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KongresszuJ^Titán.
Megvolt tehát a Magyar Kávésok Országos 

Szövetségének első kongresszusa és egybegyűltek 
Debrecenben iparunk legjobbjai, hogy megtanács
kozzák és megbeszéljék a kávésipar mai lerom
bolt helyzetét és módot keressenek arra, hogy 
hogyan lehetne a magyar kávésipart ismét a régi 
fényében helyreállítani.

Megjelentek a főváros kávésságának vezetői, 
megjelent Debrecen egész kávés- és vendéglős
társadalma, voltak más messze vidékekről is kar
társak, sajnos azonban voltak egyes helyek, ahonnan 
az ottani kartársak egy kimentést sem tartottak 
érdemesnek küldeni.

Sajnos, a kezdet kezdetén vagyunk és küzde- 
niink kell azzal a végtelen közönnyel, mely mint
egy jégtábla egész ipari közéletünket ellepi. Na
gyon sokan vannak, akik még mindig nem ismerik 
fel azt, hogy csak az együttes, vállvetett munka 
lehet eredményes és vannak alkalmak, amikor 
szükség van, sőt kötelesség az együvétartozás do
kumentálása. Nem akarunk szemrehánjásokat tenni, 
csak nyomatékosan figyelmeztetjük azokat a kar- 
társainkat, akik kongresszusunk iránt nem tanú
sították a várt érdeklődést, hogy róluk és az ő 
érdekükről volt szó és önmaguk ellen követtek el 
mulasztást, amikor a kongresszuson nem jelen
tek meg.

Amikor a kongresszus fényes' sikerét konsta
táljuk, kötelességünk volt ezt a tényt is felem
líteni, mert minden irányban tárgyilagosak akarunk 
lenni.

Elégtétellel és örömmel konstatáljuk, hogy a 
kongresszuson nemcsak vidéki kartársaink voltak 
szép számmal képviselve, de jelen voltak az Or
szágos Iparegyesület, a Kereskedelmi és Ipar
kamara, Debrecen város hatóságainak képviselői, 
akiknek ily módon alkalmuk volt közvetlenül meg
győződni iparunk helyzetéről, bajainkról és sérel
meinkről.

A magas színvonalú előadások bizonyítják 
azt, hogy iparunknak vannak olyan férfiai, akik 
hivatásuk magaslatán állanak és éles szemmel fel
ismerik bajainkat és kívánságainkat és' tudják is 
azt a kellő helyen és módon képviselni.

A meghozott határozatok most az illetékes fel
sőbb fórumok elé kerülnek, hol azok, mint a kávé
sok összességének megnyilatkozásai és kívánságai 
bizonyára a kellő komolysággal fognak tárgyal
tatni. ,

Nem mulaszthatjuk el, hogy ez alkalommal ne 
emlékezzünk meg a kongresszus előkészítésének 
nagy munkájáról, melyet szövetségünk elnöke Gár
donyi József, iparunk eme nesztora, igazán fiatalos 
erővel és körültekintéssel intézett. Bámulatos' en
nek a férfiúnak a munkabírása, akinek figyelme 
és érdeklődé-se a legcsekélyebb részletre is kiter
jed és akinek oroszlánrésze van abban, hogy a 
kávésság élniakarásának e fényes' dokumentuma 
egyáltalán létrejött.

De hibát követnénk cl, ha nem emlékeznénk 
meg a szövetség alelnökéről, Németh Aladár kar
társunkról, aki a kongresszus' jó szelleme volt, 
aki a debreceni előmunkálatokat eszközölte a leg
messzebbmenő körültekintéssel, aki kedves házi
gazda, agilis vezető és kiváló szónoknak bizonyult 
ezúttal is.

Nem mulaszthatjuk el, hogy külön meg ne 
emlékezzünk arról a meleg érdeklődésről és felénk 
sugárzó szerétéiről, amely Debrecen város társa
dalma részéről megnyilvánul és napsugaras'sá tette 
a kongresszus napjait. A hatóságok fejeitől kezdve 
a legkisebb polgárig minden oldalról annyi meleg
ségben volt részünk, hogy azt felsorolni sem bír
juk. Nem is tudjuk mindazoknak neveit felsorolni, 
akiknek része volt a kongresszus' eredményes mun
kájában; alábbi beszámolónk erészben hiányos és' 
csak a legkimagaslóbb funkcionáriusokat és' ese
ményeket regisztrálja.
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Elutazás.
A M a g y a r  K á v é s o k  O r s z á g o s  Szö

