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c/Japirend :
1. Elnöki megnyitó.
2. Alapszabályok felolvasása és tárgyalása.
3. Tisztikar megválasztása.
4. A záróra ügye.
5 A kávéházak vagijonváltsága.
6. Esetleges indítványok.
Közgyűlés után ugyanott társasvacsora.
Étkezés étlap szerint.Lehet-e a kávéházak adóját felemelni?Kartársaink felszólamlásaiból arról értesülünk, hogy a folyamatban levő vagyonadó, jövedelemadó és hadinyereségadók megállapítása oly mértékben történik, hogy ha ez a kivetés tényleg helybenhagyatnék, iparunk és ipar-űzőink teljesen tönkremennek, önkéntelehül felmerül az a kérdés, lehetséges-e és méltányos-e ily újabb teher, megbirja-e ezt az existenciá- lis küzdelmet folytató iparunk és mik. lehetnek a következményei.A háború kitörése óta egyetlenegy iparág sem volt hazánkban, amely annyi háborús korlátozás alá vonatott volna, mint a kávésipar. A legelső rendelkezések a liszt és kenyérfogyasztás korlátozásáról a mi üzemeinkben léptek hatályba. A háborús gazdasági intézkedé

sek során elrendeltetett a tejfogyasztás hatósági szabályozása, bizonyos időre való korlátozása, majd teljes eltiltása. A meglevő kávékészletek elosztását hatósági szervek vették át. A cukor- fogyasztás tárgyában ugyancsak korlátozó rendelkezések adattak ki, majd az teljesen betiltatott és jelenleg is még a sacharin fogyasztása van előírva. A tüzelő és világitó anyagokkal való takarékoskodást célzó rendelctek folytán üzemidőnk korlátoztatott, záróra állapíttatott ineg, világításunk és fűtésűnk redukáltatott Nyilvánvaló, hogy ezen tényezők egyáltalán nem fokozhatták a kávéházak jövedelmezőséget.Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a szó- banforgó adókivetés legtöbbször subjektiv alapon, a tényleges viszonyok figyelembevétele nélkül történt, tisztán arra a népszerű felfogásra támaszkodva, hogy a kávéházak aranybányák". Ezt tudjuk mindnyájan, azonban már évek óta nem Így van, mit legilletékesebben megállapít az Országos központi árvizsgáló bizottságnak körülbelül két év előtt tett nyilatkozata, mely szerint hiteles -számítások és vizsgálatok utján megállapította, hogy »a kávéházak egyáltatán nem aranybányák, hanem a legjobb esetben is céak nagyon Szerény existenciát biztositó ipar- üzemek-. Ez idő óta pedig a helyzet inkább rosszabbodott, mint javult, úgy hogy c megállapítás ma még teljes értékében, illetőleg legfeljebb oly értelmezésben állhat meg, hogy a kávéházak ma már ezt a szerény existenciát sem biztosítják.Ami az egyes adónemek megállapítását illeti, a vagyonadóra vonatkozólag rá kell mutatnunk arra, hogy a vonatkozó rendelkezések értelmében az adóköteles vagyon megbecslésénél annak f o r g a l m i  é r t é k e  az irányadó és az átlagos forgalmi érték gyanánt az a z  ért é k  v e e n d ő  fel ,  mellyel az illető vagyontárgy önmagában véve minden birtokosára nézve személy-különbség nélkül egyaránt bir. A
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kávéházaknál e szempont azonban sokszor figyelmen kívül hagyatott, mert több esetben nem ez a z á t l a g o s  érték vétetett figyelembe, hanem az, amit eladás esetén esetleg el lehetett volna érni, vagy ami hasonló üzletek eladása alkalmával eléretett. Ez pedig egyáltalán nem szolgálhat adókivetés alapjául, minthogy nagyon jól tudjuk az üzletek átruházása alkalmával pénzünk alacsony értéke, a lakásrendeletek korlátozátai, az üzlethelyiségek hiánya, oly vételárakat eredményeztek, amelyek az illető üzletek tényleges értékével egyáltalán nem álltak arányban.Tény az, és ez bennünket igazol, hogy mig az. utóbbi félév folyamán mintegy 50 kávéház cserélt gazdát, ezek legnagyobb része nem kávéházi célokra vétetett meg s nem mint ilyen folytatja üzemét, hanem más vállalkozás céljaira (bankok, mozik, textil és más üzletek) vétettek a helyiségeik igénybe, miről már több ízben irtunk. Nyilvánvaló tehát, hogy az elért magas vételárak nem a kávéházak forgalmi értékét, hanem tisztán a rendelkezésre bocsátott és átruházott, rendszerint hosszabb lejáratú bérszerződést reprezentálják.De ezt igazolja még az is, hogy az ily módon elidegenített kávéházak berendezéseinek nagy része egyáltalán nem értékesiíhető, tekintettel arra, hogy azok csakis kávéházi célokra használhatók fel, ilyen uj üzlet pedig a háborús évek folyamán egyáltalán nem nyílt meg. Ennélfogva a berendezési tárgyak forgalmi értéke is csak minimális mértékben vehető figyelembe, mert bár tudjuk nagyon jól, hogy egy uj kávéház berendezése ma a békeárak sokszorosába kerülne, azonban ilyenek készíttetésére egyáltalán nem kerül sor — ebben szükséglet nincs — és kartársaink a régi békeidőben készült berendezéseiket, amelyeket normális viszonyok között kicserélni és fel kellett volna frissíteni, használják. Hogy pedig ez elhasznált és elkopott berendezési tárgyak még a legnagyobb üzletben is aránylag kis értéket reprezentálnak, nyilvánvaló.A j ö v e d e l e m a d ó  megállapításánál is a legtöbb esetben sérelem történt, mert nyugodtan állíthatjuk, hogy az utóbbi évek folyamán alig volt olyan üzlet, amely adóköteles tiszta jövedelmet produkált volna. Az 1909. évi X. t. c.12. §-ában foglaltak szerint az. adóköteles tiszta jövedelem kiszámításánál az. egyes jövedelem- források nyers bevételéből a következő tételek

