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A háborús nehézségek alig érintettek valamely ipart 
oly közvetlenül, mint a budapesti kávésipart. A háborús 
gazdálkodás legelső korlátozásai már érintették a kávé
házak üzemét, igy:

1915- ben
a rossz termés következtében elrendeltetett a kukorica- 
liszt kötelező használata, eltiltatott a zsemlye- és süte- 
méuykészités, illetőleg annak korlátozása.

A tejfelhozatal csökkenése folytán a tejszín fogyasz
tását tiltották el és ennek következményekép a tejárak
nak emelését kellett viselnünk.

A háborús törvényhozás legelső jelensége a haái 
jövedelemadó és vagyonadó behozatala volt, mely ugyan
csak a kávéházakra súlyos terheket hárított,

A fémrekvirálás a kávéházak legértékesebb üzemi 
eszközeitől fosztott meg bennünket. Ehhez járult még 
a megnehezült életviszonyok folytán személyzetünk ré
szére spontán megadott munkabéremelés; ez alkalommal 
a személyzet bére a békebeli bérekkel szemben lénye
gesen emeltetett.

1916- ban:
Az 1916. évet a jegyrendszer behozatala dominálja. 

Elsősorban a liszt- és kenyérfogyasztásra rendeltetett el 
ez, ami a kávéházak üzemében igen sok nehézségre, 
a vendégekkel való összeütközésre és a kenyérellátás 
hézagosságára vezetett.

A tejfogyasztás biztosítása érdekében betiltatott 
a délutáni tejeskávé kiszolgáltatása.

A cukorfogyasztásra hatósági rendelkezések adattak 
ki, megszabatott az a mennyiség, amelyet a kávéházak 
az egyes adagokhoz kiszolgáltathatnak és ez a quantum 
ipartársulatunk rendelkezésére bocsájtatott.

A szénnel és tüzelőanyagokkal való takarékoskodás 
érdekében különféle korlátozó intézkedések adattak ki. 
Elrendeltetett az /  órai záróra, mely a nyári időszámítás 
eletbeléptetésével de facto éjjeli 12 órára változtattatott.

Az adó és egyéb illetékek úgy, mint az előző 
évben, továbbra is változatlanul fentartattak, a fém
rekvirálás még sokkal intenzivebben foganatosíttatott.

Tekintettel a hadsereg nagy szükségleteire, be
hozattak a hús és zsirtalan napok, amelyek ismét kor
látozták a kávéházi üzemek teljes működését.

A már jelentkező dohányhiány miatt a kávéházi 
trafikengedélyek bevonattak és a dohányeladás betil
tatott.

A mindinkább növekvő árakat szabályozni kívánva, 
kimondatott a nyersanyagok maximálása, mely intéz
kedés végrehajtása csak odavezetett, hogy maximális 
áron vásárolni nem volt lehetséges és kifejlődött az 
utóbb oly nagy virágzásnak indult lánckereskedelem.

Az 1917. év
hozta a korlátozó intézkedéseknek a maximumát. Az 
eddig vázolt korlátozásokon felül újabbak léptek életbe 
és pedig a lisztből készült sütemények kiszolgáltatása 
teljesen betiltatott, amely, tekintettel arra, hogy egyes 
üzemek más anyagokból készült süteményeket kívántak 
árusítani, sok vexációra vezetett.

A délutáni tejeskávétilalom módosítása tárgyában 
tett lépéseink alig jártak valami eredménnyel, ellenben 
az egyes üzemek fogyasztása kontingentáltatott és maga 
a teljes kiosztás és annak átvétele szabályoztatott, ami 
azt jelentette, hogy sok éven át szerzelt értékes üzleti 
összeköttetések megszakításával, ki lettünk szolgáltatva 
a központi szervek jó- vagy rosszakaratának.

A cukorfogyasztás terén a rendelkezésünkre bocsáj- 
tott kontingens kb. a felére redukáltatok, ellenben annak 
ára, nem különben a cukoradó, felemeltetett. Tekintettel 
a rendelkezésünkre bocsájtott kisebb mennyiségre, kény
telenek voltunk egyrészt önkényesen az egyes adagok
hoz kiszolgáltatható mennyiségeket csökkenteni, illetőleg 
e határozatnak hatósági jóváhagyását kérelmezni.

A mindjobban mutatkozó szénhiány a 11 órai 
záróra elrendelésére vezetett, kimondattak a különféle 
világítási korlátozások, melyek ellenőrzése igen sok 
zaklatással járt.
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A közterhek emelkedése terén a már meglevő 
adókon felül a főváros kívánt jelentékeny részt venni, 
amennyiben megszavazta a vigalmi adót, pezsgöadót, 
világítási adót, felemelte a járdafoglalási dijakat, az 
elektromos áram és a gáznak árát. Az állam a szesz
adót emelte fel. Az újabb korlátozások közül megemlí
tendő a vajfogyasztás betiltása, a hadikávé kötelező 
használatának elrendelése és a tojásfogyasztás korlátozása.

Felállittatott a Fővárosi árvizsgáló bizottság, mely 
a vendéglői és kávéházi árak megszabását tette pro- 
grammjává. Szabályoztatok a vendéglői ételek kiszol
gáltatásának módja és árai, természetesen a mindinkább 
fokozódó nehézségekkel szemben személyzetünk munka
bérének újabb emelése elől sem zárkózhattunk el.

Az 1918. évben
lényegében az eddigi intézkedések tartattak fenn, azzal 
a különbséggel, hogy március 15-től május 1-ig teljes 
tejtilalom rendeltetett el, a kiutalt cukormennyiség még 
inkább csökkent és a kiutalt mennyiség szétosztása is 
a szállítási nehézségek miatt csak hiányosan és rend- 
szertelenül történhetett.