v e t s é g é n e k  tagjai november 14-én, kedden, 
délután 3 óra 55 perckor indultak el a Nyu
gati pályaudvarról a magyar kávésok első kon
gresszusára. A kongresszus résztvevőinek a ma
gyar -kir. államvasutak igazgatósága kényelmes 
Pullmann-kocsit bocsájtott rendelkezésére, mely
ben úgy a kongresszus tagjai, mint a megje
lent vendégek külön-külön fülkében találtak elhe
lyezést. A fővárosi kartársakon kívül az utazás
ban résztvettek az Országos Iparegyesület kikül
döttei dr. S o l t é s z  Adolf és L a t i n  ák Jenő, 
a Vendéglősök Országos Szövetsége és a Buda
pesti Vendéglős és Szállodás Ipartestület részé
ről Ke s z e y  Vince elnök és N e i g e r  Jakab elől- 
járósági tag, H a j d ú  Vilmos a Főpiocérek Or
szágos egyesületének vezetésével 7 tagú küldött
ség, a genfi szövetség részéről H o 11 a y Károly 
titkár.

A társaságot útközben felkereste H e gym  é g i 
Ki s s  Pál Debrecen város nemzetgyűlési képvi
selője, aki nyomban meg is Ígérte, hogy kon
gresszusunkon megjelenik. Az utazás ideje kedé
lyes beszélgetés közben gyorsan telt el, alig vet
tük észre és már Debrecenben voltunk.

Érkezés Debrecenbe.
A vonat pár percnyi késéssel érkezett a 

debreceni pályaudvarra, ahol a debreceni kávé
sok és vendéglősök ipartestülete a vendégek fo
gadtatására testületileg jelent meg. A kiszállás után 
N é m e t h  Aladár szövetségi alelnök formás be
szédben üdvözölte a megjelent vendégeket, mire 
G á r d o n y i  József szövetségi elnök fejezte ki 
köszönetét úgy saját, mint a megjelentek nevében 
a meleg fogadtatásért.

Ismerkedési estély.
A vendégek a rendelkezésre álló kocsikon az 

»Arany Bikába« hajtattak, ahol mindenki szál
lást kapott. Innen ismerkedési estére gyülekeztek 
az »Angol kirátynő« vendéglőjében, ahol már 
Debrecen város polgárságának és iparos társa
ságának szine-java megjelent és a vendégeket 
lelkes éljenzéssel fogadta.

Az egysze.ü vacsorának tervezett ismerkedési 
est egész banketté nőtte ki magát, miután a 
pohárköszöntések hosszú sora hangzott el. El
sőnek N é m e t h  Aladár alelnök köszöntötte szel
lemes beszédben a Magyar Kávésok Országos 
Szövetségének és a Budapesti Kávésok Ipái testü
letének vezetőit, Gárdonyi József és ReinerMór 
elnököket. Németh Aladár után

G á r d o n y i  József szövetségi elnök szólalt 
fel, ismételten megköszönte a lelkes és szép fo
gadtatást, visszaemlékezett arra az időre, ami
kor még Debrecenben működött és a megjelent 
hölgyeket és urakat köszöntötte fel.

R e i n e r Mór ipartestületi elnök köszöntőjé
ben rámutatott a kongresszus programmjára, ipa
runk bajaira, és azt a reményét fejezte ki, hogy 
a kongresszus tanácskozása eredményes lesz. Po
harát a debreceni kartársakra üríti.

Ke s z e y  Vince a Vendéglősök Országos Szö
vetsége nevében szólalt fel, mint amely testvér
iparág u gyanazon bajok által van sújtva, mint 
a kávésipar. A két iparágat érdekeik egymásra- 
utalják, kívánatos tehát, hogy a két iparág ösz- 
szetartson. Poharát a kartársi összetartásra üríti.

M é s z á r o s  Győző fájdalommal látja, hogy

bármily szép számmal jelentünk is meg, még 
mindig sokan hiányoznak közülünk. Hiányzanak 
az elszakadt és megszállott részek kávésai. Úgy 
hiszi, hogy megnyomorított hazánk csak akkor 
lesz ismét erős és virágzó, ha a régi határokon 
belül lakó iparosok ismét össze fognak fűződni. 
A múlt és a jövő nagy Magyarországára üríti 
poharát.

Ko v á c s  József lelki örömmel és igaz meg
elégedéssel szólal fel Debrecenben, ahol iparát 
megtanulta és megszerette. Már ifjú éveiben meg
tanulta szeretni Debrecen város polgárságát, amely 
ma is a régi. Poharát Debrecen városa jólétére 
üríti.

L o s o n c z i  Gusztáv örömmel állapítja meg, 
hogy az Országos Iparegyesület a kávésipar 
bajainak mindenkor hűséges támasza és védője 
volt. Most is megjelentek közöttünk az Országos 
Iparegyesület vezelő férfiai. Dr. Matlekovits Sán
dort élteti, az Országos Iparegyesület nagynevű 
elnökét, továbbá a körünkben levő dr. Soltész 
Adolf igazgatót és Latinak Jenő igazgatósági 
tagot.