vonandók le: A nyers bevétel megszerzésére (kitermelésre) biztosítására és fentartására fordított összes kiadások, ideértve a leltári vagyon karbantartására, pótlására és kezelésére fordított kiadásokat is. Ha a törvény e határozmánya figyelembe vétetett volna, alig hisszük, hogy lett volna olyan kávéház, ahol ilyen jövedelem kimutatható volna. Úgy véljük, hogy ezt minden kartársunk, akik előtt jól ismert dolgokat sorolunk fel, igazolni fogja.Az ily körülmények között még rendelkezésre aíjö iparűzés lehetőségét még jobban megnehezítette az Országos Központi Arvizsgáló- bizottság működése, mely sohasem bírt a helyzet magaslatára emelkedni és a mi iparunkban látta az egyetlen alkalmas médiumot, amelyet rendelkezéseivel tönkre szabályozhat. Nem akarunk régi panaszokat ismételni, lapunk minden számában feljajdultunk az Országos Központi Árvizsgálóbizottság intézkedései ellen, tény az, hogy az Árvizsgálóbizottság működése fennállása első percétől kezdve téves irányban mozgott, amennyiben nem a nyersanyagokat maximálta, hanem a kész cikkeket, amelyeknek alkotórészeit ami iparunk sok esetben külföldről volt kénytelen beszerezni, amire nézve pedig az O rszágos Központi Árvizsgálóbizottság ingeren- ciája — még ha akarta volna is —, akkor sem terjedhetett ki. így tehát az a helyzet állott be, hogy mig minden nyersanyag beszerzési ára —- tehát a törvény szavai szerint a nyersbevétel megszerzésére fordított kiadás - nap-nap mellett megdrágult, addig nekünk nem állott módunkban ezt a drágulást árainkkal követni, mert az Árvizsgálóbizottság makacsul ragaszkodott az egyszer már megállapított árakhoz. Ez a helyzet ma is. Hogy csak egy-két példát említsünk, a kávéházi föcikkek mai maximált eladási árai a békeárakkal szemben a következő::le kávé, szemes kijcincr ..........................s kivé friss tejből kannában . . .
Békekr Maximált ár Emelk.
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Átlagos imielkedés 692“ *ezzel szemben a tej maximált ára literenként0.21 f-ről K l().50-rc 4375“o-kal, kávé I koronával szemben 1-10 koronára, 3000 , tea 0 koronával szemben 108 koronára 2880%-kal, cukor 72 fillérrel szemben 89 koronára, 12301 ■ *-al, vagyis átlagosan 5805 -al magasabb áron állapíttatott meg. És mint köztudomású e cikkek legnagyobb



