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A záróra.
A háborús évek folyamán mindinkább 

megszoktuk, hogy a tél mind nehezebben és 
nehezebben éreztette hatásait. A munkaerő fo
gyásával, a produkció nehézségeinek növeked- 
tével csökkent a rendelkezésre álló tüzelőanya
gok mennyisége és szinte természetesnek ta
láltuk azokat a hatósági intézkedéseket, amelyek 
a rendelkezésre álló tüzelőanyagokkal való ta
karékoskodást célozták.

A mindinkább katasztrofálissá váló szén
hiány vetette fel a mi iparunkban is a záróra 
korlátozás eszméjét. Bármennyire is meg va
gyunk győződve, hogy ez az intézkedés egy
általán nem szolgálja a kitűzött célt és legalább 
is problematikus értékű, tisztelettel meg kell 
hajolnunk azon magasabb szempontok előtt, 
amelyek annak elrendelésére vezettek.

De ha már ily rendelkezések kiadatnak 
legelső feltétel, hogy minden egyes érdekelt’ 
iparág egyformán so/tassék és egyformán érezze 
a közhatóságok segítő, vagy korlátozó hatalmát. 
Egyes iparágak hatósági handicapelése beleüt
közik az osztó igazság, a demokratikus egyen
lőség elvébe.

Ily viszonyok mellett teljes bizalommal 
vártuk a lapok által jelzett újabb zárórakorlá
tozásokat.

Már előzőleg előterjesztéssel éltünk bel
ügyminiszter úrhoz, hogy a zárórakorlátozás 
esetén vegye figyelembe iparunk speciális ér
dekeit.

Sőt, hogy kérelmünknek nagyobb súlya 
legyen, küldöttséggel tisztelegtünk a belügy
minisztériumban, ahol a bennünket fogadó 
államtitkár ur azt jelentette ki, hogy a legszí
vesebben ő maga csatlakoznék küldöttségünk
höz, annyira meg volt győződve ügyünk jogos 
és méltányos voltáról.

E kedvező előjelek után bizalommal vár
tuk a kormány döntését.

Legnagyobb meglepetésünkre a f. hó 21-én 
megjelent Budapesti Közlönyben azt olvastuk, 
hogy a kávéházak zárórája esti 10 órában 
állapíttatott meg, mig a vendéglőké 12 óra 
maradt.

Első pillanatban azt hittük, hogy nyomda
hibáról van szó, mivel a belügyminisztériumban 
eljárt titkárunk is azt az impressziót szerezte, 
hogy itt valami tévedés vagy félreértés van.

Másnap — hétfőn ipartársulatunk ügyészével 
ár. Zboray Miklóssal megjelentünk a belügy
minisztériumban, habár belügyminiszter ur be
tegsége miatt és államtitkár ur vidéken volt, 
pozitive megtudtuk, hogy nem tévedés, hanem 
minisztertanácsi határozat alapján adatott ki a 
sérelmes rendelet.

Innen eltávozva gr. Teleki miniszterelnök 
urnái tisztelegtünk, ki a legszívesebben fogadott 
bennünket, elismerte álláspontunk jogosságát, 
de az ügy elintézésére a belügyminiszter urat 
jelölte illetékesnek.

Időközben a rendelet végrehajtása tárgyá
ban ipartársulatunk titkára a főkapitányság ille
tékes faktorainál járt el.

Nyomban elkészített memorandumunkat 
másnap ügyészünk személyesen adta át az idő
közben felépült belügyminiszter urnák, ki ismét 
biztositott bennünket teljes jóakaratáról.

Dr. Zboray Miklós ügyészünk fáradhatat
lan energiával járt el az összes illetékes ténye
zőknél és eljárása eredményeként a miniszter- 
tanács a sérelmes határozatot megváltoztatta s 
ma 8 nap után ismét helyreállott a régi helyzet 
— a mi záróránk is egyelőre 12 óra.

Nem mulaszthatjuk el, hogy rá ne mutas
sunk a sajtó és a közönség egyhangú állás- 
foglalására, mellyel igazságos ügyünket minden 
oldalról hathatósan támogatták.
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Utánjárásunk folyamán megtudtuk, hogy 
a határozattal a minisztertanács tulajdonkép 
az egyes szórakozóhelyeken lábrakapott pazar
lást és dorbézolást akarta sújtani, aminek fel
tétlenül erkölcsi jogosultsága van. Mivel pedig ez 
üzemek kávéházi iparigazolvánnyal bírnak, Így 
egy kalap alá vétettek az összes kávéházak.
Ez intézkedés dacára ép ezek a vállalatok — 
melyek vendéglői iparengedéllyel is bírnak a 
tilalom idejére ad hoc vendéglőkké minősítették 
önmagukat. — így tehát azon polgári üzletek 
itták meg e visszaélések levét, amelyek tisztán 
kávéházi üzletet folytatnak.

Végre is — ma már túl vagyunk ezen a 
dolgon, sérelmünk reparáltatott, de az egy heti 
korlátozás tanulságait le kell vonnunk.

Megütődéssel kellett tapasztalnunk e rövid 
idő alatt is azt az inkollegiális kapzsiságot, 
amellyel egy pár kartársunk a sérelmes hely
zetet a saját javára ki akarta használni.

Ily helyzetben szolidaritásra van szükség, 
kartársi összetartással kell küzdenünk a sérel
mek orvoslásáért.

Ez pedig az, ami a mi iparunkban — 
nincs meg. Állandó kicsinyes perpatvar, örökös 
kanapéperek, házi civódások dominálnak belső 
életünkben.