Hajdú Vilmos dr. Soltész Adolfot köszönti, 
aki nemcsak a munkaadóknak, hanem a mun
kásoknak érdekeit is mindenkor igazságosan és 
szeretettel támogatta. Felhasználja az alkalmat, 
hogy az Országos Iparegyesület által neki jut
tatott kitüntetésért köszönetét mondjon.

Dr. S o l t é s z  Adolf felszólalásában hangoz
tatta, hogy mindig « legnagyobb örömmel jele
nik meg Debrecenben a magyar kultúra városá
ban. Debrecen megmaradt mindenkor annak, ami 
volt a múltban, a magyar kultúra ősi fészkének. 
Egyeteme a magyar kultúrát szolgálja, polgár
sága, iparosai pedig Csonka-Magyarország felvi
rágoztatásán dolgoznak. Üdvözli a magyar kávé
sokat, amikor első kongresszusukat ebben az 
ősi kulturfészekben tartják meg, szerencsét kí
ván munkájukhoz és bízik benne, hogy munká
juk Debrecen ősi tradícióihoz méltó és eredmé
nyes lesz.

L a t i n á k Jenő, az Országos Iparegyesület 
igazgatósági tagja, a vasipari gyárosok nevében 
hoz üdvözletét. Akkor, amikor az állam ICO szá
zalékos drágításokkal vezet, nem nézhetjük azokat 
az elválasztó vonalakat, amelyek az egyes ipa
rokat egymástól elválasztják. Jól felfogott érde
künkben össze kell fognunk és jogos panaszainkat 
feltárnunk. Biztosítja a kávésokat az Országos 
Iparegyesület és a többi ipari szakma meleg tá
mogatásáról.

S a c h s  Ödön személyes háborús emlékeit 
eleveníti fel, amikor sebesülten Debrecen város 
kórházában talált gyógyulást. Ápolásban és szár 
retetben volt része Debrecen város hölgyeitől és 
háláját hangoztatva emeli poharát Debrecen vá
rosának hölgyeire.

A társaság egész éjfélutánig maradt kedélyes 
beszélgetés közben cigányzene mellett az »An- 
gol királynő« éttermében, ahonnan egy fekete
kávéra még az »Arany Bikába« tért, majd min
denki lepihent.

CASSANDRA l ik ő r
COCKTAIL

I., Zita királyné-ut 7. BOWLE
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A kongresszus.
November 15-én, délelőtt 10 órára hamarosan 

benépesült az »Arany Bika« szálloda hangverseny- 
terme. Egymásután érkeztek meg a különböző ha
tóságok és egyesületek képviselői és a korai fel
keléshez nem szokott kávésok és' főpincérek. A 
jelenlevők közül a következőknek a neveit sikerült 
összeírnunk:

R é s z t v e v ő k :  Hegymegi Kiss Pál nemzet
gyűlési képviselő, Debrecen város képvisele
tében: Csóka Sámuel polgávmesterhelyettes, Ros
tás István főkapitány, dr. Harsányi Imre a vá
rosi iparososztály vezetője, az államrendőrség kép
viseletében dr. Roncsik Tibor fogalmazó, dr. 
Ruszka István árvizsgáló bizottsági elnök, a debre
ceni kereskedelmi és iparkamara képviseletében 
dr. Radó Rezső főtitkár, a debreceni Kereske
delmi Társulat részéről Sesztina Jenő elnök és 
Nagy József főtitkár, az Országos Iparegyesület 
képviseletében dr. Soltész Adolf igazgató és La
tinak Jenő igazgatósági tag, a Vendéglősök Or
szágos Szövetsége nevében Keszey Vince elnök, 
Neiger Jakab választmányi tag, Molnár Gyula, 
a Budapesti Kávésok Áruforgalmi Rt. igazgatója, 
a debreceni ipartestület részéről Varjassy és Pra- 
hách alelnökök, a Budapesti Kávésok Ipartestü- 
Iete részéről Reiner Mór elnök, Losonci Gusztáv 
és Kovács József alelnökök, a Magyar Kávésok 
Országos Szövetsége részéről Gárdonyi József el
nök, Pethő György társelnök, Németh Aladár 
(Debrecen) alelnök, Kallós Márk és Sachs Ödön 
alelnökök, Pallai Miksa pénztáros, Bródy Ignác, 
Deák Elemér, Frenreisz Antal, Gál Arnold, Hajós 
Samu, Klauber József, Mészáros Győző, Steiner 
József, Strausz Miksa, Szabó Samu, Tauber Sala
mon, választmányi és előljárósági tagok. Vidéki 
kartársak: Kemény János elnök, Szatmári Zoltán 
titkár, Németh András, Kovács Aladár, Németh 
Sándor, legitj. Weichlinger Károly, Lokody Sán
dor, Rosenberg Sándor, Kerpel Frigyes, özv. 
Grósz Jenőné, Apor Gyula, Róth Imre, Nagy Endre, 
Maday Imre, Márkus Jenő, Borgida Farkas (Debre
cen), Papp Lajos (Nyíregyháza), Kohn Adolf (Ko- 
mádi) és sokan mások. A Főpincérek Országos 
Egyesülete részéről Hajdú Vilmos elnök, dr. 
Kollmann Dezső ügyész, Francsics Károly pénz
táros, Gosztonyi Ferenc, Lebeda János, Nikelsz- 
burger József, Szalaminka István és Zwillinger 
István. A szálloda és vendéglői alkalmazottak 
genfi szövetségének magyarországi fiókja kép
viseletében Holley Károly titkár. A szállítók kép
viseletében a Törley-cég részéről Bíró Henrik, 
az Első Magyar Részvény Serfőződe részéről 
Kertész, Braun Testvérek likörgyár részéről Koncz 
József.