1921. április 1. M A G Y A R  K Á V eSIRA R 3részét maximális áron beszerezni alig lehetett, hogy üzemeinket feltarthassuk, s o k s z o r  u t a l v a  v o l t u n k  a r r a ,  hogy ennél jóval magasabb áron vásároljunk az u. n. »szabad« forgalomban.Ha most még az. egyéb áralkotó tényezők áremelkedését részlcteznök és részletesen kimutatnék mily mértékben emelkedtek a fütő- és világitó anyagok, beszerzési árai, a pótlás és karbantartás költségei és az.alkalmazott személyzet munkabérei, még a laikus előtt is nyilvánvaló, hogy a kávéházak ez idő alatt jövedelmet nem produkálhattak.A nagyközönség és sokszor maguk az illetékes hatóságok is sűrűn összetévesztik a kávéházak látogatottságát azok jövedelmezőségével. Már pedig ez a két dolog egymástól nagyon is különbözik. Minthogy a kávéházakban a fogyasztás nem kötelező és nincs is időhöz kötve, a mostani kedvezőtlen viszonyok mellett gyakran megtörténik, hogy a kávéházakban a közönség sok időt tölt ugyan, de nagyon keveset fogyaszt. így tehát mig a kávéház kívülről a zsúfoltság képét mutatja, forgalma teljesen minimális.M ég egy nagyon is közismert körülményt kell emlékezetbe idéznünk. Az 1918. ás 1919. évek eseményei — még ha minden egyéb tényező nem gátolta volna a kávéházak üzemének kifejlődését — katasztrofálisak voltak a mi üzemeinkre nézve. A zűrzavaros politikai viszonyok, a forradalmak eseményei teljesen megbénították a mi üzemeinket, néptelenné tették a kávéházakat. A forradalmak kitörése napján kiadott szesztilalom huzamosabb időn át érvényben volt és Így az ezen a réven számításba jövő jövedelem teljesen elmaradt. Majd a proletárdiktatúra eseményei a legtöbb esetben teljesen megfosztották iparüzőinket rendelkezési jo gosultságuktól, meglevő készleteiket elkobozták, felosztották és sokszor magát a tulajdonost is teljesen eltávolították az üzemből. Ezen időszak tehát egyáltalában nem vehető jövedelemként számításba, mert ha volt is jövedelem, az a legritkább esetben folyt a tulajdonos zsebébe, afölött a különböző üzemi megbízottak rendelkeztek. Ezek szerint nyilvánvaló, hogy ez az időszak nem képezheti megadóztatás tárgyát.Ugyancsak rendkívüli mértékben bénította a kávéházak forgalmának helyreállítását a proletárdiktatúra megdöntését követő időszak is, amikor az úgynevezett »f*lelőtlen« elemek g a 

rázdálkodása az utcák és a kávéházak biztonságát kétségessé tette és igy, aki csak tehette, tartózkodott a kávéházbajárástól.Nyilvánvaló, hogy ha ily módon a kávéházak jövedelmezőségének mérlegét pontosan vizsgáljuk, ki fog tűnni, hogy jövedelemadó kivetésének a legkevesebb üzemnél lehet helye.Nagyon természetes, hogy ha jövedelem nem volt, még kevésbbé lehet hadinyereségről, illetve többjövedelemről szó.Tény az, hogy a kávéházak számszerű bevételei a pénz értékének csökkenése folytán tényleg emelkedtek, de amint a fentiekben kifejtettük, emelkedtek sokkal nagyobb mértékben a kiadások is és a végeredmény a legkedvezőbb esetben is csak a kávéházak existen- ciájának siralmas fennállása.A kávéházaknak k o n j u n k t ú r á j a  n e m v o l t ,  sem alkalma, sem módja nem volt erre. A kávés az áremelkedésekben rejlő előnyöket nem használhatta ki már csak azért sem, mert hiszen a kávéházak oly anyagokkal és eszközökkel dolgoznak, amelyek el nem raktározhatok s igy nem áll módjában nagyobb készleteket gyűjteni. A legtöbb üzlet jóformán nap-nap mellett szerzi be a szükséges anyagait s, igy reá nézve az áremelkedés mindig csak többkiadást jelent, melyet nem áll módjában a közönségre áthárítani. Itt csak egy példát hozunk fel: ez a tojás árának drágulása, amelynek 5 koronás maximális ára fenntartatott még akkor is, amikor annak beszerzési ára 5.80 és 6.— kor. volt.Tehát a kávéházaknál adóköteles jövedelemtöbbletről nem lehet szó és tévedtek az adókivető hatóságok akkor, amikor ez üzemeket vagyon-, jövedelem- és hadinyereségadóval megrótták.Ez a helyzet a múltra vonatkozólag, hogy állunk a jövővel szemben? U j meg uj terhek előtt állunk, az uj adótörvények egész légiója van ajtónk előtt.Ehhez járulnak még a főváros részéről preliminált többterhek: a fölemelt gáz- és villanydijak, a Vizdij, a járdafoglalási dijak stb. stb.Ezzel szemben a bevételi oldalon várható-e emelkedés? Mindenki, aki a mai gazdasági viszonyokat ismeri, alig vár javulást.Addig, amig az iparűzési lehetőség hatósági korlátok béklyóiba van szorítva, amig az iparos tudását és szorgalmát nem tudja kifejteni, javulás n*m várható.
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Azcrt, ha a kormány teherbíró adóalanyokat kivan, az első kellék: az ipar felszabadítása.Ehhez pedig az első lépés az O K Á B áldásos működésének beszüntetése lenne.Várjuk!Teljes mértékben megértjük és méltányoljuk azokat a szempontokat, amelyek a pénzügy- miniszter urat pénzügyi politikájában vezetik, de épp erre való tekintettel szükségesnek látjuk ama aggályunknak kifejezést adni, hogy a szóbanforgó kivetések utján preliminált összegek ugyan nagy üggyel-bajjal behajthatok lesznek talán, de ezt is kétségbe vonjuk, de ezek által az egyes üzemektől oly tőkék vonatnak el, amelyeknek hiányában további működésűk lehetetlené válik.A vagyonváltság.Az ingó vagyontárgyak után fizetendő va- gyonváltságról szóló törvény tervezete még nem került ugyan nyilvánosságra, annak előszele azonban már megérkezett. A pénzügyminiszter kiadta az ingó vagyontárgyak összeírására vonatkozó rendeletét, mely a következőket tartalmazza:Az ingó vagyontárgyak után fizetendő vagyonváltság kivethetésc céljából 1921. április 30-ig minden iparos köteles az anyag- és árukészletére, továbbá a vállalati, üzleti, üzemi berendezésére és ingó felszerelésére vonatkozó adatokat az e célból 1921. április 1 -ével elrendelt összeírás alkalmával a vagyonváltság összeirási ivén bejelenteni.Az ipari üzemek tulajdonosai a következő adatokaj; kötelesek közölni:1. Ha az anyag- és árukészlet 1920. december 31-én tűzkár ellen biztosítva volt, akkor azt, hogy a biztosítás melyik biztositó intézetnél és mily összegekben történt, mi a kötvény kelte és száma?2. Ha biztosítva nem volt és az 1920. évről áruleltár sincs, akkor azt, hogy mennyi az április 1-ei állapot szerinti anyag- és árukészletek jelenlegi értéke?3. Ha az anyag- és árukészlet 1920. december 3!-én egyáltalában nem, vagy csak részben volt biztosítva, akkor azt, hogy mennyi volt a legutolsó rendes mérlegkészítés alkalmával fejlett leltárban szereplő anyagok ösz- értéke és'mikor történt a felvétel?4. Ha az anyagkészIRekkel együtt a vállalati, üzemi berendezések és ingó felszerelések 1920. december 31-én tűzkár ellen egyáltalán nem, vagy csak részben voltak biztosítva, akkor külön azt is, hogy mennyi ezeknek a berendezéseknek és ingó felszereléseknek a jelenlegi értéke?5. Ha a vállalatnak az összeírás helyén kívül másutt is van fiókja, raktára, telepe, stb., akkor az ezekben levő anyag- és árukészletre, illetve berendezésre és felszerelésre vonatkozó adatokat is.