A záróraintézkedések továbbra is fentartattak és a 
terraszok világítása jelentékeny mértékben korlátoztatott. 
Az 1917-ben megszavazott fővárosi adók 1918-ban léptek 
életbe. Ezek nyilvántartása és ellenőrzése a jelentékeny 
anyagi áldozatokon felül igen sok zavarral és zakla
tással járt.

A vízzel való takarékoskodás érdekében elzárattak 
a vízórák éjszakára. A mindinkább fellépő tojáshiány 
miatt a tojásfogyasztás és kiszolgáltatás tiltatott el. 
A fővárosi árvizsgáló bizottságból megalakitott Országos 
központi árvizsgáló bizottság legelső működése a fagy
lalt maximálása, majd az összes kávéházi áraknak jó
formán a költségen alul való megállapítása volt. Életbe 
lépett a vendéglői törzslapok rendszere, mely igen meg
nehezítette a vendéglői üzemet is folytató kávéházak 
üzletvitelét. A mindinkább növekvő árak ismét csak 
újabb munkabéremelést involváltak.

Az 1919. év
ugyancsak az előző tilalmakat és korlátozásokat tartja 
fenn, amelyeket az akkori zavaros gazdasági és köz- 
biztonsági viszonyok még jobban korlátoztak

A tejeskávé kiszolgáltatása teljesen eltiltatott. 
A cukorkészletek elfogyta miatt betiltatott a cukor hasz
nálata és sacharin utaltatott ki.

A március 21-én kitört kommun a teljes terrort 
tette otthonossá a kávéházakban. A tulajdonosnak örülnie 
kellett, ha személyzete megtűrte. Már az év elején mutat
kozott a személyzet forrongása, a sztrájkkal kierőszakolt 
magas bérek, majd az egész üzemrendszer megváltoz
tatása körül, mely lépések már a kommun előjelei voltak. 
A kommun maga is teljesen fix fizetési rendszerre 
helyezkedett, megállapítva a kávéházak teherviselő képes
ségével egyáltalán arányban nem álló magas béreket.

Az anyagok szétosztása központosittatott. Az egyes 
kávéházak még meglevő készletei önkényesen elvétettek 
és szétosztattak. A kommun megdöltével a régi helyzet 
állott vissza, továbbra is fenntartattak a múltban életbe 
lépett intézkedések.

A főváros jónak látta az 1919. év végével lejárt 
járdafoglalási szabályrendelet dijait újabban jelentéke
nyen felemelni. Újból megkezdte működését az OKÁB.,

- (Itt a cenzúra 2 sort törölt.)

A forradalmi hangulat, az idegen megszállás, 
a politikai zavarok, a megélhetés nehézségei jelenté
kenyen csökkentették a kávéházák látogatottságát és 
mig igy egyik oldalról a kiadások folyton emelkedtek, 
addig a bevételek csökkentek,

(Itt a cenzúra 39 sort törölt.)
Losonczi Gusztáv.

Választmányi ülés.
A választmány, mely legutolsó ülésén szeptemberig 

tartó nyári szünetet határozott el, az időközben felmerült 
nagyfontosságu aktuális ügyekre való tekintettel julius 
31-én ismét összeült.

Az ülést Reiner Mór elnök nyitotta meg, aki közli 
a választmánnyal az OKÁB-nak az Ipartársulat felter
jesztésére vonatkozó azon határozatát, hogy a maximált 
árak felemelését ezidőszerint indokoltnak nem tartja.

Gál Arnold arra kíván rámutatni, hogy az OKÁB. 
által előirt árak és adagolások fentartása lehetetlen, 
mert pl. a tea, mely a rendelet szerint 2 gr. teafüből 
készül, nemcsak hogy a vendéget nem elégítheti ki, 
hanem élvezhetetlen voltánál fogva a kávés üzletét rontja 
és hírnevét veszélyezteti.

Elnök megjegyzi, hogy felszólaló által említett eset 
a felterjesztésben is szerepel és kijelenti, hogy az eluta
sító határozat dacára az elnökség az Ipartársulat jogos 
követeléseinek minden rendelkezésre álló eszközzel ér
vényt kíván szerezni.

Elnök bemutatja a Kávésok Áruforgalmi Rt.-nak 
átiratát, melyben az Áruforgalmi az Ipartársulat szék
házában levő üzlethelyiségek átengedését, illetve bérbe
adását kéri. Elnök azon indokolással, hogy az Ipar
társulat és az Áruforgalmi között amugyis szerves kap
csolat van, továbbá, hogy az Áruforgalmi jelenlegi 
helyiségei szűknek és meg nem felelőnek bizonyultak, 
újabb helyiség felkutatása pedig minden fáradozás dacára 
nem sikerült, javasolja, hogy a választmány az Árufor
galmi kérelmének tegyen eleget és határozza el, hogy 
az üzlethelyiségek jelenlegi bérlőinek felmondanak.

Losonczi Gusztáv felszólalása után titkár bejelenti, 
hogy a lnzbérszabályok és a vonatkozó rendeletek értel
mében a felmondás annál inkább indokolt, mert az 
Ipartársulat az üzlethelyiségeket tulajdonképen saját 
céljaira kívánja igénybe venni.
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A választmány ezek után az elnök javaslatát el
fogadja és elhatározza a jelenlegi bérlet felmondását.

