyó hó 26-án 80 éves korában elhunyt. Temetése — 
melyen ipartársulatunk is képviselve volt — folyó hó 
28-án nagy részvét mellett ment végbe.

B O K O R  S S  S Z E C S I  B. T. 
SOLTVADKERTI FA JBORPINCÉSZET

Ajánlja legkitűnőbb urasági ó és uj faj
borait, házhoz szállítva, jutányos áron.

Bármely mennyiség kapható. 
Budapest, VI., Dessewffy-utca 37 sz. 

Telefon: 2-58.
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A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvénytársa
ságának tőkeemelése. A Kávésok Áruforgalmi Részvény- 
társaságának újabb részvényjegyzési felhívása máris 
igen szép sikerrel biztat. Az első részvényjegyzés alkal
mával nagyobb összegű túljegyzés maradt, az igazgató
ság tagjai a tőkeemelési határozat alkalmával mintegy 
300.000 koronát jegyeztek és a kibocsátott felhívásokra 
máris tetemes összegű jegyzés jelentetett be. Annak 
ellenére, hogy a vidéki kartársak részére kiadatni szán
dékolt felhívások még el sem küldettek, egyes jelent
kezők spontán bejelentették csatlakozásukat, úgy, hogy 
a felemelendő tőke 5O°/0-a a tulajdonképeni aláírások 
megkezdése előtt már biztosítva van. Bízunk kartársaink 
józan megfontolásában, hogy e közérdeket és saját ér
deküket szolgáló intézményt jegyzéseikkel támogatni 
fogják és a még rendelkezésre álló összeget mielőbb 
lejegyzik.

A játékkártyák bélyegilletékeinek felemelése. Az ezt
tartalmazó törvényre vonatkozólag egyes lapok azt kö
zölték, hogy az már életbe is lépett és ennélogva a 
kávéházak által használt játékkártyák már magasabb 
bélyegilleték alá esnek. Minthogy a törvény 47, §ának 
4. pontja szerint a készletben levő és az eddigi törvé
nyes rendelkezéseknek megfelelően bélyegzett kártyák 
a törvény életbe lépésének napjától még 90 napig hasz
nálhatók, a törvény pedig mindeddig még nem is tár
gyaltatott, egyelőre a meglevő készlet felhasználásának 
semmiféle akadálya nincs.

Jégmizériák. Egyes kartársak részéről panasz tár
gyává tétetett, hogy jégszállitóik a szükségelt jeget 
rendszertelenül, el-elmaradozva szállítják. Ugyancsak 
szóvá tétetett az is, hogy a lerakók, dacára annak, hogy 
a vonatkozó rendeletben a mérlegelés elő van Írva, ez 
ellen tiltakoznak, illetve azokban az üzletekben, ame
lyekben a mérlegelést kívánják, a szállítást megszün
tetik. Figyelmeztetjük az összes karlársakat, hogy az ily 
panaszokat haladéktalanul közöljék az illető vállalattal, 
ha pedig ezúton nem nyernének orvoslást, akkor ipar
társulatunkkal, mely az illetékes hatóságoknál fog eljárni.

Cukor —  sacharin. Több oldalról arról figyelmez
tetnek bennünket, hogy egyes kávéházakban, annak 
ellenére, hogy a cukor használata még mindig el van 
tiltva, a kávéhoz, vagy teához a lánckereskedelem utján 
vásárolt cukrot szolgáltatnak fel. Minthogy ez az eljárás 
a még mindig fennálló tilalomba ütközik, figyelmeztetjük 
az összes kartársakat, hogy cukrot ne használjanak és 
csakis a hatóságok által kiutalt sacharint vegyék igénybe.

Figyelmeztetés. A budapesti kávésipartársulat tagjai 
használatára kinyoniatta a kávéházi árjegyzéket, a munka
bérszabályzatot és a dohányelárusitásra vonatkozó tilal
mat. Minthogy e nyomtatványokra minden kartársnak 
szüksége van, felhívjuk az összes kartársakat, hogy — 
amennyiben eddig azt nem tették volna — e nyomtat
ványokat az ipartársulat irodájában a hivatalos órák 
alatt szerezzék be.

A Cukorközpont feloszlatása. A m. kir. miniszté
rium f. é. szeptemper 1 -ével a Cukorközpont felszámo
lását rendelte el. A cukornak az 1920/21. évi termelési 
időszak alatt a közellátást biztositó módon való forga
lomba hozatala érdekében a Pénzügyminiszter, a Keres
kedelemügyi Miniszter és Közélelmezési Miniszterek 
képviselőiből álló m. kir. Cukorbizottság állitfatik fel, 
mely a Cukorközpont eddigi hatáskörét ellátja. Amidőn 
a Cukorközpont feloszlatását, mint egy háborús szervnek 
eltűnését örömmel vesszük tudomásul, nem mulaszthat
juk el annak a ténynek a konstatálását, hogy a sok 
háborús szerv között talán a Cukorközpont volt azon 
kevesek egyike, amely a nehéz viszonyok mellett is 
igyekezett a reá ruházott feladatoknak a lehetőség sze
rint a legjobban megfelelni.