Nem léphetünk fel azzal az erkölcsi súllyal, 
amely a mi iparunkat jelentőségénél és anyagi 
erejénél fogva bennünket megillet, Nincs meg 
a kellő fegyelmezettség, a magánérdekeknek a 
közérdek alá való rendelése.

Vannak, akikben az önérzet túlteng. Az el
múlt küzdelmes hét folyamán felelőtlen kartár
sak részéről oly hírlapi nyilatkozatok láttak nap
világot amelyek iparunknak többet ártottak mint 
használtak.

Értjük a hangulat pszichológiai okait. — 
A keserves hat év nehézzé tette minden üzlet 
vitelét — amihez kartársaink nem voltak szokva. 
És mint az elkényeztetett gyerekek nem akarják 
tudomásul venni, hogy ma mindenkinek egyé
nileg dolgozni kell, hogy magát és iparát fenn
tarthassa.

A mai viszonyok között építő és alkotó 
munkára van szükség és mi azt látjuk, hogy 
a romboló, alkotni nem akaró elemek akarnak 
eszközeik megválogatása nélkül felülkerekedni. 
Keressük a hibát másokban, mindenkiben — 
csak magunkban nem.

A lefolyt hét meggyőzött bennünket, hogy 
minden jelszó és agitáció dacára vezetőhatósá
gainkban megvan a jóakarat és a kellő objek
tivitás. A mi dolgunk, hogy ezt a jóakaratot 
erkölcsi és szolidáris magatartásunkkal esősitsSk.

Nehéz és küzdelmes idők várnak reánk, 
egy legyőzött kifosztott országot kell lábraálli- 
tanunk. E munkából mindenkinek ki kell vennie 
a maga részét, nem intrikákkal, nem kicsinyes 
veszekedéssel, — hanem együttes vállhozvetett 
alkotó munkálkodással.

A viszonyok változásával ezzel az ered
ménnyel nem érhetjük be ; vissza kell állítanunk 
a régi helyzetet, amikor a kávéházak és ven
déglők zárórája között a mi javunkra volt kü- 
lömbség. Dacára a tüzelőanyagnehézségeknek 
el kell érnünk, hogy — úgy mint külföldön —  
legalább egy órával tovább tarthassunk nyitva, 
mint a vendéglők.

Losonczi Gusztáv.

Választmányi ülések.
I.

A Budapesti Kávésipartársulat november hó 24-én 
Losonczi Gusztáv alelnök elnöklete alatt választmányi 
ülést tartott.

Losonczi alelnök az ülést mgenyitva üdvözli a 
megjelenteket és a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesí
tésére Horváth Károly és Tatár Gusztáv urakat kéri fel.

A múlt ülés jegyzőkönyvét észrevétel nélkül hite
lesítik.

Losonczi Gusztáv alelnök jelenti a záróra ügyben 
történt eljárás részleteit, melyről lapunk más helyén 
teszünk említést.

Információnk szerint eljárásunk eredményeként a 
kávéházak és vendéglők zárórája egységes lesz. Nem 
mulaszthaíja el, hogy rá ne mutasson a sajtó egyér
telmű állásfoglalására, mely pártállásra való tekintet 
nélkül támadta a rendeletet. A fáradhatatlan agitációért 
kötelességének tartja Tarján Vilmos urnák ipartársula
tunk köszönetét kifejezni.

Mészáros Győző a legnagyobb megnyugvással hall
gatja alelnök referátumát és megállapítja, hogy a sok 
mulasztás és kritika után ez az első pozttiv dolog, 
amely az ipartársulati tagok érdekében történt. — Bár
mennyire elfogadja alelnök információját, hogy az in
tézkedés minisztertanácsban történt, felveti azt a kér
dést, nem lehetett volna-e ezt a dolgot megelőzni, Utal 
a múltban az állítólag kiadni szándékolt vajtilalomra, 
melyet előzetes közbenjárásunk folytán sikerült megaka
dályozni. Az ipartársulat ügykezelésében bizonyos el- 
laposodás észlelhető, mely minden ügyben felszínre ke
rül. Az ipartársulat lagymatag és célt nem szolgáló ke
zelése ily szerencsétlen kialakuláshoz vezet. — Akkor 
futunk fühöz-fához.

Megnyugvással veszi tudomásul, hogy itt változás 
várható, elismeréssel van alelnök működése iránt. Fel
használja a jelen alkalmat, hogy az elnökség figyelmét 
felhívja az ipartársulat átszervezésére, s minél nagyobb 
buzgalommal legyen szives megtenni, hogy tiszta hely-
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zet elé kerüljünk, hogy mindenki azon a helyen legyen, 
amelynek betöltésére alkalmas. A jelentést tudomásul 
veszi.

Qroszmann Jenő a választmányi ülésen megjelent 
s előadja több tag panaszát amiatt, hogy a Scala ká
véház tulajdonosa a záróra rendelet kiadása alkalmával 
üzletét kettérekesztette, igy a rendeletet kijátsza és a 
kartársakat károsítja. Kéri a választmány eljárását.

Elnök: bár az említett eljárást a leghatározottab
ban elitéli, azonban tekintettel a kérdés átmeneti jelle
gére, feljelentést nem kívánna tenni. Az ily inkollegiá
lis eljárásnak tudja be a kávésokkal szemben fennálló 
animozitást.

Mészáros Győző felemlíti, hogy a New-York ká
véház rt. külön bejáratot nyitott és ezt a lapokban hir
deti. Helyesnek találná, ha az ipartársulat átiratban fi
gyelmeztetné a részvénytársaságot az eljárás helyte
lenségére.