ö. Ha a vállalatnak a saját üzletein, fiókjain, raktárain, telepein, stb. kívül másutt, például vasutaknál, közraktárakban, stb. tárolt anyaga és áruja, illetve berendezési és ingó felszerelési tárgya is van, akkor az erre vonatkozó adatokat is.Az összeirási ivek a váltságkötelesnek hivatalból kézbesittetnek, azonban a rendelet előírja, hogy ha az összeirási iv nem kézbesittetnek, az érdekelteknek azt maguknak kell megszerezni az illetékes kerületi adófelügyelő helyettestől, mert a kézbesítés elmaradása az adatszolgáltatás kötelezettsége alól nem mentesít. A kitöltött vagyonváltság összeirási ivet az összeírást végző közegeknek kell átadni.A törvény és végrehajtási utasítás hiányában nem áll módunkban a vagyonváltság kérdését részletesen megmagyarázni, amint a szóbanforgó intézekdések napvilágot látnak, kartársainkat megfelelően kioktatjuk.Két szempontra azonban már most felhívjuk kartársaink figyelmét.Az egyik a biztosítási kötelezettség alapján történő bevallásoknál figyelemmel kell lenni arra, hogy’ a biztosítási kötvényben mily tárgyak és árukészletek vannak biztosítva, illetőleg biztosítva van-e a teljes anyag- cs árukészlet, mert ha ez nem történt meg, akkor a nem biztosított vagyonrészeket külön kell bevallani és értékelni.A másik szempont az értékelés kérdése, amely ép a mi iparunkban nagyon fontos. Erre nézve az eddigi adótörvényeknek az a felfogása, hogy értéknek az átlagos forgalmi érték veendő, vagyis az az. érték, amellyel az illető vagyontárgy önmagában véve, minden birtokosára nézve, sze- mélykülömbség nélkül, egyaránt bir. A háború folytán beállott rendkívüli és időleges értékemelkedések az átlagos forgalmi érték megállapításánál figyelembe nem vehetők.A kávésipar b e r e n d e z é s i  t á r g y a i  a háború alatt értékben alig emelkedtek, mivel az azok iránt való kereslet, uj üzletek hiányában, csaknem teljesen megszűnt. Igaz, hogy egyes tárgyak pótlása óriási összegekbe kerül, de teljes. kávéházi berendezéseket nem készítenek, azok nem értékesíthetők. Így tehát inig az árukészletek napi árban becsülhetők fel, addig a berendezési cs felszerelési tárgyak — tekintettel azoknak a legtöbb üzemben való leromlott és kopott voltára — alig értékelhetők a békeárnál magasabban.Azon leszünk, hogy tagjaink a vonatkozó intézkedések felől minél részletesebb tájékozást nyerjenek és evégból intézkedtünk aziránt, hogy egy kiváló pénzügyi szakemberünk szövetségünk alakuló ülése alkalmával a vagyonváltság kérdését ismertesse.Felhívjuk kartársaink figyelmét erre az ismertetésre és kérjük minél nagyobb számban jelenjenek meg.Megjegyezzük, hogy a vallomási iv kitöltésére vonatkozólag ipartársulatunk és szövetségünk irodája készseggel ad útbaigazítást.
H o rv á th  N ándor  L ö v cn a te ln  M. utóda.

Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak, vendég
lőinek is  kdvéhdzamak állandó sid llitija . IV., TBrr lítván- ut«a 7. T*l«f»n : 11 48



1921. április 1. M A G Y A R  K A V ÉSIPA R 5Sörbojkott.Mint lapunk múlt számában már jeleztük, a fővárosi összes sörki m i rési érdekeltségek kimondották a sörbojkottot és azt férfiasán be is tartották. A kereskedelemügyi miniszter által megindított tárgyalások a sörgyárak makacs álláspontja miatt eredményre nem vezettek, mire úgy a vendéglősök ipartestülete, mint a budapesti kávésipar- társulat f. évi március hó 18-án a Royal-szállóban tartott rendkívüli közgyűlésen a bojkott folytatását mondották ki. Ily módon a küzdelem" holt pontra jutott, inig végre f. hó 25-én a kereskedelemügyi miniszter tir újból felhívta az érdekelteket tárgyalásra, amely tárgyalás végre csaknem két heti küzdelem után megegyezéssel végződött.A megegyezés részletei a következők:1. A sörkartell megszűnik. A vendéglős ott vehet sört, ahol akar. A gyár tartozik kiszolgálni.
2. Minden szerződés érvénytelen. Kivétel csak aa olyan, ahol a vendéglős kölcsönt vett fel f  sörgyártól.3. A bojkott miatt senkinek se kölcsönt, se bérletet felmondani nem szabad.4. A bojkott alatt megromlott üvegsört tartoznak a gyárosok kicserélni.5. A sör ára marad a régi (sajnos, ez alatt az uj, a felemelt ár értendő). Csak a harmadik osztályú (a legrosszabb) sor lesz 1460 korona helyett 90Ö korona hektónként. Az első két osztálynak megmarad a felemelt ára, de az áremelésért a felelősséget a miniszter vállalja . . .A bojkott egyelőre csak erkölcsi győzelemmel végződött, amelynek a jövőben anyagi eredményei is lesznek. Bármennyire is azon volt a két ipartestület vezetősége, hogy a közönségnek azonnal anyagi eredményeket is hozzon, a tárgyalások során maga a kereskedelemügyi miniszter ur állapította meg a jpbb minőségű sörök áremelésének jogosultságát. Bízunk azonban abban, hogy az erkölcsi győzelem idővel anyagi eredményeket is fog szülni, mivel a sörkartell megtörése révén kifejlődő verseny idővel az árak terén is leszállítást tog eredményezni.Ami a bojkottmozgalom erkölcsi tanulságait illeti, konstatálni kívánjuk, hogy az érdekelt iparágak tagjai példátlan egyértelműséggel hajtottak azt végre, alig volt valaki, aki a megállapodásokat r.e tartotta volna be és ennek a kölcsönös szolidaritásnak tulajdonítható az erkölcsi siker. Figyelmébe ajánljuk ezt kartársainknak, hogy most meggyőződhettek, hogy a szolidáris fellépés eredménnyel jár.