Az árdrágító visszaélésekről szóló törvény és az 
az uzsorabiróságokról szóló miniszteri rendelet. A napi 
sajtó a szűkös papirviszonyok dacára meglehetős rész
letesen foglalkozott a „Budapesti Közlönyében f. é. julius 
16 án kihirdetett, az árdrágító visszaélésekről szóló tör
vénnyel. Anélkül, hogy a törvény — már amugyis 
közismert — rendelkezéseit részleteznők, megemlítjük, 
hogy az a kihirdetés napján, azaz julius 16-án életbe
lépett, tehát az ezen nap óta elkövetett ily kihágási 
esetek már e törvény szabályai szerint bíráltainak el. 
Az ezen törvény szerint felállítandó uzsorabiróságok 
előtt való eljárást a f. é. julius 23-iki 167. sz. „Buda
pesti Közlönyében kihirdetett 5950 1920. M, E. sz. 
rendelet tartalmazza. Dacára a törvény szigorú határoz- 
mányainak, bizalommal nézünk az uzsorabiróságok mű
ködése elé, amelyben az illető szakmabeli érdekeltség 
is képviselve lesz.

A fényüzési forgalmi adóról szóló 1920. évi XVI. te.
a f. é. julius 16-án kelt 161 sz. „Budapesti K ö z lö n y é  
ben hirdettetett ki. Érvénybe azonban csak a végrehaj
tási utasításban meghatározandó napon fog lépni. A vég
rehajtási utasítás jelenleg kidolgozás alatt áll, a kávés
ipart érdeklő határozmányokat illetőleg — mint már 
múlt számunkban közöltük — beadványt nyújtottunk 
be a pénzügyminiszterhez.

Az Ardrigitó visszaélésekről szóló törvény, mely 
tudvalevőleg az elképzelhető legszigorúbb büntetésekkel sújtja 
a törvényben felsorolt bűncselekmények valamelyikének elköve
tőjét, mindennapi üzleti ténykedései közben a legközvetlenebbül 
érdekli a kereskedőt és iparost. E nagytontosségú törvény ere
deti szövegét és igen részletes, kimerítő magyarizatokat tartal
mazó könyv jelent most meg, melyben a szerző, dr. F o 11 é n y i 
Róbert, a budapesti kereskedelmi és iparkamara előadója — e 
kérdésnek egyik legalaposabb ismerője — a törvényt előkészítő 
tárgyalások anyagának, a törvényjavaslat indokolásának és a 
hazai és külföldi joggyakorlatnak felhasználásával nélkülöz
hetetlen Útmutatásokat nyújt az érdekelteknek. A könyv ára 15 K, 
kapható a szerzőnél V., Szemere-utca 6, (Iparkamara), könyves
boltokban, valamint az Ipartársulati irodában is.

ÉTLAPOK z = =  —  valamint mindennemű kávéházi- és 
éttermi nyom tatványok  pontos 
és Ízléses kivitelben készülnek a
BÁBÁN, V., ÜGYNÖK-U. 24.

MENU-KÁRTYÁK 
„HALADÁS11 NYOM
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Értesítés.
Lapzárta után kapluk a következő értesítést:
A fényilzési forgalmi adóról szóló 1920: XVI. te. 

13. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség foga
natosítása tárgyában a Pénzügyminiszter ur elrendelte, 
hogy mindazok, akik az idézett törvénycikk 5. §-ának 
1— 33. pontjaiban meghatározott fényüzési tárgyaknak 
eladásával a kiskereskedelemben foglalkoznak, kötelesek 
ezt a körülményt folyó évi auguszlus 14 ig az illetékes

m. kir. pénzügyigazgatósághoz (székesfővárosi adó- 
felügyelö-helyetteshez) bejelenteni.

Minthogy az ezen rendelkezések 33. pontjában a 
cukrászipari termékek is bennfoglaltatnak, amelyeket igen 
sok kávéház árusít, a bejelentési kötelezettség ezekre a 
kávéházakra is kiterjed, ennélfogva figyelmeztetjük az 
érdekelt kartársakat, hogy a bejelentést üzletük helyének, 
cégének pontos megjelölése mellett jelentsék be.

További felvilágosítással az ipartársulat irodája 
készséggel szolgál.

Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága
♦ ♦ ♦ ♦

A részvénytársaság, hogy tagjainak további 
legmesszebbmenő előnyöket nyújtsa és az áru 
beszerzését megkönnyitse, elhatározta, hogy alkal
mazottaival tagjait rendszeresen felkeresi, a tagok 
rendeléseinek felvétele céljából. Az igy megrendelt 
árukat minden költség felszámítása nélkül ház
hoz szállítja. Ilyképen a tagok alkalmazottaink 
áltál állandóan tájékoztatva lesznek a raktáron 
levő árukról és azok árairól. A részvénytársaság 
a feladott rendeléseket a legnagyobb pontos
sággal és figyelemmel fogja elintézni.

A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvény- 
társasága eredetileg az Ipartársulat részére kiutalt 
hatósági cikkek elosztására 1 millió korona alap
tőkével alakult, üzletkörét azonban működésének 
rövid ideje alatt már is széles irányban annyira 
Kiterjesztette, hogy ma már ezen alaptőke kevés
nek bizonyult. A részvénytársaság célja, hogy 
üzletkörének a kávésipar összes ágaira való ki- 
terjesztésével tagjait minden irányban jól és 
olcsón lássa el. A vállalat jövő programmjának 
fontosabb állomásai az összes kávéházi felsze
relési cikkek bevezetése, kávépörkölő, cukor- 
és füszermalom, továbbá kolbászgyár, tej- és 
vajtelep felállítása, borpincészet, sörpalackozás, 
sütöde, cukrászda és jéggyártás. A részvénytár
saság alaptőkéjének 272 millióra való feleme
lése nagy lépéssel közelebb visz e programm 
megvalósításához. Kérjük tehát tagjainkat, hogy 
az újabb részvényjegyzésben minél nagyobb 
mértékben résztvenni szíveskedjenek.

Miután vidékről több helyről érkezett be a 
Részvénytársasághoz olyan irányú kérelem, hogy 
a most folyamatban levő újabb részvénykibo
csátásban vidéki kávésok is résztvehessenek, 
ezúton is fiigyelmeztetjük a vidéki kartársakat, 
hogy részvényjegyzésüket szívesen vesszük, sőt 
a szervezés alatt levő Kávésok Országos Szövet

sége ez irányban a nagyobb városokban levő 
tagjaihoz felszólítást is intéz.

Többen vannak olyan tagok, akik múlt 
hóra járó sacharinkontigensük átvételéről nem 
gondoskodtak. E tagok részére ennek folytán 
a legközelebbi kontigens megállapításánál a 
Cukorközpont esetleg nem utal ki sacharint. 
Már előre figyelmeztetjük igen tisztelt tagjainkat, 
hogy emiatt a részvénytársaság magáról minden 
felelősséget elhárít. Mindenesetre újból felhívjuk 
a tagokat az át nem vett sacharin elvitelére.

Felhívjuk tagjaink figyelmét a nálunk rak
táron levő likőrökie, melyeket a jelenlegi gyári 
árakon alul adunk el, mivel azokat régebben 
vásároltuk. Príma minőségű rum literje 60 Kr 
cognacé pedig 76 K, mind a kettő régi raktá
rozott áru.

A fontosabb cikkek jegyzéke:
Sacharin Cognac
Kávé Sanlos Mustár
Kávé pörkölt Szardínia
Tea Pecoe Sucong Gyufa
Cacao De Jongs Goirup ecet
Csokoládé Zwack likőrök
Hadikávé Gottschlig likőrök
Franck-kávé Pezsgő Trans. Francois
Sajt Papírszalvéta
Só Papirabrosz
Málnaszörp Pipereszappan
Citromszörp Kréta
Mogyoró, hámozott Papirtábla
Mazsola Gyertya, stearin
Jam Diana sósborszesz
Vegyes gyümölcsíz Hutter szappan
Rizs Paprika rózsa
Étolaj Szódabikarbóna
Rum Fagylaltostya

Iro d a i és ü z le ti ó rá k  d . e. 8 -2 - ig .
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C O G N A C CZUBA DUROZIER & Cie
FRANCIA COGNAC-GY R PROMONTOR

A L A P IT T A T O T T  1884

TALISMAN
A tapolczai,,Pannónia"szálló tulajdonosa elad:
Egy nagy étteremhez megfelelő jókarban levő

pl°i<»u°gy,igutakaréktflzhelyet
3 tűzhellyel,6 sütővel, vízmelegítővel és faszáritóval.
Egy újonnan készült üve- A m n i h l i e v t  
gezett, hatüléses, könnyű
és egy Wagner- f l X r 9 n a r Á t l i e f  hüt5‘ 
féle légnyomásu Ö V I  t t j l ű i l  U t t lS I ip u l t t a l .