A napirend következő pontját, a „fényüzési adó 
életbeléptetése“ kérdését, több felszólaló vitatta meg, 
majd elnök felszólítására Bodó Adolf tesz jelentést azon 
megbeszélésekről, amelyek a VIII. kerületi adófelügyelő 
helyettesének meghívására néhány vendéglőssel együtte
sen tartattak. Az adófelügyelőségen azon kérdést vetették 
fel, hogy kik sorozhatók be a luxusüzletek kategóriájába. 
Bodó azon álláspontot foglalta el, hogy teljesen azonos 
elbírálás alá kell venni minden kávést és vendéglőst, 
mert igazságtalan és lehetetlen lenne az az állapot, hogy 
egyes üzletek vagy üzemek uj adóval legyenek meg
terhelve akkor, amikor a fogyasztóközönség nagyrésze 
társadalmi állásánál fogva korcsmahelyiséget nem láto
gathat, egy étterem használatát pedig jövedelme nem 
engedi meg és igy kénytelen a kávéházat vacsorázó
helyéül felhasználni. A jelenlegi fűtési és világítási álla
potok mellett különösen tél idején tűnik ki a kávéházak 
nem luxus mivolta, amikor a világos és meleg kávé
házakban igyekszik a közönség szabad ideje nagyrészét 
eltölteni. A fényüzési adó behozatala egyrészt nagy terhet 
képez, másrészt — nem egyforma mértékű osztályozás 
esetén — az amugyis kisebb regievei dolgozó és arány
lag nagyobb forgalmú üzemeket még nagyobb előnyhöz 
segíti. A fogyasztóközönség természetszerűleg azokat 
a helyeket keresné fel, ahol fényüzési adót nem szednek; 
a kávés- és vendéglősiparra nézve a fényüzési adó be
hozatala tehát a teljes tönkretételt jelentené. Bodó nézete 
szerint csakis a mellékutcákban levő üzemekkel lehetne 
esetleg kivételt tenni.

Losonczi Gusztáv helyesli Bodónak az adófelü
gyelőségen előadott véleményét, de a maga részéről 
semmi kivételt tenni nem hajlandó és az összes kávé
házak és vendéglők egyöntetű osztályozása mellett foglal 
állást. Különösnek tartja a hatóságok részéről megnyil
vánuló véleménykülönbséget, mert mig az OKÁB. és 
egyéb hatóságok is a kávéházakat és vendéglőket köz
szükségletként bírálják el, addig ugyanezeket a helyeket 
a pénzügyminiszter adópolitikai szempontból fényüzési 
üzemeknek minősiti.

Elnök osztja Losonczi nézetét és bár elismeri, hogy 
egyes kávéházi cikkek luxust képeznek, tiltakozik az ellen, 
hogy ebből a kávéházi üzemekre általános következtetést 
vonjanak le.

Titkár felolvassa az Ipartársulatnak a törvény- 
javaslat tárgyalása idejében a pénzügyminiszterhez in
tézett indokolt beadványát, egyúttal megjegyzi, hogy 
a fényüzési adóra vonatkozó törvény már életbe lépett 
ugyan, de a végrehajtási utasítás — kivéve a cukrász
süteményekre vonatkozót — mindezideig nem jelent meg.

Horváth Dezső az ügy fontosságára való tekin
tettel rendkívüli közgyűlés összehívását javasolja. Hasonló 
értelemben felszólalnak még Gárdonyi, Lukács, Bandi, 
Pethő és Gál.

Elnök a felszólalásokat összegezve, határozatilag 
kimondja, hogy a választmány a kávéházakat luxus- 
üzemeknek nem tekinti és azoknak ilyen osztályozása 
ellen állást foglalni kénytelen.

Elnök bejelenti, hogy Losonczi és Gárdonyi rend
kívüli közgyűlés összehívására indítványt terjesztettek be.

Losonczi Gusztáv indítványát indokolja és kifejti, 
hogy a kávésipar a megsemmisülés előtt áll.

A rendkívüli közgyűlés összehívását az aktuális és nagy- 
fontosságú szakmai ügyek együttes megbeszélésén kívül 
már azért is fontosnak tartja, hogy a tagok mindegyike 
közvetlen meggyőződést szerezzen arról, hogy az elnök
ség az Ipartársulat és a kávésipar érdekében minden 
lehetőt megtett és semmiféle mulasztás nem terheli. 
Szükségesnek tartja továbbá, hogy a közönség is tájé
koztatva legyen a kávésipar válságos helyzetéről és ne 
lássa a kávésokban a vendégeik bőrén és gyomrán 
meggazdagodolt embereket. Végül ajánlja, hogy a pénz
ügyminiszter elé egy küldöttség vezettessék, mely a 
miniszter előtt a tényleges helyzetet feltárná és felhívná 
a figyelmét azon károkra, melyek a kávésipar csődjéből 
az adózóképességre háramlanának. Véleménye szerint 
az OKÁB. működése is hozzájárul ahhoz, hogy a lánc
kereskedelem fel burjánzását a szabad ipar és kereske
delem ellen irányuló intézkedéseivel és a fogyasztó
közönség kárára elősegíti. Mindezek oly fontosságú kér
dések, amelyek megvitatására a rendkívüli közgyűlés 
összehívását sürgősen szükségesnek tartja.

Választmány elhatározza a rendkívüli közgyűlés 
megtartását és annak összehívásával az elnökséget 
bízza meg.

A tejkérdést illetőleg az elnök bejelenti még annak 
lapunk utolsó számában vázolt helyzetét és az eddigi 
eljárások eredményeit. Egyúttal bejelenti, hogy a tej
szindikátus értesülései szerint kb. 4 hét múlva a szük
ségelt mennyiségű kondenzált tej rendelkezésre fogállani 
és reméli, hogy még ezen időpont előtt is — a tej
forgalom kilátásba helyezett szabaddá tételével — a tej
kérdés megoldást fog találni.

Elnök eárószavával a választmányi ülés ezek után 
befejezést nyert.