Horváth Dezső közli, hogy a Gresham és Liberti 
is nyitva tartanak, nem tartja helyesnek a feljelentés 
elmulasztását.

Weingruber Ignác osztja elnök nézetét a feljelen
tés mellőzésére vonatkozólag. Nem foglalkozhatunk fel
jelentésekkel, az ellenőrzés a rendőrség dolga.

Mészáros Győző — tekintettel a már megtörtént 
bejelentésre — az ügyet e részben tárgytalannak te
kinti, de rámutat arra, hogy mindazok, akik a fizikai 
lehetőségeket korlátlanul kihasználják, vétenek a kar
társi érzés erkölcsi beszámitása ellen. Az ipartársulat 
erkölcsi kötelessége, hogy a dologgal foglalkozzék.

Weingruber, Mészáros, Lukács, Steuer, Szabó és 
Frenreisz újabb felszólalásai után elnök kijelenti, hogy 
a rendelet helyes értelmezése tárgyában legközelebb el 
fog járni a rendőrségnél, mire a választmány

alelnök jelentését tudomásul veszi, neki eljárásá
ért köszönetét mond és kimondja, hogy azokhoz a kar
társakhoz, akik a rendeletet félremagyarázzák és a 
kartársakat károsítják levelet intéz, melyben őket eljá
rásuk helytelenségére figyelmezteti. Egyúttal köszönetét 
fejezi ki Tarján Vilmos urnák fáradhatatlan eljárásáért.

Pethő György kérdést intéz a vendéglős ipartársu
latnak a Pesti Naplóban közzétett nyilatkozatára vonat
kozólag, mire elnök kijelenti, hogy a Pesti Naplóban 
foglalt nyilatkozatra válaszolni kívánt, de miután a 
vendéglősipartársulat elnöke a mai lapokban közzétett 
nyilatkozatokat megcáfolta, tárgytalannak tekintette a 
választ.

Steuer Marcell a cafe restaurantok ügyében meg 
kell ragadni az alkalmat, hogy ez a kérdés tisztáztassék. 
Sérelem reánk nézve, hogy azonos iparengedélyeink

dacára más elbírálás alá kerülünk, mint a vendéglők. 
Ez jogsérelem, amely tisztázást igényel.

Mészáros Győző: Ha a megegyezés lehetősége 
a vendéglősökkel fenforog, ne dobjuk el magunktól. A 
múltban a kávésok ridegen elzárkóztak a megegyezés
től és az eredmény az volt, hogy meghallgatásunk 
nélkül, sőt tiltakozásunk ellenére oiy határozat jelent 
meg, melyet nem kivánlunk. A legközelebbi hetekben 
a nemzetgyűlés elé kerül az ipartörvény revíziója. Ke
ressen az elnökség a vendéglősipartársulattal kontaktust, 
hogy a bennünket közösen érdeklő ügyekben parallel 
járjunk el.

Elnök kijelenti, hogy a felszólalások értelmében 
a jogtanácsos véleménye alapján a kereskedelemügyi 
miniszter elé fogjuk tárni sérelmeinket.

Titkár bemutatja a székesfővárosi IV. kér. elöl
járóság 1920. nov. 9-én kelt 12941/1920. sz. véghatá
rozatát, melyben a Hungária szálloda kávéházban üzlet
vezetőül Laeíz Jánost jegyzi be. Tudomásul szolgál.

Elnök bejelenti, hogy a fénylizési adó végrehajtási 
utasítása ellen elkészített memorandumunkat f. hó 25-én 
nyújtjuk át Véríessy pénzügyminiszteri államtitkárnak. 
Kéri a választmány tagjainak megjelenését. Egyúttal 
közli, hogy a rendelet végrehajtása tárgyában az ipar
társulat titkára az érdekelt személyzet részére előadást 
fog tartani. Tudomásul vétetett.

Titkár felolvassa a székesfőváros IV. kér. elöl
járóságának azon határozatát, melyben az iparteslület 
megalakítására hiv fel.

Mészáros Győző az alakítás munkálatainak mielőbbi 
keresztülvitelét kívánja és a szervezési munkálatok ve
zetésére 3 tagú bizottság kiküldését javasolja.

Elnök: Az átszervezési munkálatok egyelőre csak 
adatgyűjtésből és előkészítő munkálatokból állanak, 
melyek vezetésére az elnökség és a választmány illeté
kes. Egy ily külön bizottság kiküldése bizalmatlanságot 
jelentene az elnökség iránt. Ez esetben pedig az elnök
ség nevében kijelenti, hogy a konsekvenciát levonja.

Mészáros : Minthogy indilványa félreértetett, azt 
visszavonja.

A választmány a felhívást tudomásul veszi és az 
elnökséget a szükséges teendőkkel megbízza.

Titkár felolvassa Fried Jenő ipartársulati tagnak 
Pethö György megsértése tárgyában a választmány fel
hívására adott válaszát. Minthogy e válasz nem kielé
gítő, a választmány határozatát kéri.

Horváth Dezső hibáztatja, hogy mig előbb a vá
lasztmány a New-York és egyéb üzemekkel szemben a 
feljelentéstől elzárkózott, most ily értelemben határoz.

Különleges
palackborokat

szállít
Parlament borpincészet

Iroda és pincék: 
Budapest, VI., 

Vilmos császár-ut 25 
Telefon 103— 31 I
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Strauss Miksa és Gál Arnold hozzászólásai után 
a választmány a további lépések megtételével az ipar
társulat ügyészét bízza meg.