TÖRLEY

KÜLÖNFÉLÉK.
Jelentkezni kell az iparengedélyekkel. Hivatkozással a kereskedelemügyi magy. kir. miniszter urnák 1920. évi október 30-án kelt 53021/1920. számú rendeletére, mellyel a kávéházi ipart képesítéshez kötette, saját jól felfogott érdekében felhívjuk mindazokat, akik még czideig nem jelentkeztek iparengedélyükkel, haladéktalanul jelentkezzenek hivatalos helyiségünkben (VIII., József-körut 38. sz.) hétköznapokon délelőtt 9-től délután 2 óráig Rei- ner Mór elnöknél.Já rd a fo g la lá s  ügye. A járdafoglalás ügyében ipartársulatunk a vendéglős és cukrász érdekeltséggel karöltve mindent elkövetett, hogy a székesfőváros tanácsa pltal javasolt horribilis díjtételekmérsékeltessenek. Annak dacára, hogy úgy » főváros vezetői, mint több fővárosi bizottsági tag megígérték támogatásukat, a múlt hó 19-én tartott törvényhatósági bizottsági ülés alkalmával az előterjesztés minden hozzászólás és vitanélkül egyhangúlag elfogadtatott. így tehát most ott tartunk, hogy a járdafoglalási dijak ez évre a múlt évinek háromszoros összegében lettek megállapítva. A felemeléssel szemben tisztán kartársaink belátására van bízva, hogy a járdafoglalási engedélyeket kikérik-e vagy sem, ipartársulatunk e részben állást foglalni nem kíván.Az országos szövetség m egalakulása. A Magyar kávésok országos szövetségének alakuló közgyűlését, amint az a lapunk első oldalán foglalt hirdetményből kitűnik, a közbejött vasuli forgalomszünet miatt f. év április 6-ára halssztottuk, amikor reméljük, hogy vidéki kartársaink is minél nagyobb számban fognak megjelenni. Az alakuló közgyűlésen foglalkozni kívánunk iparunk aktuális kérdésével, a záróra, a fényüzési forgalmi adó és a va- gyonváltság kérdésével, ez utóbbi kérdés ismertetésére egy kiváló adóügyi szakértőt kértünk fel, a ki a vonatkozó rendeletcket és bevallási módot részletesen fogja ismertetni. A vidéki kartársaink közül részvételüket jelezték: Győrből, Szegedről, Sátoraljaújhelyről, Debrecenből és Székesfehérvárról, reméljük, hogy azon ugv vidéki, mint fővárosi kartársaink teljes számmal vesznek részt. Ezúttal mindjárt felemlítjük, hogy április 7-én csütörtökön, a vidéki üzemek zárórája ügyében küldöttséget vezetünk a belügyminiszter úrhoz, melynek vezetését ügyészünk dr. Zbóray Miklós ügyvéd ur vállalta.

Tegyen  p ró b á t t■Isirendtl csem e g e -  és  f a jb o ra I n k h a l  p a la e k -  

ban  és Imáéban. B u d a p e s t i  BenplneéaMetVII., Jüaika-utca 4.
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A fényűzés! forgalm i adó beszedésének egyszerűsítése. Mint már több Ízben említettük, ipartársulatunk a pénzügyminisztériumban azt a kérést terjesztette elő, hogy a fényüzési forgalmi adó beszedése egyszerüsittessék. E kérelmünk, amint a minisztériumból értesülünk, sikerrel járt, a vonatkozó előterjesztés aláírása a pénzügyminiszter ur távolléte miatt késik. Amint a miniszter ur hazatér, a rendelet ki fog adatni és igy reményünk van arra, hogy azt már az országos szövetség alakuló közgyűlése alkalmával ismertethetjük kartársainkkal.A tehéntej árának uiból való m egállapítása. Az Országos Központi Árvizsgálóbizottság f. év március hó 5-én 2500,1921. számú rendeletével Budapesten a tej ára a termelő tejüzem, tejszövetkezet, tejkereskedő és másfelől a fogyasztó közötti viszonylatban, kannatej eladásánál, zárt kannákban vagy nyílt edényből kimérve vagy zárt palackokban árusítva 10 korona.A jég árának emelése. Az Országos Központi Árvizsgálóbizottság a jég árát előbbi rendelkezéseinek hatályonkivüli helyezése mellett házhoz szállítva métermázsánként K. 75.— állapította meg. Ez alkalommal ismételten felhívjuk kartársainkat, hogy amennyiben jégellátásra igény t tartanak, szükségletüket jelentsék be nálunk, mert különben kénytelenek leszünk a később beérkező jelentéseket figyelmen kívül hagyni.Szakiskola m egnyitása. Értesítjük összes kar- társainkat, hogy szakiskolánk folyó évi március hó 29-én működését újból megkezdette. Felhívjuk összes tanonctartó kartársainkat, hogy ta- noncaikat az iskola megnyitására figyelmeztessék, azokat az iskolába küldjék cl és azok iskolalátogatását ellenőrizzék.Újonnan jelentkezett ta g o k : Hídvégi Ferenc, V I., Petneházy-u. 76/b. — Kakony István ;>József- városi Otthon«, V i l i ,  Práter-utca -16. — Szécsi Kálmán »Otthon«, III., Szentlélek-tér 4. Ku- tassy Lajos, Állatkerti-kávéház.Felkérjük t. tagtársainkat, az egyes jelentkezők elleni észrevételeiket legkésőbb a közzétételtől számított 8 napon belül, ipartestületünk irodájával közölni szíveskedjék.A Budapest—Lipótvárosi takarékpénztár r.-t.kedden tartotta 25-ik rendes közgyűlését. Az előterjesztett jelentésből a részvényesek tudomást vettek a nagyarányú fejlődésről és elhatározták, hogy a 3.580.587 koronát kitevő nyereségből a tartalékalap 500.000 koronával, á nyugdíjalap 150.000 koronával javadalmaztassék, osztalékul 14 K (7 százalék) fizetessék és 334.237 K vitessék át uj számlára. Ezután elhatározták az alaptőkének 50 millió koronáról 75 millió koronára való felemelését. Az uj részvényekből 25.000 darabra az elővételi jog 300 koronás áron a részvényeseket illeti meg, inig a többi részvény szabad kézből való értékesítésére az igazgatóság nyert felhatalmazást. Az elővételi jog 10: 1 aranyban e hó 30-tól április 6-ig gyakorolható. Az igazgatóságba uj tagul Meinhardt "Ottó Miksa (Coventry, Anglia) egyhangúlag megválasztatott. Az esedékes szelvény t  hó 23-tól kezdve heváltható.