B 4 1 V A D  C  7  f *  6  I  D  V  Ajánlja legkitűnőbb urasági ó és u] faj-
y  U  111 Ml 9  O  Él Ml V  9  I  D l  I  ■ borait, házhoz szállítva, jutányos áron.

SOLTVADKERTIFAJBORPINCÉSZET



4 _________________ Magyar Kávésipsr_____________________1920. augusztus 15.

Az Árvizsgáló Bizottság átszervezése.
Az Árvizsgáló Bizottság működése ellen majdnem 

az összes érdekelt testületek részéről emelt panaszok, 
továbbá dr. Degré Alajos elnök és dr. Búd János alelnök 
lemondása, az OKÁB. problémáját, mellyel különben 
a Kereskedelemügyi Minisztérium már régebbi idő óta 
amugyis foglalkozik, ismét felvetették. Az OKÁB. ugyanis 
a szervezeti szabályzatban megállapított hatáskörét lénye
gesen kiterjesztette, úgy hogy jelenleg olyan ügyekben 
is illetékes, melyek természetüknél fogva sem tartozhat
nak oda, sőt egyes esetekben az OKAB. a még érvény
ben levő ipartörvény rendelkezéseivel ellentétben jár el. 
Az OKÁB. a háború alatti árak felülvizsgálatára és 
esetleg a tájékoztató árak megállapítására hivatott szerv 
volt, mely az idők folyamán annyira kiterjeszkedett, hogy 
például az iparengedélyek véleményezését is a maga 
részére tartotta fenn. Emich Gusztáv, mint kereskedelem
ügyi miniszter, az OKÁB. átszervezését tervbe vette és 
éppen ezekkel kapcsolatos volt az OKÁB. elnökének 
és alelnökének lemondása is. Rubinek Gyula kereske
delemügyi miniszter szintén magáévá tette hivatali előd
jének az OKÁB-ra vonatkozó tervét és ez ügy meg
vitatása céljából folyó hó 14-ére egy értekezletet hivott 
egybe. Az OKÁB-ra vonatkozó kérdések tisztázásáig 
az elnöki és alelnöki állások betöltésre nem kerülnek 
és a hivatal ideiglenes vezetésével dr. Boleman Ernő, 
az OKÁB. rangidős bírája bízatott meg.

A kereskedelemügyi minisztériumban megtartott 
értekezleten, melyen dr. Szcitovszky Tibor államtitkár 
elnökölt, az Árvizsgáló Bizottság, valamint huszonhét 
ipari és kereskedelmi érdekképviselet kiküldöttei vettek 
részt. A budapesti kereskedelmi és iparkamara képvise
letben dr. Foltényi Róbert titkár indítványozta, hogy 
minden egyes, az árdrágításra vonatkozó ügyben a 
kamara kebelében fennálló szakértők testületének szak- 
véleménye meghallgatandó legyen. Az Országos Ipar- 
egyesület képviselője áz előző napon tartott értekezleten 
hozott határozatot szintén beterjesztette. Beható vita 
után Scitovszky államtitkár az ankét eredményét abban 
foglalta össze, hogy a hatósági ármegállapítást a jelen
legi viszonyok mellett feltétlenül fenn kell tartani. Az 
Árvizsgáló Bizottságnál bizonyos revízióra szükség van 
annál is inkább, mert az árdrágitási törvény életbe
léptetése óta a termelő- és kereskedőérdekeltek is rá
szorulnak az árak tekintetében bizonyos tájékoztatásra.

A kereskedelemügyi minisztériumban megtartott 
értekezletet megelőzőleg ebben az ügyben az Országos 
Iparegyesület folyó hó 13 án megbeszélést tartott, ame
lyen az összes érdekelt szaktestületek képviselve voltak. 
A Budapesti Kávésipartársulat részéről Losonczi Gusztáv 
alelnök, a Kávésok Szövetsége részéről Gárdonyi József 
elnök voltak jelen. Az értekezletet dr. Fekete Ignác ve
zette, felsorolta azon visszás helyzetek nagy számát, 
melyek mint az OKÁB. működésének következményei, 
sürgős rendezést kívánnak. A vidéken is különböző

Árvizsgáló Bizottságok működnek, melyek a központi 
bizottságtól és egymástól eltérő határozatokat hoznak. 
Az igy keletkezett zűrzavar a kereskedőknek és iparo
soknak mérhetetlen károkat okoz és élénk ellentétét 
képezi a belső konszolidáció iránti törekvésnek, már 
azért is az OKÁB. megszüntetése célszerű és indokolt, 
mert a most életbe lépett árdrágitási törvény helyes 
végrehajtása és az alakítandó uzsorabiróságok az ár
drágításokkal szemben amugyis erős fegyvert nyújtanak 
és szükség esetén az Árvizsgáló Bizottság csak mint 
véleményező szerv jöhetne tekintetbe

Dr. Dalnoky-Kovács titkár, mint előadó, ismertette 
az OKÁB. ügyét. Három csoportra osztotta a kérdést: 
1. Szükséges-e az Árvizsgáló Bizottság fentartása, milyen 
hatáskör állapíttassák meg, vagy melyik hatóságra vagy 
szervre legyen az árirányitás átruházandó. Az árak 
maximálása különben csak az állam által forgalomba 
hozott cikkekre terjedhet ki, a többi cikkekre pedig 
csak tájékoztató árak kerülhetnek megállapításra. 2. 
Megszüntetése a háborús viszonyok folytán előirt kor
látozásoknak. 3. Amennyiben a jelenlegi szervezet fen- 
marad, a lánckereskedelem rendeleti utón való meg- 
gátlása hogyan történjék, továbbá indokolása annak, 
hogy ebben az esetben is az árak az illetékes szak
körök bevonásával és ezek véleménye alapján állapít
tassanak meg, végül általános irányításul jegyzékbe 
vétele a közszükségleti cikkeknek.