K i m e n t e t t é k  m a g u k a t :  Baltazár Dezső 
tiszántúli református püspök, ki Németh Aladár 
szövetségi alelnökhöz a következő levelet intézte: 
»Kedves Öcsém! A Magyar Kávésok Országos 
Szövetsége November 15-iki országos kongresz- 
szusára szóló meghívót hálás köszönettel vettem. 
Sajnálattal kell becses tudomására juttatnom, hogy 
a kongresszuson nem vehetek részt, mivel 15-én 
Budapesten leszek hivatalos ügyben elfoglalva. 
Kérem legyen szives tolmácsolni a kongresszus 
előtt őszinte tiszteletem nyilvánítását és áldáskivá- 
násomat. Tisztelettel és szeretettel őszinte hive 
dr. Baltazár s. k., Debrecen 1922 nov. 13.« Ki

mentették magukat továbbá dr. Lindenberg Já
nos prépost plébános, dr. Schlesinger Sámuel fő
rabbi, Brück Károly, a Vendéglősök Beszerzési 
Csoportja Rt. vezérigazgatója, Deutscri Mór, a 
Budapesti Sütők Ipartestülete elnöke, és Bognár 
Mihály, a győri kávésszakosztály elnöke.

Üdvözlő táviratokat küldtác: Bronner Miksa, 
a »Westend« - kávéház tulajdonosa és Pósch Jó
zsef, a Főpincérek Országos Egyesületének al- 
elnöke.

Pont 10 órakor nyitotta meg G á r d o n y i  
József szövetségi elnök a kongresszus tanácsko
zásait és a következőket mondotta:

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim és igen tisz
telt Kartársak!

Amikor a Magyar Kávésok Országos Szövet
ségének első kongresszusát Debrecenbe hívtuk 
össze, ez elhatározásunkban két szempont vezetett.

Az egyik, a m'agyarság ősi fészkében, a 
régi magyar ipar egyik születési helyén kíván
tuk mi is kibontani zászlónkat. Dokumentálni 
akartuk azt, hogy mi is bele kívánunk kapcsolódni 
abba a gazdasági és kulturális tradíciókba, ame
lyeket Debrecen a magyarság történetében jelent.

A másik szempont azonban, amelyet nyo
matékosabban kívánok kidomborítani, ahhoz fű
ződik, hogy ma Debrecen a szerencsétlen tria
noni béke után Magyarország határvárosává lett, 
amelyen túl az idegen megszállók parancsolnak 
magyar véreinknek. Mai megjelenésünk azt akarja 
bizonyítani, hogy mi nem tekintjük Debrecent ha
társzéli városnak, központ az ma is úgy, mint 
régen volt és igaz hittel bízunk abban, hogy a 
közénk emelt mesterséges válaszfalak lehu'Iva, 
nem sok idő múlva felvidéki és erdélyi kartár
sainkkal, úgyszintén a többi elszakított részeken 
lévőkkel ismét itt tartunk Debrecenben kongresz- 
szust.

Addig azonban igen sok a teendőnk. Egy 
tönkretett ország közgazdaságát kell újjáépíte
nünk. Kevesen maradtunk és mindenkinek kijut 
a munkából a maga része. Ha tehát kartársain
kat e kongresszusra összehívtuk, tettük ezt az
zal a szándékkal, hogy a reánk eső feladat 
nagyságát megállapítsuk és kiszabjuk azt az utat, 
amelyen haladnunk kell, hogy a mi iparunk is 
elfoglalja ismét azt a helyet, amely őt Magyar- 
ország közgazdaságában megilleti.