A Főpincérek Országos Egyesület közleményei.A Kovács-kávéházban VI., Andrássy-ut 43. levő ideiglenes körhelyisegek minden kedden délelőtt 9—12 óráig nyitva vannak.A ^Budapesti Kávésipar«-t az egyesületi tagok 60 korona mérsékelt évi előfizetési dij mellett kaphatják.A március 19-én H a j d ú  Vilmos elnöklete alatt tartott választmányi ülésen elnök beszámolt a Kávésipartestület vezetőségénél történt eljárás eredményéről, melynek részletes tudósítását lapunk múlt számában közöltük. A választmány az elnöki bejelentést tudomásul vette.Dr. E r d ő s  Szilárd titkár bejelentette, hogy az összes rokonszakmabeli testületeket és egyesületeket a Föpincérek Országos Egyesülete alakításáról értesítették. Bejelenti továbbá, hogy Vas Samu elfoglaltsága következtében, a pénztárnoki tisztségről lemondott. A választmány a lemondást sajnálattal tudomásul vette és Vas Samunak az egyesület alapítása körül kifejtett tevékenységéért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz és elnök előterjesztésére Francsics Károlyt pénztárossá megválasztotta.B e r k o v i t s  Géza, mint a vigalmi bizottság elnöke, bejelenti, hogy a március 29-ére tervezett ismerkedési estély előkészítő munkálatai megtörténtek. Több felszólalás után választmány elhatározza, hogy az estélyt április 5-én a Kovács- kávéház első emeleti helyiségeiben fogja megtartani és erre külön meghívókat küld szét.Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.A Föpincérek Országos Egyesülete április 5-én, este 8 órakor a Kovács-kávéház összes emeleti helyiségeiben (VI., Andrássy-ut 18.) társasvacsorával és tánccal egybekötött családias jótékonycélu ismerkedési estélyt rendez. Megjelenés utcai ruhában.
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Budapesti Kávésok Áruforgalmi 

Részvénytársaság.Rovatvezető: Molnár Oyula igazgató.Üzleti és irodai órák délelőtt 8 —2 óráig.Ajánljuk igen t. feleink figyelmébe cikkeinket: alantiKávé 3-féle keverék pörkölve K 170.—Tea 3-féle keverék » 100.-Valódi Hollandi Van Hutten Cacao » 165.—Aáálnaszörp hordó vételnél kg.-ként » 105 —kimérve kg.-ként i Edzett szélű vizes pohár la minő 110 —ségű darabja » 1 5 .-Törley, francia pezsgők, Zwack, Gessler, Dietrich és GoUschlig-féle likőrök eredeti gyári áron számíttatnak.Megrendelések díjmentesen házhoz szállíttatnak.

Felhívjuk a vidéki kartársaink figyelm ét, h o gy vállalatunk üzleti tevékenységét m ár m ost a vidékre is  kiterjeszti. E végből rövidesen körleveleket küldünk szét a vidéki kávéso kn ak és ez alkalom m al is kérjük őket, szíveskedjenek e körlevelet figyelemmel kisérni és bennünket rendeléseikkel m egtisztelni.
Kartársaink figyelmébe !Fagylaltgyártás.Kérjük igen t. .feleinket, hogy a közeledő szezonra való tekintettel, a fagylaltgyártáshoz szükséges iparsó, valamint vanília szükségletüket, továbbá fagylaltostya szükségletüket nálunk mielőbb bejelenteni szíveskedjenek, hogy ezek fedezéséről, illetve leszállításáról idejekorán gondoskodhassunk.Izzólám pák.Tervbe Vettük vevőinknek megfelelő minőségű izzólámpákkal való ellátását, amelyeket a rendes napi árnál olcsóbban fogunk forgalomba hozni. Hogy a gyárral kötésünket megcsinálhassuk, szükségünk volna tudni azt, hogy feleinknek izzólámpákban körülbelül mennyi az évi szükségletük. Kérjük tehát, amennyiben árudánkat vásárlás céljából meglátogatják, úgy ezen szükséglet körülbelüli nagyságát ott akar személyesen, akár megbízottjuk által, leadni szíveskedjenek.Figyelmeztetjük igen t. kartársainkat, hogy a Közélelmezéstigyi Minisztérium importcukrot csakis azzal a kikötéssel bocsátott rendelkezésünkre, hogy a kávéházakban kizárólag e cukrot szabad felhasználni. Saját érdekükben figyelmeztetjük tehát igen t. feleinket, hogy más cukrot, mint a hatóságit ne használjanak, mert vizsgálat alkalmával azt elkobozzák és más cukor használatát szigorúan büntetikAmint igen t feleink bizonyára tudják, a málna vámtételét március hó 1 -töl fogva nagyon felemelték, úgy, hogy ma a vám csak maga több mint 80. koronát tesz ki kg.-ként. Mi málnában még olcsó áron fedezvén magunkat, természetes, azt a legprímább minőségben kg.-ként 110.— koronás árban bocsájtjuk feleink rendelkezésére, amig a készletünk tart. Felhívjuk tehát tagjaink figyelmét, hogy szükségletüket már most tedezzék, nehogy későbben tetemesen drágábban legyenek kénytelenek vásárolni.Igen tisztelt vevőinket ü gyn ökeinkkel látogattatjuk és megrendeléseket házhoz szállítunk.