' A József főherceg szeretet otthon egyesület felhí
vását a választmány a kartársak pártolásába ajánlja.

H.
A f. hó 29-én tartott választmányi ülést Reiner 

Mór elnök vezette, ki a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Szeiffert Antal és Strausz Miksa választmányi tagokat 
kérte fel.

Napirend előtt Losonczi Gusztáv alelnök úgy a 
saját mint a választmány nevében örömének ad kifeje
zést, hogy Reiner Mór elnök kúrája befejezése után 
egészségesen tért vissza és kívánja, hogy tovább friss 
erővel fejtse ki tevékenységét iparunk érdekében.

Reiner Mór hálás köszönetét fejezi ki az üdvöz
lésért és jó kívánságokért. Szívvel lélekkel jött ismét 
kartársai közé, kiknek érdekeit ő mindenkor szivén 
hordja.

Titkár felolvassa a múlt választmányi ülés jegyző
könyvét, mely észrevétel nélkül tudomásul vétetett.

Elnök felkéri Losonczi alelnököt, hogy a záróra 
ügyében jelentését tegye meg,

Losonczi Gusztáv részletesen beszámol az általa 
ez ügyben tett lépésekről. Hogy a sérelmes rendelet 
oly rövid idő alatt javunkra megváltoztatott, főleg ipar
társulatunk ügyészének dr. Zboray Miklós nagy érdeme, 
ki fáradhatatlanul és lankadhataíianul érdekünkben el
járt. Ez alkalommal nem mulaszthatja el, hogy Tarján 
Vilmos kartársunknak a sajtóinformáció, körül elkövetett 
óriási fáradozásáért, továbbá lapunk szerkesztőjének és 
a titkárnak buzgalmukért köszönetét ne mondjon.

Lukács Miklós Losonczi alelnöknek a tagok el
ismerését és köszönetét fejezi ki, kinek az eredmény 
igen nagy része köszönhető. Indítványozza, hogy a 
választmány Losonczi alelnöknek köszönetét és elisme
rését jegyzőkönyvében fejezze ki.

Mészáros Győző csatlakozik az indítványhoz, 
mert Losonczi alelnöknek céltudatos működése és fá
radhatatlan ügybuzgóságáért a tagok mély hálával tar
toznak.

Losonczi Gusztáv megköszöni a neki jól eső 
nyilatkozatot, az elismerést visszahárítja, mert ő csak 
kötelességét teljesítette.

A választmány Lukács indítványát egyhangúlag 
lelkesedéssel elfogadta,

Losonczi Gusztáv beszámol a fényüzési adó 
ügyében történt lépésekről, melyről lapunk más helyen 
közöl tudósítást. Választmány a jelentést tudomásul vette.

Elnök a tejmizériát hozza szóba. Losonczi közli,

1920. december 1,

hogy ez ügyben a kávémérők küldöttsége kereste fel a 
központi tejhivatal igazgatóját azzal a kéréssel, hogy a 
kávésoktól a tejet vonja meg. Miután e lépésről tudo
mást szerzett, felkérte Frenreisz Antal kartársat, hogy 
nyomban járjon el. Másnap személyesen kereste fel a 
központi tejhivatal igazgatóját, ki a redukált tejfelhoza
talra hivatkozva kijelentette, hogy a tejkiutalást általá
ban korlátozni kell, de a kávémérők kérelmét eluta
sította.

Pallai közli, hogy nem redukálásról van szó, mert 
a Központi Tejcsarnok és a BÁT nála és tudomása 
szerint több kartársnál a szállítást teljesen beszüntette. 
Kéri az elnökséget, ez ügyben eljárni.

Elnök felvilágosította felszólalót, hogy a tej fel
hozatal tényleg lényegesen apadott és bizonyos tekin
tetben a iejhiánnyai az egész vonalon számolnunk kell. 
Ezen a bajon ezidő szerint segíteni nem lehet és türe
lemmel kell várni, mig a helyzet javul.

Elnök bejelenti, hogy a cukorfelszolgálás meg
engedése irányában egy küldöttség fog legközelebb 
a Közélelmezési miniszter urnái tisztelegni.

Sachs Ödön a fa- és szénellátás bajait szóba 
hozza. A tüzelőanyag hiány majdnem az összes kávé
sokra katasztrófális következményekkel fog járni, mert 
csak órák vagy legjobb esetben napok kérdése, hogy 
az üzemeket teljesen be kell szüntetni. Indítványozza, 
hogy egy küldöttség a szénkormánybiztoshoz járuljon 
és — előtte a válságos helyzetet feltárva — segítséget 
férjen,

Elnök felszólítására Fodor Izsó ur a szénügy- 
röl referál. Dacára annak, hogy naponta másfél vagon 
van részünkre megállapítva, két hét óta csak egy vagon 
szén és az is fűtésre alkalmatlan aknaszén érkezett. A 
bányáktól ugyan ígéretet kapott, de hogy ez az Ígéret 
be lesz-e tartva, erre nézve garanciát nem nyújthat. Ő 
is célszerűnek látja, ha az elnökség a szénkormány
biztoshoz fordulna.

Mészáros Győző a faiigyben intéz kérdést az el
nökséghez, mire nézve felvilágosítást nyert, hogy a 
megvett fa az állomáson berakásra és elszállításra ki 
van állítva, miről a helyszínén meggyőződést szereztünk, 
de vagonhiány következtében eddig csak egy 15-én 
feladott csonka rakomány érkezett ide. Elnök bejelenti, 
hogy ez ügyben a Máv. igazgatóságnál sürgősen el fog 
járni.