A kávéházaknak az ipati élet terén speciális 
szerepe van. A kávéház, mint már annyiszor 
mondták, nem termel direkt értékeket, hanem 
inkább fogyaszt. Azonban, ha nem is ilyen di
rekt utón, közvetve mégis értékeket termel ak
kor, amikor elsőrendű szükségleti cikkekkel el
látja vendégeit, nekik szórakozást és kultúra al
kalmakat nyújt. Számtalanszor elismételték már, 
hogy Magyarország politikai mozgalmainak nagy 
része főleg a legutóbbi évszázadban a kávéhá
zakban kezdődött és elég e részben legnagyobb 
költőnknek Petőfi Sándornak nevét megemlíte
nünk, kinek nemzeti dala első ízben a »PiIvax«- 
kávéházban hangzott el.

De hagyjuk a múltat, a jelen feladatai előtt 
állunk. A háborús gazdálkodás nyomait a leg
több ipar már kiveherte, egyedül a mi iparunk 
az, amely még a béklyók alatt küzd. Szabad 
mozgásunkban még mindig korlátozva vagyunk
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és nem áll módunkban kifejteni azt a munkássá
got, amelyet az idők és a viszonyok tőlünk 
megkövetelnek.

Azért jöttünk tehát ide, hogy a jövő munka- 
programmját megállapítsuk. Kérem az igen tisz
telt Kartársakat, kisérjék figyelemmel tanácskozá
sainkat és szives 0 hozzászólásaikkal és tanácsaik
kal támogassák kongresszusunk munkáját.

Amikor tehát a Magyar Kávésok Országos 
Szövetségének első kongresszusát megnyitom, 
örömmel üdvözlöm a megjelent vendégeket, a 
hatóságok képviselőit és összes kartársainkat, 
elsősorban pedig köszönetét mundunk Németh 
Aladár barátunknak a kongresszus rendezéséért 
és előkészítő munkájáért.

A kongresszus közönsége zajos tetszéssel fo
gadta a formás megnyitó beszédet, mire elnök fel
hívására

M é s z á r o s  Győző lépett az előadói asztal
hoz és

a kávésipar általános gazdasági hely
zetéről

a következőket mondotta:
Igen tisztelt Országos Kongresszus!

Leplezetlen őszinteséggel azt a sauiálatos tényt 
kell megállapítanom, amelyet a kávésok első orszá
gos kongresszusa alkalmával immár tapasztalunk, 
hogy a mai csonka Magyarország kávésainak ér
deklődése legsajáttabb ügyeiben nem az ügy fon
tosságát megillető részvétlen és megértésben nyi
latkozik meg. Ez azonban nem togja gátolni a mi 
készségünket abban az irányban, hogy ennek a 
jobb sorsra hivatott iparágnak, melynek annyi fáj
dalma van, a részvétlenség dacára, bajait az ország 
és a hatóságok mélyen tisztelt képviselő jelenlé
tében tel ne tárjuk.

A magyarországi kávésfpar rettentő gazda
sági helyzetét, melyet hazafias őszinteséggel kell, 
hogy megállapítsuk, nemcsak a kávésság kizáró
lagos bajának tekintek, hanem ennek a szeren
csétlen megcsonkított magyar hazának helyzetét 
látom visszatükrözni abban a zűrzavarban és gaz
dasági válságban, mi ezt az ipart talán súlyo
sabban érinti, mint a többi iparokat.

Szakmánk gazdasági helyzete, egyszerűen két
ségbeejtő. Iparunk két malomkő között őrlődik. 
Mig az élet nehézségei a legnagyobb mértékben 
megnehezítik üzemeink fenntartását, úgy más ol
dalról szakmánkkal szemben ellenszenv nyilvá
nul meg azok részéről, kik mindenáron bűnbakot 
keresnek azon a téren, ahoi készséges megértést 
kellene tanúsítani, Így fényűzést helynek tekin
tik a kávéházat, fényűzésnek annak kényelmét és 
higiéniáját és nem veszik figyelembe, hogy Buda
pesten a kávéház volt az, mefy évtizedeken át 
kultúrát terjesztett, kenyeret adott különféle ipar
nak, tervező művészetnek és alkalmat nyújtott 
arra, hogy magyar iparművészeink a kávéházak 
művészies berendezésük révén mutathassák ki te
hetségüket és szerezzenek európai hírnevet a ma
gyar iparművészeinek'.

A kultúra terjesztése még abban is megnyil
vánult, hogy a kávé házak a világ hírlapi iro
dalmának megszerzése és rendelkezésére bocsá
tása által az ismeretterjesztésnek és a művelődés 
lehetőségének számtalan forrását nyitotta meg 
azok részére, akiknek körülményei egyébként nem 
engedték volna meg, hogy a kávéházak nélkül

ezt maguknak megszerezhessék. Ma, amikor a tu
dásra, tanulásra és művelődésre szomjazó része 
a közönségnek a saját mostoha anyagi körülményei 
folytán nem tudja megszerezni a világ hírszolgála
tának forrásait, a kávéházak teljesítik ezt a kul- 
turmissziót és ezen források megteremtéséről gon
doskodnak.