A felvetett kérdések felett élénk vita indult meg, 
melynek során a Kávésipartársulat képviselője, Losonczi 
Gusztáv, a Kávésipartársulatnak az OKÁB bal szemben 
elfoglalt álláspontját fejtette ki és hivatkozott arra, hogy 
az Ipartársulatnak számos esetből kifolyólag az OKÁB. 
ellen fel kellett lépnie. Csatlakozik azon véleményhez, 
hogy az ármegállapítás csakis egy szaktanáccsal egyet
értésben történjék, sőt biztosítékot kivan arra nézve, 
hogy a szaktanács véleményét az OKÁB. el is fogadja. 
Azon ellenvetéssel szemben, hogy egy szaktanács csak 
a saját kartársai érdekét védi, hangsúlyozni kívánja, 
hogy közérdek esetében elfogultságot, vagy részrehajlást 
feltételezni nem lehet. Kívánatosnak tartja, hogy a szak
tanácsok az Iparegyesület kebelén belül alakíttassanak, 
hogy annak nagyobb súlya és tekintélye ezáltal is biz
tosított legyen.

Az értekezlet az előadói javaslathoz képest, a 
maximális árak megszüntetése, az árvizsgáló bizottságok 
feloszlatása, a kereskedelmi és ipari tevékenységet kor
látozó háborús rendelkezések hatályon kívül helyezése 
mellett foglalt állást. Az árdrágító visszaélésekről szóló 
törvényre való tekintettel azonban a kamarák kebelében 
árvizsgáló állomások fölállítását tartja szükségesnek.

Horváth  Nándor Lövonstoin  AT. utóda.
Fötizlet: IV, Vámház-körut 4. Telefon: József 61—61 vagy 
József 39-19. Évtizedek óla az ország legnagyobb szállodái
nak, vendégIBinek és kávéhizainak állandó szállítója. — 
Fióküzlet: IV., Türr István-utca 7. Telefon: 11—48.
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A bécsi kávésipar válsága.
A budapesti kávésipar válságos helyzetéhez hason

lóan a bécsi kávésok is elérkeztek létezésük kríziséhez. 
Bécsböl vett hírek szerint a kávéházakra rótt terhek 
oly nyomasztók és elviselhetetlenek, hogy az ottani 
kávésipar egyik vezetőemberének nyilatkozata szerint 
azokat egyetlenegy kávés sem képes elviselni. A kávé
házakat látogató közönség, mely főleg polgári elemekből 
áll, nem hajlandó a jelenlegi kávéházi árak kétszeresét 
fizetni és inkább lemond a kávéházról. A kávésok kény
telenek lesznek tehát üzleteiket becsukni, szomorú vég
ződéséül egy több mint egy évszázados, rohamosan 
kifejlődött és nagyszerű nívón álló iparnak, mely iro
dalmi és művészeti vonatkozásokban is bizonyos fokú 
kulturmissziót teljesített.

Az uj adók és emelések nem kis mértékben okozói 
a kávéházak kétségbeejtő helyzetének. A házbéradó 
háromszorosra emeltetett, a fizetések és bérek után 2%>, 
iparadópótlék fejében 3ÓO°/0 és a bruttobevételek után 
10°/0 esedékes. Ezek után egy bécsi középkávéház regieje, 
mely eddig kb. 500.000 K-ára volt tehető, ezen összeg
nek legalább kétszeresére emelkedik, még akkor is, ha 
az újabb megterhelések egy részét a fogyasztóközön
ségre lehet áthárítani. Az uj adókkal sem a város, sem 
az állam nem érheti el a célját, mert az adó nyomasztó 
súlyával megszüntet egy igen jó adóalapot és egyúttal 
tönkretesz egy virágzó é9 még nagy jövőjű iparágat.

Bécsi szaktársunk elismeri, hogy az óriási költ
ségek és horribilis tartozások fedezésére az államháztar
tásnak nagymérvű adóemeléseket kell igénybe vennie, 
viszont az egyes osztályok adózóképességét és a „rólunk 
velünk* elvét kéri tekintetbe venni. Bécsben minden a 
helyzet elviselhetőségére irányuló kérelem a hatóságok 
kifejezett ellenszenvével találkozik. A kondenzált tej 
például korlátlan mennyiségben kapható és vehető, 
ellenben a kávésnak iparengedélye megvonásának terhe 
mellett tilos kondenzált tejet használnia. (Azóta a kon
denzált tej használata engedélyeztetett. A szerk) A nyi
latkozat befejezésül megemlíti még, hogy a tervezett 
adók megvalósítása, amennyiben a józan belátás ideje
korán közbe nem lép, egyértelmű volna a kávésipar 
teljes megszűnésével

Bécsi szaktársunk nyilatkozata teljes egészében a mi 
viszonyainkra is ráhúzható. Legforgalmasabb helyen levő 
és a közelmúltban még pezsgő életű kávéházaink meg
szűntek, helyüket bankok és egyéb üzletek foglalták el. 
Budapest külföldi hírnevét nagyrészt ragyogó beren
dezésű kávéházainak köszönheti, ha ezek most fokoza
tosan megszűnnek, kávésainknak sem lesz alkalmuk a 
kávéházakban rejlő adózóképességet az államháztartás 
javára fentartani és fejleszteni.