Lukács indítványozza, hogy tekintettel a nyers
anyag ujabbi rohamos áremelkedésére, kérjük az OBÁK 
elnökét, hogy a maximált árakat emelje fel. Elnök ki
jelenti, hogy a szükséges lépéseket e tárgyban is 
megteszi.

Magyar Kávésipar

SS l í .W M" f k U V  S P O é l S  méregmentes patkány- és egérirtószer
r ü l  X r a ü f f i l  I  3 Ü l U J b a l  egy adag tö m e g irtá s ra .............................. K 35.—
D n C V H I  n f l  n  n  , , G l o b u s “  sváb és ruszniirtószer ‘/s kiló....................K 60.—

L 9  u V ü l l S  Szállítás postán utánvéttel.
Ir tá s á t jó tá llá s s a l vállaljuk. Standard-Társaság, Budapest, IV. Kossuth Lajos-utca 14. Telefon 82-74
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Tiltakozás a fényüzési forgalmi adó ellen.
Választmányunk határozatából novemb. hó 25-én 

Lósonczi Gusztáv alelnök, Pethö György, Horváth De- 
zső, Frenreisz Dezső választmányi tagok, Dr. Havas 
Nandor titkár és Barta Manó szerkesztőnk részvétele 
mellett küldöttségileg adtuk át dr. Vértessy Sándor 
pénzügyminisztériumi államtitkárnak a fénylizési forg 
adó életbeléptelése tárgyában szerkesztett memoran
dumunkat.

Losonczi Gusztáv alelnök pontról pontra ismer
tette a törvény és a végrehajtási rendelet sérelmes in
tézkedéseit, rámutatott a kávéházakra vonatkozó intéz
kedések keresztülvihetetlen voltára és kérte azok revízió 
alá vételét.

Az államtitkár ur a legnagyobb figyelemmel hall
gatta előterjesztésünket, a memorandumot átvette és 
megígérte, hogy azt beható tanulmány tárgyává teszi és 
felhívja reá a miniszter ur figyelmét.

Ezután fesztelen eszmecsere keretében ismételten 
részleteztük aggályainkat a törvény végrehajtásáról.

Heli, miniszteri tanácsos urnái is kívántunk tisz
telegni, távoliétében azonban csak a memorandum egy 
példányát hagyhattuk hátra.

Ez alkalommal rámutatunk azokra a jelenségekre, 
amelyek a mi állásfoglalásunkat és aggályainkat máris 
igazolják. Konstatáljuk, hogy az illetékes adófelügyelő- 
helyetlesek nagy körültekintéssel kísérelték meg a fény- 
üzési üzemek osztályozását s az eredmény szinte ko
mikus.

Elég, ha felsoroljuk az eddig tudomásunkra jutott 
fényüzési üzemek névsorát:

A Ili. kerületben Keresztes Ede és Márkus Imre 
margitszigeti kávéházai,

a IV. kerületben Losonczi Gusztáv „Magyar vi!ág“ 
és Rónai Miklós „Belvárosi" kávéháza,

az V. kerületben Deli S., Dunapaíota, Dunakorzó 
(csak májustól októberig), Vígszínház kávéház,

VI. kerületben „Liberti", „Ámor" kávéház (Nagy- 
mező-utea) és az e kerületbeli orfeumok és mulató
helyek,

VII. kerületben „Emke" és „New-York“ kávéház
Vili. kerületben Bodó-kávéház, Spolarifs kávéház,

és a Palace szálló kávéháza,
X. kerületben Újhegyi József és Langfelder Gyula 

kávéházai.
Az I‘, II. és IX. kerületből még nem kaptunk

adatokat
Ez a jegyzék mutatja, hogy mily különböző szem

pontok szolgáltak az elbírálás alapjául, mer! mig az V. 
kerületben p. o. mindössze 4 kávéház minősíttetett, a IV. 
kerületben pedig csak 2, addig Kőbányán szintén két 
kávéház találtatott ilyennek.

Sem itt, sem olt nincs semmi alapja az osztályo
zásnak A kávéházak közszükségleti üzemek, ilyeneknek 
ismerte el őket eddig minden hatóság, Ezért maxtmál- 
tattak áraink. -  így tehát megdöl az osztályozásnak 
legfőbb alapja, az áraknak egymástól való különbözése.

Ma mindenütt egységes árak vannak, kis és nagy üze
mekben egyaránt.

Teljesen méltánytalan és indokolatlan a luxusüze
mekké minősített kávéházakban is, az ott fogyasztott 
összes cikkek megadóztatása, hiszen a tejeskáve, a vaj, 
a húsétel nem fényűzés akkor sem, ha azt a minősített 
üzletekben fogyasztják.

De e jegyzékből azt is látjuk, hogy a fényüzési 
üzemekké minősített üzemek legnagyobb része nem 
fényüzési üzem, miután azok közönsége nem költeke
zik, nem is luxusból *keresi fel a kávéházakat, hanem 
egész egyszerűen — táplálkozik.

Úgy véljük, hogy a legrövidebb időn beiül be fog 
bizonyulni ez adónem tarthatatlansága és reméljük, 
pénzügyi kormányzatunk — mint Németországban is 
történt — rövid idő múlva ennek konzekvenciájaképea 
hatályon kívül fogja helyezni ezeket az üzemek tönkre
tételére kárhoztatott intézkedéseket.