De 'alz esztétika fejlesztését sem hagyhatom 
szó nélkül, mert egy architektónikus szempont
ból művésziesen berendezett kávéház feltétlenül 
finomítja az Ízlést, mi végeredményben kávéházat 
látogató nagyközönség hasznára van és Így hasz
nára van az egész társadalomnak.

■ Iparunk gazdasági helyzetének sivárságát fo
kozza még az a körülmény is, hogy igen sók eset
ben hiányzik a hatóságok részéről az a megér
tés, mi az előbb vázolt körülmények folytán ipa
runkat feltétlenül megilletnél^ Ez az ipar a haza
fias kötelességek teljesítésében mindenkor az első 
volt az elsők között. A háború alatt a kávéházak 
témberendezését ott találjuk a haza oltárán, hogy 
hadianyag készüljön belőle. Vérünkkel és pénzünk
kel is ott voltunk, ahol mindnyájunknak köteles
sége volt ott lenni. A háború szerencsétlen befe
jezése és az ezt követő forradalmak a proletár- 
diktatúra rémnapjai, mind megannyi mély sebet 
ejtettek a normális víszonyokhöoz iparunkban. 
Nem kérkedés, hanem a kötelességteljesités ma
gasztos érzése szólaltatja meg bennem azt, hogy 
a kávésság megértő szívvel és hazafias készség
gel ölelte magához a megszállók zsarnoksága elől 
a hozzánk menekülő testvéreinket. Es mindezért 
a meg nem értés, mellőzés, üldözés jut nekünk 
osztályrészül. Nincs ipari szakma ma már, mi a 
háború befejezésének harmadik évében még a 
háborús korlátozások labirintjéble vergődne. Ha ar
ról van szó, hogy adót fizessünk, akkor a kávé
házak fényüzési vállalatok, ha ármegszabásról van 
szó, akkor viszont közszükségletnek minősítenek 
bennünket. Es ez a meg nem értésnek szüleménye.

Amikor Debrecen szabad királyi városában 
első alkalommal zászlót bont a magyar kávés
iparosság, ezt céltudatosan cselekedte. Mert haza
fias fájó érzésünkben a határvárossá lett Deb
recenben a határon túl is dolgozó karfásaink
nak alkarjuk odakiáltani, hogy az a határ lehet mo
mentán egy ránk kényszeritett válaszfal, de ma
gyar érzésünkben, gondolkozásunkban és hazán
kat újjá építeni akaró törekvésünkben egy gon
dolat fiiz bennünket össze, bízva a magyarok 
Istenében, hogy a legközelebbi országos kon
gresszusunkon már ismét a Nagym agyarország 
határain belül dolgozó kávésok körében mond
hatjuk el mondanivalónkat.
• Felszólalásom anyagához: gazdasági helyze
tünk feltárásához szükséges meg azon körülmé- 
inyek felemlitése, hogy a közterhek viselésében 
a magyar kávés mennyiben veszi ki részét. Itt 
ismét megállapíthatom, hogy nincsen ipari szak
ma, mely az adónemek tömkelegében olyan to
jástáncot járna, mint éppen a kávés. Ha kez
dem a közvetett adókon, értve alatta forgalmi 
adó, fényüzési forgalmi adó, vigalmi adó és a 
a tréfásnak hangzó adó-adó megnevezését ■ és 
folytatva, jövedelem adó, 111. oszt! kereseti adó, 
hadinyereségadó, vagyonadó, és még Isten tudja 
hányféle adó elnevezéseken, úgy a laikus publi
kum előtt is érthetővé válik az a körülmény, 
hogy miért vált szükségessé a kávésság egyszerű
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mesterségét folytató kávésnak külön személyzettel 
beállított egész adóhivatalt üzletébe beiktatni.