Figyelmeztetés. Úgy értesülünk, hogy egyes katona
ruhába öltözött egyének, az Ipartársulai megbízására 
hivatkozva, a kávéházakban megjelennek és a kartár
sainktól az iparengedély felmutatását követelik. Az Ipar
társulat ezzel szemben kijelenti, hogy ilyen megbízást 
senkinek sem adott és tudomásunk szerint, minthogy 
erre semminemű indokai nincsenek, az illetékes ható
ságok sem küldöttek ki e célból ellenőrző közegeket. 
Figyelmeztetjük kartársainkat, hogy az iparengedélyeket 
követelő ilyen felelőtlen egyéneket igazolásra szólítsák 
fel és amennyiben hatósági igazolvánnyal nem rendel
keznek, a legközelebbi rendőrőrszemnek adják át. ^

VEGYES_HIREK.
Halálozás. Ligeti Vilmost, a Ceylon-kávéház tulaj

donosát, nagy csapás érte. Fia, Ligeti Tivadar, a Ceylon- 
kávéház társtulajdonosa, 25 éves korában meghalt. Az 
elhunyt a fiatal kávésgenerációnak kiváló tagja volt, 
aki iparunk társadalmi életében tevékeny részt vett. 
Elhunyta nemcsak a gyászbaborult családnak, hanem 
iparunknak is nagy veszteségét jelenti. Temetése, ame
lyen ipartársulatunk is képviselve volt, folyó hó 15-én 
nagy részvét mellett ment végbe. Az Ipartársulat a csa
ládnak részvétét fejezte ki.

A jégárak újabb felemelése. A budapesti jéggyáro
sok küldöttséggel jelentek meg a Központi Árvizsgáló 
Bizottságnál, ahol a jég árának felemelését — hivat
kozással arra, hogy a szénbányák már junius elsejétől 
felemelték a szén árát — 26 koronáról 30 koronára 
kérték. Ez azt jelentené, hogy a csak julius hóban 40 
koronáról 44 koronára emelt árak, ujabbi 4 koronával 
48 koronára emeltetnének. A júniusi szénárak emelése 
már a júliusi emelésnél indokolásul szolgált, tehát a 
most ujonan kért emelésnek indokolása alaptalan. Ha 
az OKÁB. ezen újabb áremelést engedélyezi, az a ká
vésokra megint újabb terhet jelent, amelyet az OKÁB- 
nak a kávésokkal szemben is tekintetbe kellene venni.

Az Árvizsgáló Bizottság uj elnöke. A kereskedelmi 
miniszter dr. Degré Miklós ítélőtáblái tanácselnököt, 
valamint dr. Búd János miniszteri tanácsost, az OKÁB. 
elnöki, illetve alelnöki tisztsége alól felmentette és az 
elnöki teendők ellátásával ideiglenesen dr. Boleman 
Ernő törvényszéki bírót bízta meg.

A Hitelbank közgyűlése. A Magyar Általános Hitel
banknak Cziráky Antal gróf elnöklete alatt tartott rendkívüli 
közgyűlése elhatározta az intézet alaptőkéjének 300.000 darab 
400 korona névértékű uj részvény kibocsátása által 160 millió 
koronáról 280 millió koronára való fölemelését olyképpen, Hogy 
a kibocsátásra kerülő, 1920. január 1-töl osztalékjogosult uj 
részvényekből 200.000 darab egyenként 2000 korona árfolyamon 
az Union Européenne Industrielle et Financiére párisi intézet
nek, illetőleg érdekcsoportjának engedtetik át, míg a fenmaradó 
100.000 darab a részvényeseknek 4 :1 arányban egyenként 1450 
korona tel quel-áron ajánltatik fel. Az elővételi jog gyakorlá
sának bejelentése folyó hó 9-étől 19-ig bezárólag eszközlendő. 
A közgyűlésen Batthyány Lajos gróf részvényes felszólalván, 
méltatta ezt az ország szempontjából is nagy horderejű tranz
akciót és annak létrehozásáért az igazgatóságnak, különösen 
pedig Ullmann Adolf báró vezérigazgatónak a közgyűlés hálás 
köszönetét és teljes elismerését tolmácsolja. A közgyűlés helyes
lésétől kisérve Ullmann Adolf báró vezérigazgató mondott az 
igazgatóság nevében köszönetét a megtisztelő szavakért. 
A francia csoport képviseletében az igazgatóságba Cheyseon 
Pierre, Lion Louis, de Salnt-Sauveur Armand gróf és Weyl 
Ernest urak egyhangúlag beválasztattak.

Étlapok, menükártyák
kávéházi és éttermi nyomtatványok I
Ízléses és pontos kivitelben készülnek a .Haladás* I  
nyomdában, Budapest, V., Ogynök-utca 24, szám. É
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B u d a p e s t i  K á v é s o k  Á ru forga lm i Részvénytársasága
Hivatalos órák: d. e. 8 -2  Vili. ,  JÓZSef-kÖrut 3 8  Telefon: József 21-05

A Budapesti KávésokÁruforgalmi Részvény- 
társasága eredetileg az Ipartársulat részére ki
utalt hatósági cikkek elosztására l millió korona 
alaptőkével alakult, üzletkörét azonban működé
sének rövid ideje alatt máris széles irányban 
annyira kiterjesztette, hogy ma már ezen alap
tőke kevésnek bizonyult. A részvénytársaság 
célja, hogy üzletkörének a kávesipar összes 
ágaira való kiterjesztésével tagjait minden irány
ban jói és olcsón lássa el. A vállalat jövő pro- 
grammjának fontosabb állomásai az összes kávé
házi felszerelési cikkek bevezetése, kávépörkölő, 
cukor- és füszermalom, továbbá kolbászgyár, 
tej- és vajtelep felállítása, borpincézet, sörpalac
kozás, sütöde, cukrászda és jéggyártás. A rész
vénytársaság alaptőkéjének 2Va millió koronára 
való felemelése nagy lépéssel visz közelebb e 
program m megvalósításához. Kérjük tehát tag
jainkat, hogy az újabb részvényjegyzésben minél 
nagyobb mértékben résztvenni szíveskedjenek.