Figyelmeztetjük kartársainkai e helyen is, hogy a 
minősítés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül 
felebbezéssel élhetnek a pénzügyminisler úrhoz. Felvi
lágosítást e tárgyban ipartársulatunk irodája nyújt.

Figyelmeztetés a fényüzési (különleges fényüzési) 
vállalatokhoz. Felvetett kérdésre közöljük, hogy a fény
üzési adó vallomási ivek 5. rovatát (a fényüzési tárgy 
darabszám vagy mérték szerinti megnevezése és eset
leges közelebbi megjelölése (raktári szám) tételenként) 
kitölteni nem kell.

Egyben közöljük, hogy sem a bílliárd, sem a 
kártya, sem az egyéb játékok jövedelme nem esik 
fényüzési adó alá.

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örökigazságban,
Hisze Magyarország feltámadásában 1

VEGYES HÍREK.
Személyi hir. Reiner Mór, ipartársulatunk elnöke, 

három heti távoliét után nov. 27-éri hazaérkezett. Vá
lasztmányunk f. é. nov. 29-én tartott ülésében meleg 
szeretettel üdvözölte népszerű elnökünket és örömének- 
adott kifejezést egészsége helyreállta felett.

Ipartestület megalakulása. Goreczky Zsigmond a 
IV. kér. elöljárója végzésben hívta fel ipartársulatunkat, 
hogy az alakuló ipartestüiet alapszabályait, valamint a 
kávésiparosok névsorát jelentsük be. Az ipartestületi 
alapszabályok már munkában vannak. A tagok név
jegyzékének pontos és hiteles összeállítása céljából 
pedig a legközelebbi napokban csoportonként fogjuk 
behívni kartársainkat. E helyen is figyelmeztetjük az 
összes iparüzöket, hogy a meghívóban jelölt napon 
okvetlen jelenjenek meg és úgy iparengedélyeiket (ha 
nemcsak kávéházi, hanem másféle is van, azt is) vala
mint személyi okmányaikat (születési bizonyítvány, 
munkakönyv stb.) hozzák magukkal.

j i i h u b  <i“ egyesült Ilkőrgvárak és gpimőlcslepárló rt.
Ajánl mindennemű likőröket, rumot, kisüsti törkölyt 

yi?:LKr y. S Z22U-44 és szilvoriumot._______Legfigyelmesebb kiszolgálás!
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Záróra a vidéken. Hogy a záróra rendelet nemcsak 
a székesfőváros iparlizöit érintette súlyosan, bizonyítékai 
azok a ceglédi kartársak, kik Biró Mihály kartársunk 
vezetésével szövetségünk irodájában megjelentek, elő
adva azt a lehetetlen helyzetet, melyet a zárórarendelet 
náluk teremtett. A távolsági vonatok ugyanis este 10 
12 óra között futnak be és az ezekkel Ceglédre érkező 
nagyszámú idegen vagy kénytelen a vasúti vendéglőben 
étkezni, de ez esetben gyalog kénytelen a meglehetős 
messzefekvö városba besétálni, vagy pedig vacsora 
nélkül száll meg a szállókban. Minthogy pedig a ceg
lédi kávéházak főleg az erős idegenforgalomból élnek, 
kénytelenek üzemüket korlátozni és személyzetük egy 
részét, valamint a zenészeket elbocsátani. A dolognak 
a legérdekesebb része azonban az, hogy Cegléden a 
városi villamos miivek az áramszolgáltatást eddig is 
este 10 óra után megszüntették és ez idő után a kávé
házak üzemüket mesterséges világítás mellett folytatták. 
Hol hát itt a megtakarítás ? Ceglédi kartársainkat kik 
kerületük képviselőjét Haller István miniszter urat kér
ték fel kérésük támogatására, a kellő útbaigazítással 
láttuk el. Reméljük, eljárásuknak foganatja is volt. Ez 
alkalomból ismételten figyelmeztetjük vidéki kartársain
kat, hogy úgy a záróra, mint a luxusadó körüli pana
szaikat es tapasztalataikat közöljék velünk, hogy azokat 
illetékes helyen előterjeszthessük.

Tejkorlátozás és tilalom rémét idézte fel a kávé
mérő ipartársulat küldöttsége, mely a székesfővárosi 
tejhivatal igazgatójánál Moussong Géza tanácsos urnái 
megjelenve azt kérte, hogy tekintettel a csökkenő tej- 
felhozátalra a kávéházak tej, illetve tejeskávé kiszolgál
tatását korlátozza, illetve tiltsa be. Moussong tanácsos 
ur a jogosulatlan kérelmet, nagyon helyesen, azonnal 
visszautasította. Elnökségünk is utána járt e dolognak 
és a tejhivatal igazgatójától e tárgyban megnyugtató 
értesítést kapott.

A gazdák fiz koronás termelői árat kérnek a tejért
A takarmányárak emelkedésére való hivatkozással a 
tejtermelő gazdák ismét mozgalmat indítottak a tej ter
melői árának felemelésére. Ebben az ügyben az Omge 
tejgazdasági szakosztálya ülést tart és átvizsgálja a be
érkezett kérelmeket, melyek legnagyobb részben 10 ko
ronában kéri megállapítani a tej termelői árát. Meg- 
bkolásul aira hivatkoznak, hogy a takarmányforgatom 
felszabadítása óta a takarmányárak rendkívüli arányban 
emelkedtek s ma már a zabért 1900 koronát és az ár
páért 1700 koronát kell fizetni. Ha a hatóságok telje
sitik a termelők kívánságát, akkor a tej fogyasztói ára 
Budapesten 15 korona körül alakulna. Kiváncsiak va
gyunk, hogy az Okáb tudomásul veszi ezt a kívánságot 
és hajlandó lesz-e ennek megfelelően megállapítani a 
tejeskávé árát ?