Gazdasági helyzetünk megvitatásánál nem
hagyhatom szó nélkül a magyar népjóléti minisz- 
ten ur őxcellenciájának az utóbbi hetekben ki
adott ama rendeletét, amellyel diktatórikusán az 
iparosság teherviselőképességének számba nem 
vevésével, oly terhet kíván az iparosság vállaira 
tenni, amely ellen tiltakozó szavunkat jelen al
kalommal is fel kell emelnem. T. i. arról van 
szó, hogy a munkásbiztositás anyagilag kátyúba 
jutott intézményét olyképpen huzzuk ki a sár
ból, hogy az augusztusi állapotnak megfelelően 
négy havi járulékot fizetési előlegként nyújtsunk 
a betegsegélyző-pénztáraknak. Ami körülbelül any- 
nyit jelent, hogy a mai nehéz viszonyok mellett 
üzemi tőkénkből 50—60,000 koronát hasítsunk ki 
és kölcsönként adjuk oda a pénztáraknak. Ma
gam részéről, igen tisztelt kongresszus, tulajdon
képpen állami feladatnak tartanám a pénztárak 
anyagi helyzetének rendezését. A szociális mun
kásbiztositás témáját is felvetettem, méltóztassa- 
nak megengedni, hogy a magam részéről az ál
talános magyar munkaadói érdekek szempontjá
ból ezt a kérdést taglaljam. Véletlenül csekély
ségem a munkásbiztositás intézményében a mun
kaadói érdekeltség képviseletében mint igazgató- 
sági tag helyet foglaltam és ,igy bő alkalmam 
nyílt ahhoz, hogy megalkossam magamnak a múl
takból merített tapasztalatok alapján a szociális 
munkásbiztosit.lsra vonatkozó véleményemet. Úgy 
tudom, hogy a magas népjóléti minisztérium uj 
munkásbiztositási törvény tervezetével foglalkozik és 
igy megragadom az alkalmat, hogy hazafias 
aggodalmamnak adjak abban az irányban kifeje
zést, hogy mentsen meg bennünket az Isten attól, 
hogy a munkásbiztositás intézményében az úgy
nevezett autonómiáknak a paritás szellemében jus
son megint szerep. Mert a múlt tapasztalatai alap
ján megállapíthatom, hogy a paritásos szellem 
csak a hivatásszerűen foglalkozó szociáldemokrata 
munkásvezéreknek kedvezett, kik a szociális mun
kásbiztositás az agitáció terén érdemeket szerzett 
munkásvezéreknek elhelyező azilumává egyrészt, 
másrészt pedig a szociáldemokrata párt expozitu- 
rájává rendezték be.

Ha iparunk gazdasági helyzetének hü tükrét 
nem akarom hézagosnak hagyni, úgy méltóztas- 
sanak megengedni, hogy szives türelmüket még 
egy kis időre igénybe vegyem, hogy nagyjában 
iparunknak munkáskérdésével is foglalkozzam. Sze
mélyes szolgáltatáson alapuló iparunknak létalapja 
a munkaadó és munkás megértésén alapszik. Emelt 
fővel állíthatom, hogy minden demagógikus, uszító 
és burkolt célokat szolgáló agitációkkal szemben, 
a magyar kávésság mindenkor tudja, hogy mivel 
tartozik szakmánk dolgozó munkásainak. Tudta 
anyagi téren mindenkor, hogy a megnehezült meg
élhetési viszonyok mellett spontán saját elhatáro
zásából munkásainknak anyagi helyzetén javítani 
kell, tudta egyszersmindenkor azt is, hogy a mun
kásjóléti intézményeknek mennyiben kell e'.eg'et 
tenni és itt az országos kongresszus szilié előtt 
kijelenthetem, hogy mi magyar kávésok a nem
zeti érzéstől áthatott dolgozni akaró munkásaink
nak teljesítő képességűn., legvégső határáig el- 
inenve, meg tudtuk és meg fogunk adn, mindent. 
De semmi körülmények között setn mehetünk bele, 
a múltak tapasztalatai alapján, egy olyan rom
boló politikát folytató szakszervezet terrorisztikus

fellépésének, amely politika hazánk sírjának meg- 
ásásához vezetett.

Amidőn, igen tisztelt Országos Kongresszus, 
felszólalásom végéhez közeledem, méltóztassanak 
megengedni, hogy felszólalásomat két konkrét for
mában reazumáljam. Az első az, hogy mondja ki 
a Magyar Kávésok első Országos kongresszusa, 
hogy mély tisztelettel fölkéri a népjóléti miniszter 
ur ó excellenciáját, hogy tekintsen el a munkás- 
biztositó pénztáraknak adandó előlegnyujtásától, 
egyben kérje tei az országos kongresszus elnöksé
gét, hogy ebben az irányban egyéb fórumok előtt 
is a szükséges lépéseket tegye meg.