A részvénytársaság, hogy tagjainak további 
legmesszebbmenő előnyöket nyújtson és az áru

beszerzését megkönnyítse, elhatározta, hogy al
kalmazottaival tagjait rendszeresen felkeresi, a 
tagok rendeléseinek felvétele céljából. Az igy 
megrendelt árukat minden költség felszámítása 
nélkül házhoz szállítja. Ilyképen a tagok alkal
mazottaink által állandóan tájékoztatva lesznek 
a raktáron levő árukról és azok árairól. A rész
vénytársaság a feladott rendeléseket a legnagyobb 
pontossággal és figyelemmel fogja elintézni.

Alant közöljük a részvénytársaság fontosabb 
cikkeinek árjegyzékét.

A jegyzési határidő meghosszabbítása.
A Kávésok Országos Szövetségének szervezésé
vel kapcsolatban a vidéki kartársak is részvény- 
jegyzésre lettek felszólítva. Örömmel konstatáljuk, 
hogy a vidéki kartársaknál nagy érdeklődés mu
tatkozik és már számosán jegyeztek részvényeket. 
Tekintettel arra, hogy ne csak a fővárosi, hanem 
a vidéki kartársaknak is alkalmuk legyen rész
vényeket jegyezni, az Igazgatóság a jegyzési 
határidőt f. é. november 1-ig meghosszabbította.

csőm. Sacharin . . . .
Kor.

53.—
kg. Kávé, Santos . . 118 —
kg. Kávé, pörkölt . . 140 —
kg- Tea, Ceylon. . . 150 —
kg. Cacao De Jong. . 190.—
kg. Csokoládé . . . 190.—
kg. Hadikávé . . . 22 50
kg. Frank-kávé . . . 17.50
doboz Condenztej , . . 44 —
kg. S a j t .................... 90 —
kg- S ó ......................... 9.30
doboz Kristálysó . . . 15 —
kg. Méz, 1.................... 85 —
kg. Málnaszörp . . . 70 —
kg. Citromszörp. . . 40.—
kg. Mogyoró, hámozott 135.—
kg. Kömény . . . . 50 —
kg. F ah é j.................... 140 —
kg- Citrom.................... 28 —
kg. B o r s .................... 100 —
kg. Mazsola . . . . 95 —
kg. Babérlevél . . . 10.—
kg. Maccaroni . . . 40 —
üveg lám V, . . . . 20 —
kg. Vegyes gyümölcsíz 50 —
kg. R i z s .................... 78.—
kg. Étolaj .................... 90.—
liter R u m .................... 70.—
liter Rum, saját töltés . 76.—

1 liter Cognac . . .
1 liter Cognac, saját tölt 
1 kg. Mustár, mérve .
1 üveg Mustár. . . .
1 doboz Sardinia . . .
1 doboz Gyufa . . . .
1 liter Goirup-ecet . .
1 üveg Altvater Gessler V,

Kor.
76.— 
81.— 
22 .—  
70 — 
22. -  
—.74 

4.— 
200. —

1 üveg Unicum Vi . • 200.—
1 üveg ££ Griotte 0 7 .  . 165 —
1 üveg O Cherry Brandy . 166 —
1 üveg C3 Tripl Sec '/i • • 220.—
1 üveg s Dominicaii! V, . 240.—
1 üveg N Grand Charge 0 7 165.-
1 üveg Allasch 0'7 . . 165 —
1 üveg Trippl Sec V, . 196 —
1 üveg tx Cherry Brandy */, 176 —
1 üveg — Vanília V, , . 156 —
1 üveg x: Cordial Medoc V, 186 —
1 üveg «/) Chartreuse . . 156 —
1 üveg — Allasch . . . 156 —
1 üveg Császárkörte. . 156 —
1 üveg O Figaró . . . . 140 —
1 üveg Curacao , . . 176.—
1 üveg te. Tripl Sec. . . 210 —
1 üveg Chartreuse . . 210 —
1 üveg </><v Cordeal . . 180 —
1 üveg o Cherry Brandy . 210.—

Kor,
1 doboz Fogvájó (1000 db) 16.50 
1 üveg Cognac, tokaji '/, . 80.—
1 üveg Pezsgő Trans. Frang. 195.— 
1000 db Papírszalvéta . . 50.—
1 db Papirabrosz . . .  1.60
1 db Pipereszappan . 22.—
1 db Omniol súroló szappan 3 30
100 db K ré ta ...........................32.—
1 db Papirtábla . . . 3.80
1 kg. Gyertya, Stearin . 120 —
1 db Csészealj . . . .  8.—
1 pár Wellington-kanna . 16 —
1 üveg K áp ri...................... 80.—
1 üveg Diana sósborszesz. 11.—
1 üveg Diana sósborszesz 28.50
1 üveg Diana sósborszesz 57.—
1 üveg Sirius fémtisztitó V2 8 50 
1 üveg Sirius fémtisztitó V, 15.50
1 üveg Tenta ‘/16 . . . 2.50
1 üveg Copir tenta . . . 27.—
1 doboz Fedák.................... 3.60
1 csőm. Vaspor . . . .  —.80
1 üveg Indigó kékitő . . 5.60
1 kg. Hutter-szappan */4 72.—
1 kg. Paprika, rózsa . . 72.—
1 kg. Sódabikarbóna. . 40.—
100 db Fagylaltostya . . 75.—
1 doboz „Csillag" fémtiszt. 8.—
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C O G N A C CZUBA DUROZIER <5c Cie
FRANCIA COGNAC-GYÁR PROMONTOR 