A Magyar Kávésok Országos Szövetságének alap
szabály tervezetét már kidolgoztuk és a jelentkezett 
tagoknak szét fogjuk küldeni. Felkérjük mindazon kar
társakat, akik belépési nyilatkozataikat még nem kül
dötték be, tegyék azt haladéktalanul, úgy véljük a leg
utóbbi napok eseményei bebizonyították, minő szüksé
günk van egy erős országos szervezetre.

Előadás a fényüzési adóról. Nov. 29-én d. e. 11 
órakor ismertette Dr. Havas Nándor ipartársulati titkár 
a fényüzési forgalmi adónak a kávéházakra vonatkozó 
rendelkezéseit a Ncw-York kávéház souterain helyisé
gében. Az előadáson mintegy 200 kávéházi alkalmazott 
jelent meg, akik mindvégig élénk figyelemmel kísérték 
a részletes és a kérdés minden fázisát felölelő előadást. 
Itt említjük meg, hogy a fényüzési forgalmi adó tör

vényeknek a kávéházakra, illetve a fényüzési vállala
tokra vonatkozó részét titkárunk kőnyvalakban is ki
dolgozta, a könyv kiadására azonban csak akkor ke
rülhet sor, ha a jelentékeny nyomda- és papírköltségek 
biztosíttatnak. Akik a könyvre reflektálnak, jelentsék be 
előjegyzéseiket irodánkban legkésőbb e hó 10-ig. Egy 
példány ára 50 korona.

Zsemiyeforgaloin. A pékekkel való tárgyalások 
során a közélelmezési minister ur a kenyér árának fel
emelése mellett a zsemlye szabadforgalmának meg
engedését helyezte kilátásba. A jövőben tehát meg fog 
szűnni, a forgalmat annyira bénító jegykényszer. Ideje 
volna már az egész vonalon a szabad forgalom helyre
állításának.

A József Ferenc főherceg szeretet otthona egye
sület azt a kérelmet terjesztette elő, hogy az egyesület 
tulajdonát képező és annak jótékony céljait szolgáló 
vállalatot támogassuk. A vállalat ugyanis apróhirdetési 
táblázatokat fog forgalomba hozni, melyek 8 naponként 
változnak. Ezeket kivárija az összes üzemekben a napi
lapokat tartó nádkeretek mellé hozzáfŰzetni, Amidőn 
a nemes célú egyesület működését összes kartársaink 
figyelmébe ajánljuk, felhívjuk, hogy az egyesület akció
ját minél melegebben támogassák.

Fűtési mizériák. A katasztrofális tüzelőanyaghiány 
mindjobban érezteti hatását a kávéházakban. Szénel
osztónk működése teljesen illuzorius, minthogy kb. 14 
nap óta semmi szén nem érkezik csuzdánkra. Az elő
jegyzés és kiutalás teljesen szünetel, A részünkre ki
utalt mennyiséget értesülésünk szerint a Máv. foglalja 
le. E tarthatatlan helyzet orvoslása végett ipartársula
tunk küldöttségileg fog megjelenni a szénkormánybiz
tosnál, — Hasonló a helyzet a faellátás terén. A hó 
elején vásárolt 50 vaggon tűzifát kocsihiány miatt nem 
bírjuk megkapni. Sürgős beadványokkal fordultunk a 
Máv igazgatóságához, a szombathelyi üzletvezetőséghez 
a kocsik kiállítása iránt, most pedig küldöttség utján 
fogjuk kérni a fenyegető katasztrófa elhárítását. A hely
zet ma az, hogy a kavéházak felerésze csak redukált 
üzemmel dolgozik, régi berendezési tárgyait, székeket, 
asztalokat égetnek el és ha rövidesen segilség nem ér
kezik, nagyon hamar be kell szüntetni az egész vona
lon az tizemet.

NYILATKOZAT.
A „Magyar Vendéglős és Kávésipar" cimü lap 19.:0 

ápr. I-én megjelent számában következőket közöltem:
. . . „Bokros Károly szólal fel, aki a „Fogadó* cikkére 

való hivatkozással, mely szerint az utolsó közgyűlésen Fehérre 
59, őreá pedig csak 29 szavazat adatott le és ennek dacára, 
mégis ő került — tehát jogtalanul — a választmányba, vá
lasztmányi tagságát nem fogadja el, bukását azonban nem 
tartja szégyennek. A „Fogadó* cikkét Pósch Gyula, az ipar
társulat elbocsátott titkára irta, aki mint titkár — mint köztu
domású -- az elnökségnek és a választmánynak hamis adatok
kal szolgált, . . .  *

Minthogy ezen kitételem alkalmas lehetett arra, 
hogy vele Pósch Gyula urat megbántsam, amit pedig 
annál kevésbbé céloztam, mert ennek semmi alapja nem 
lett volna, ezennel sajnálkozásomat fejezem ki és Posch 
Gyula kartárs urat nagyrabecsülésemről ezúttal is biz
tosítom. Budapest, 1920 november 27-én.

barta Manó,
mint a „Magyar Vendéglős és Kávésipar* 
jelenleg „Magyar Kávésipar* szerkesztője, 

A fenti közleményből kifolyólag Pósch Gyula Bok
ros Károly ellen is rágalmazási pert indított, mely — 
miután Bokros Károly a november 24-én tartott tár
gyalás alkalmából megfelelő nyilatkozatot tett — befe
jezést nyert.
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Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága
Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága közleményei.