I FIGYELJÜNK I
HAZAI ,pA Rpjatnik Nándor és fia budapesti 1
,« tojcor.

I.9 Í0Jt0» .

« ii<3a p « *l

magyar kártyagyár gyártmányainak 
valódiságára I

Óvakodjunk a rossz utánzásoktól 
Magyar játókkártyagyár r.-t.
Piatnik Nándor é s  fiai
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17 _ _3

Telefon: József 10 — 63.
_______ Alapitfafott: 1824__________

Káuéédesitésre, cukrászsütemény és fagylalt
készítéshez, gyüniölcsbefözéshez 
legalkalmasabb cukorpótlék a 
80%  kristálycukrot tartalmazó 

»  _ _  '  k ilogram m ja

ül U ül 6 2 35 kor.
Strauss Antalnálv Ar|,4'‘Kapható utca 11

IPARSO

0 BOROK K is sIgen jó minőségű 
fehér és vörös 

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

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

valamint hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosítást és 
értesítést szóbeli vagy írásbeli kérdezősködésre díjmen
tesen nyújt. A Magyar Sójövedék Oezérügynöksége 

Iparsóosztály:
Budapest, U., Váczi-körut32 Tel. 73-40

TRADE BIAAB

v e d -je o y

BOR HEGYI F. c'Borhegy i bor
B O R K E R E S K E D E S

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

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

<Ajánlja a legjobb francia és magyar pezsgőket- 
cognacof és likőröket gyári árakon. ^Belföldi borai, 
az első hírneves bortermelőkul a legiulányosabb 
áron. Vidéki rendelések ponlosan leljesittetnek.

Eladó 4 drb Szeiffert-asztal
köztük egy fordító, rézverettel, uj állapotban 
5M márványlappal, «?S Megtekinthető:

Vass A. Lajosnál, Budai Corso Kávéház Pálffy-tér

i$
*
$K$*$*

**************************************
Az „ARTESIA* részvénytársaság

. Bili
Ü D ÍT Ő  V IZ E  le g y e n  m indennapi ita lo d !

az „A R TES1A * r. t . -n á l  Budapest
T e le fo n :  József 92-26

****£♦w
%♦
***

„AMBRA" egyesült likőrgyárak és gyümölcslepárló rt.
G y á rte le p  B U D A F O K .
Közp. iroda Budapest, Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt
V il i . ,  K enyérrnező -ii, 6. 
T e le fo n  : József 22-47. és szilvoriumot. Legfigyelmesebb kiszolgálás!
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HIRDETŐK 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.

málnaszörp657o-os 
p r í m a  
h e g y i
kisebb tételekben is kapható kg.-kánt 70 K ért

Strauss Untai raktárában.

f

Budapest, Vili., Rákóczi-ut 82 
Telefon: József 60-34 

Szakmabeli transakciók és 
bankkölcsönök közvetítése.

cikkek legjutányosabb beszerzési forrása

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

Telefon: József 116—16.

8 Rákosi Kálmán 8
&  szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi B

-  ügynökségi irodája ~

i

arafadugób, kénlap 8 
és barderitaszerek, 8
valamint az összes pincegazdászati £

3
i

F E I G L  L Á S Z L Ó  hat. eng.

V / í  1 1  -n  T i  1 T fe lszere tés i és jó k a rb a n -
V  l l l C L Í l y  tartási vállalata •*

Elvállal kávéházak, vendéglők, szállodák villágitásának, 
szellőztetők és csengők felszerelését és jókarbantartását

Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7.

P IP X T  A T Á 7  C P f f s ö r -  és pincegazdászati Vlt Hűi JU/lOZlt :: cikkek szaküzlete ::
Budapest, V., Vilmos-császár-ut 48 (Hajnal u. sarkán)
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan 
felszerelt raktárát. Telefonszám: 28 — 92.

Napellenző szerkezeteket
redőnyöket
a legmodernebb kivitelben

készit és javít 

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 -
kávéházi és éttermi 

a legolcsóbb árban beszerezhető 
B E R H 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 ir és szalvéta ra k tá ra  
BUDAPEST VI?. SIP-U. 4. Telefon J. 106-67

Cukor helyettkitünSen bevált>különösen fagylaltkészítéshez 
ésgyümölcsbefőzéshezazáltalam forgalomba hozott 

W ______ I ____
melynek kristálycukor

tartalma 80 százalék 
Kilója 100 korona. 'Uomuntez,

Kapható: Horváth Nándornál
Főüzlet: IV., Vámház-körut 4  
Fióküzlet: IV., Türr István-utca 7.

ZWACK Unicum Prunelle
Cherry Brandy Cacao Chouwa 
CordialMedoc Curacao Triple Sec

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