ALAPITTATOTT 1884

TALISMAN
Káuéédesitésre, cukrászsütemény és fagylalt

készítéshez, gyümölcsbefözéshez 
legalkalmasabb cukorpótlék a 
80%  kristálycukrot tartalmazó 
J í  *  _  k ilogram m ja

m u m e z  9 5  kor.
Kapható Strauss A n ta ln á l^ ,d,

IPARSO
I FIGYELJÜNK I

HAZAI IPAR HAZAI IPAR
I

•« to sco r .
Piatnik Nándor és fia budapesti 
magyar kártyagyár gyártmányainak 

valódiságára 1
Óvakodjunkarossz utánzásoktól 

Magyar játékkártyagyár r.-t.
Piatnik Nándor é s  fiai

— ’y  Budapest, VII,, Rottenbiller-u. 17 _____
Telefon: József 10—63.

__________ Alapittatott: 1824__________

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

valamint hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosítást és 
értesítést szóbeli vagy írásbeli kérdezősködésre díj men
tesen nyújt, fi Magyar Sójövedék Vezérügynöksége 

Iparsóosztály:
Budapest, U.,Váczi-körut 32 Tel.73-40

Igen jó minőségű 
fehér és vörös 

fölfelé házhoz szállítja: N ö s n c r  J á n o s  bor
nagykereskedő VIII.,Csokonay-u. 8 Tel.:józsef51-50

OBOROK 50 Affértól

Cukorgyári kantin
italmérési engedéllyel, mészárszékkel, 
füszerüzlettel, sütődével és szikvizgyár- 
ral azonnali átvételre kiadó. Ajánlatok 
„Cukorgyár 4421“ jeligére Haasenstein 
és Vogler hirdetési irodába, Budapest, 

Dorottya-utca 11.

raacs i á i

VED-JEOV

BORHEGYI F.
B O R K ER ESK ED ÉS

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

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

c'Borhegyi bor
cAjánlja a legjobb francia és magyar pezsgőket- 
cognacot és likőröket gyári árakon, c"Belföldi borai, 
az első hírneves bortermelőktől a legiuiányosabb 
áron. Vidéki rendelések pontosan feljesitteinek.

Eladó 4 drb Szeiffert-asztal
köztük egy fordító, rézverettel, uj állapotban 
5/ 4 márványlappal, Megtekinthető:

Vass A. Lajosnál, Budai Corso Kávéház Pálffy-tér

*<$***

$*$
$*

*£

$

Az „A R TESIA “ részvénytársaság

ÜDÍTŐ VIZE legyen mindennapi italod!
tfi az „A R TES1A * r. t . - n á l  Budapest
Telefon: József 92-26

„AMBRAfl egyesült likőrgyárak és gyümölcslepárió rf.
Gyártelep BUDAFOK.
Közp.jroda Budapest, Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt 

és szilvoriumot. Legfigyelmesebb kiszolgálás!VIII., Kenyérmezö-u. 6. 
Telefon : József 22-47
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Kartársaink ügyeimébe!
Barta Manó, lapunk szerkesztője, 
hirdetéseket az összes iapok részére 
eredeti árak mellett pontosan és 
jutányosán közvetít. Kérjük kartár
sainkat, hogy szükség esetén for
duljanak lapunk kiadóhivatalához: 
VI., Teréz-körut 24 a. Telefon 68-15.

málnaszörp
belekben is kaphat

Strauss Hittel

65%-os 
p r í m a  
h e g y i
kisebb tételekben is kapható kg.-ként 70 K ért

V., Árpád-utca 11 
raktárában oSe?

LJlllllO ll Ild i llílll

Rákosi Kálmán
szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi

ügynökségi irodája
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 82

Telefon: József 60—34
Szakmabeli transakciók és bankkölcsönök 

közvetítése
Síino ;ii® lö ll O

Kávéházi és éttermi nyomtatványok
Ízléses és pontos kivitelben készülnek a „Haladás" 
nyomdában, Budapest, V., Ügynök-utca 24. szám.

ÍP
i Budapest, VII,, Kárnly-körut 9,

Telefon: József 115— 15.

hatóságilag 1 
engedélyezett ■F E I G L  L Á S Z L Ó

[felszerelési és jókarban- ji ........  • 1 a
tartási vállalata □ □ □ •Dilimig

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

|  Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7. szám

p

arafadugók, kínlap {  
és bordaritüszerek, 8
valamint az összes pincegazdászati B  

.; legjutányosabb beszerzési forrása ?

NAGY I GNÁC |

l i f n i r  A  I Á 7 C r P  sör- és pincegazdászati Ült JUllSllt cikkek szaküzlete ::
Budapest, V., Vilmos-császár-ut 4 8  (Hajnal u. sarkán)
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan 
felszerelt raktárát. Telefonszám: 28 -92 .

Napellenző- 
szerkezeteket 
és redőnyöket

a legmodernebb kivitelben

készít és javít 
Stern Ernő és Társa

ipartelepe
Budapest, IX., T e lep -u tca  80

K á v é h á z i 
es éttermi PAPÍRSZALVÉTA

a legolcsóbb árban beszerezhető

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

Cukor helyettkitünően bevá!t'különösen fagylaltkészítéshez 
és gyümölcsbefőzéshez az általam forgalomba hozott 

W ______ F ____
melynek kristálycukor

tartalma 80 százalék 
Kilója 100 korona.'Bomumez,

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

ZWAGK Unicum 
Cherry Brandy 
Cordial Medoc

Prunelle 
Cacao Chouwa 
Curacao Triple Sec

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