Tudomásukra hozzuk az igen tisztelt kar
társaknak, hogy a részvénytőkénk emelése 
ügyében megindított jegyzési terminust dec. hó 
15-ével véglegesen lezárjuk. A tőkeemelés 
ügyében december hó második felében fogjuk 
rendkívüli közgyűlésünket megtartani, melynek 
pontos idejét a szokásos formában a hivatalos 
lapban fogjuk közzé tenni.

Felkérjük tehát az igen tiszteit kartársakat, 
hogy ha a tőkeemelési akcióban még részvényt 
nem jegyeztek volna, úgy ezt eszközölni szíves
kedjenek.

Ajánljuk igentisztelt Tagjaink figyelmébe alanti 
cikkeinket:

Nyerskávé „Santos" . . . . K 170—
Pörkölt kávé „Santos" . „ 190—
Cacao „Korf“ ............................. „ 170—
Rum ....................................... „ 80-
Tea „Ceylon" ........................ .....  170—

Egyébb áruink a legolcsóbb napi árakon.
Dielrich és Gottschlig, Zwack, Gessler-féle gyártmányú 

likőrök gyári áron számláinak.

Üzleti órák:
d. e. '49— 1-ig d. u. 3 —6-ig.

Pénztári órák:
d. e. ‘49 — 1-ig d. u. 3 —5-ig.

Tegyen p ró b á t!
Elsőrendű asemerje- ós tá jbora inkkal palackban
és hordóban. £tujsSapesii Borpsneésxet
________ __VII., Jósika-utca jt.___
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Jei1 e fo n  J ó z s e f

tr
W P ü H  fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmé-

nyék előállításánál a jég sózására, 
valamint hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosítást és 
értesítést szóbeli vagy Írásbeli kérdezősködésre dijmen- 
tesen nyújt, fl Magyar Sójövedék Vezérügynöksége 

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

Két Meidinger kályha
Hebel kávéházban (IX., Ferenc-körut 23) eladó.

Kávéházi j ®  f f l S P I I S
és éttermi " l a i r l M ö - e i l i l s W E í  1 0 .

a legolcsóbb árban beszerezhető

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

CIFKA JÓZSEF
Budapest, V., Vilmos-császár-ut 48(Hajnal-u. sarkán.) 
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan 
felszerelt raktárát. Telefonszám: 28 — 92.

TRADE MARK

VEDJROV

BORHEGYI F.
BO RKERESKEDÉS

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

Telefon: 35— 79 
Fióküzlet:V. Egyetem-u. 2. Telefon 10— 50

c'Borhegyi bor
oíjdnlja a legjobb francia és magyar pezsgőket- 
cognacot és likőröket gyári árakon. ^Belföldi borai, 
az első hírneves bortermelőktől a legiutányosabb 
áron. Vidéki rendelések pontosan feljesittetnek.
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Rója! Orfeum
Körúti étterme

( V I I ,  L irzsébet-körut 33.) 
Konyhája kitiinö! 

Elsőrangú ebéd vacsora

So$al-Red©Bif@
VII., Erzsébet-körut 33.

Művészi táncattrakciók </alO— 11-ig 
Két zenekar.

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

Nyitva este 8 órától záróráig.
aafflrwa

Roj&l Orfeum
műDisiiiiiája

(VI!., Hársfa-utca 36.) 
Kitiin ebéd és vacsora. 
Művészek találkozóhelye. 

_________Este cigányzene.

........ m Y B & J Ü N K ...
HAZAI * PÁR pjatnik Nándor és fia budapesti MA2A‘ IPAR 

. magyar kártyagyár gyártmányainak . J
. v t o j c c f .  "valódiságára! e » .

fi jk  Cvakodjunkarossz utánzásoktól j j  
Magyar játékkártyagyár r.-t. 

g Piatnik Nándor és fiai Jp-ah ±
__r  Rudanest. VII.. Rottenhiller-u. 17

öutfa pe»*

Budapest, VII., Rottenbiller-ii. 17 
f*  Telefon: József 10-63. %’>.V.7aooÍ'>pl'

Alapittatott: 1824__________

Igen jó minőségű A H ’ hordókban
fehér és vörös w  B w i l v B  50 litertől 

fölfelé házhoz szállítja: tfö sM er- J á n o s  bor
nagykereskedő VIII., Csokonay u. 8 Tel :József 51-50

Z W l l
1 M M E B M I  ra«snea«auam flfc«em o o n

^  Wf Unicum f ’-- II Cherry Brandy 
I P  JjL CoridalMedoc

Prunelle 
Cacao Chouwa 
Curacao Triple Sec

KUNSTADTER 
hirlapeSőfizetési irodája
Budapest, VI., Eötvös-utca 4. sz. 

Telefon 156 69.
Elfogad megrendeléseket az 
összes bel- és külföldi lapokra 
eredéti kiadóhivatali árakon.

Kézbesítés díjtalan.
ÜSS

a H iíif iiip k , kíilip |
S f  és burdsritőszirik, •
S valamint az összes pincegazdászati fi
?  cikkek iegjutányosabb beszerzési forrása 5

SiiGY I S i i á S  |
Budapest, Vll„ Károly-körut 9, R

Telefon: József 115— 15. ^
I

000 N AC CZUBAj D U R O Z IE R  & C ie
FRANCIA COGNAC-GYÁR PROMONTOR

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

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