£arfa cManó, lapunk szerkesztője, 
hirdetéseket az összes lapok ré- 
szére, eredeti árak

melleit, pontosan és jutányosán köz
vetít. Kérjük kartársainkat, hogy 
szükség esetén forduljanak lapunk 

Telelőn kiadóhivatalához:
03-15. V I. kér., Teréz-körui 2 4 ’a szám.

Vendéglősök, kortsmárosok és kávésok figyelmébe \Üveg is  porcellán áruk nagy választékban és eredeti gyári áron kaphatókIFJ. GRÜNWALD MÓR
üvog' éB pcroellán nagy raktárában 
B m la p e s t. IV ., F a ren o z  J ó z s e f  ra k p a r t  6 szám(a Ferenci József-hid közelében.)
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R O Y A L - O R F E U M

Körúti étterme(VII., Erzaébet-körut 33.) K on yhája kltQnő 1 E lsőran gú ebéd é t vacsora.

R O Y A L - R E D O U T EVII., Erzsébet-kürut 33. Müvétzi táncatrakciók >/al0~ l l- ig . K ét z e n e k a r . ♦  Francia konyha. Elsőrendű italok. Az. előkelő világ szórakozóhelye. Nyitva este 8- tói záróráig

R O Y A L - O R F E U M

művészszobája(VII., Hársfa-utca 36.) Kitűnő ebéd ésvacso ra . M űvészek ta lálk ozó helye. E ste c igán yze n e.

ZW ACI \ M  Unicum 
N  Cherry Brandy 
1% Cordíal Medoc

Prunelle 
Cacao Chouwa 
Curacao Tríple Sec*  *

I FIGYELJÜNK! ' I. v t o j i or .HAZAI I PAH Piatnlk Nándor é« fia budapesti HAZAI IPAR | niatyar kártyagyár gyártmányai- Inak valódiságára 1
Óvakojunk a rossz utánzásoktól

Magyar játékkártyagyár rt.

4 PiatnikNándorésfiai
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17.TELEFON: József 10-Ü3 Alapittatolt: 1824. ?•'« .I.os**'-'* e.tf, p«»»

M Ü E S Z T E R G Á L Y O S O K
Kávéházi ás vendéglői berendezések. Sétabotok és dohányáé 
eszkOzOk raktára. Javító műhely Budapest, VII.,Klsdlófa-M. B 

T E L E F O N :  JÓ Z S E F : 128 14.

l e é t p u t ,  V., G lz i l ls - t ir  4. — 
__-—

( O j b o r I S í t
PINCÉK:
Budafokon és V„ Glzella-tér 4. szám

TKB-iWT

BÍRÓ FE11EIÍCcukrászati különlegességek és csokoládéáru gyára ■ 
S z e g e d ,  H o ld o gn siszo n y  a u g á r -n t  15 . u .Szállít postán Biró-csemegét, töltött ostyaárukat, tölteni való oslyalapokat, wafferlit, teasüte- ményt, mézeskalácsot, kétszcrsiiltet a legolcsóbb napi árban. — Interurban telefon: 13-23
HO.VIOKVIDÉKI SZÁRAZ BURGONYA

á lla n d ó a n  kapható napi Á ro n .S C H W A R C Z ,  f ü e z e r O z l e tBEM-UTCA 10.

COöNflC C Z U B A  D U R O Z I E R  & Cie
FRANCÍTTCOGNAC-GYÁR p r o m o n t o r

A L A P I T T A T O T T  1 8 8 4 .

palachborohat PARLAMENT BORPINCÉSZET Iroda és pincék : 
Budapest, VI., 

Vilmos cjájzár-üt 25Telefon: 103-
kuropa irsűalmi ét nyomdai r. t. nyomása, Budapest.
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