A másik körülmény, amelyre beszédem be
fejezésével rá akarok mutatni, az, hogy nemcsak 
mi kávésiparosok, hanem az ország összes iparosai 
ébredjenek tei 'a íetargiábő. és vegyék ki részüket 
hazafias készséggel nemzetünket újjáépíteni célzó 
hazafias munkából. Amidőn végszavamban az ég 
áldását kérem kongresszusi munkásságunkhoz, te
szem ezt abban a megelégedett tudatban, ha jelen! 
kongresszusunkkal egy téglát hordtunk nemzetünk 
újjáépítéséhez, úgy kötelességünket teljesitettüjk.,

Mészáros Győző előadásával kapcsolatosan 
H a j d ú  Vilmos, a Főpincérek Országos Egyesü
letének elnöke, a következő memorandumot ter
jesztette a kongresszus' elé:

Tisztelt Kongresszus! Igen tisztelt Uraim!
Mielőtt felszólalásom tulajdonképpeni tárgyára 

áttérnék, nem mulaszthatom el, hogy egyesületem 
nevében a Magyar Kávésok Országos Szövetsé
gének köszönetiinket ne fejezzem ki a megtisz
telő meghívásért és ezért az előzékenységért, hogy 
kérésünk előterjesztésére alkalmat adott.

A magunk részéről nagy fontosságot tulaj
donítunk ennek a ténynek.

Elsősorban jelenti azt, hogy a kongresz- 
szusban való részvételre felhívtak azért, mivel 
egyesületünk törekvéseit megértve, igen tisztelt 
munkaadóink belátták, hogy egyesületünk min
denkor arra törekedett, hogy a fenforgó gaz
dasági kérdéseket jóakarattal és kölcsönös meg
értéssel igyekezett megoldani.

Másodsorban jelenti azt, hogy egyesületün
ket a munkásság elitje jogos képviseletének is
merik el és illetékesnek arra, hogy a munkásság 
érdekeit a munkaadók elé tárja és azokat a le
hetőség szerint kölcsönös jóakarattal megvaló
sítsa.

Ez a két szempont bátorít fel arra, hogy 
egyesületünk előterjesztéseit a tisztelt kongresz- 
szus elé terjessze, azzal a kéréssel, hogy azo
kat elfogadni és megvalósítani szíveskedjenek.

Előre bocsájtom, hogy előterjesztéseink sem 
uj dolgokat, sem semmiféle rendszeri kérdéseket 
nem tartalmaznak. A mai helyzet alapján állunk, 
tudva, hogy a zavaros gazdasági és pénzviszo
nyok a kávéházakban semmiféle rendszerválto
zást, vagy újabb terhek viselését nem tesznek le
hetővé s igy szem előtt tartva a jelen hely
zetet, kéréseink a legszerényebb és a legmini
málisabb keretben mozognak, amelyek teljesítése 
alig jelent valamilyen áldozatot.

Kéréseink egy része tisztán erkölcsi jelentő
ségű, melyeknek teljesítése annál kevésbé ütköz- 
hetik nehézségekbe, miután azokat a Budapesti 
Kávésok Ipartestülete is elvben már magáévá 
tette.

Előterjesztéseink másik csoportja gazdasági
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természetű ugyan, azonban olyan, hogy uj meg
terhelést alig tartalmaz, miután azok a fővárosi 
és vidéki üzemek nagy részében amúgy is meg
vannak valósítva.

Azonban kartársaink exisztenciájának bizto
sítása és a jövő nemzedék érdekében szüksé
gesnek látnok azoknak a t. Kongresszus részé
ről való elvi leszögezését.

Ez alkalommal hangsúlyozzuk, hogy a_ ma 
követett elvi gyakorlatot, mely szerint a főpin
cérek alkalmazása szabad megegyezés tárgya, boly
gatni nem kívánjuk. Azonban e szabad megegye
zés kereteinek minimumát kívánjuk megállapítani, 
amelyen belül a megállapodás megtörténhetik.

Ez sem uj dolog, hivatkozunk a kávésok 
ipartestületének legújabb bérszabályozására, mely
ben például a telirónők fizetését — bár szabad 
megegyezés tárgyának jelenti ki, — mégis a fize
tés minimumát előírja.

Ezek hangsúlyozása mellett kívánom egyesü
letünk javaslatait 6 pontban előterjeszteni, kérve 
azok beható tárgyalását és elfogadását:

f. M o n d j a  ki  a k o n g r e s s z u s ,  h o g y  
m u n k a a d ó k  f ő p i n c é r t  c s ak  az e g y e 
s ü l e t  t a g j a i  s o r á b ó l  a l k a l m a z h a t n a k .

E kérésünk teljesítése semmiféle terhet nem 
jelent munkaadóink: a, sőt nemcsak egyesületünkre 
nagy jelentőségű, de fontossága van a kávésipar 
szempontjából, mert minél erősebb és szervezet
tebb a mi egyesületünk, annál inkább áll mó
dunkban tagjainkat fegyelmezni és őket oly moz
galmaktól távol tartani, amelyeknek iránya iparunk 
egész alapjával ellentétes irányú.

2. Ú gy a m u n k a a d ó r a ,  mi n t  a f ő p i n 
c é r r e  t é t e s s é k  k ö t e l e z ő v é  a s z a b a d 
n a p  m e g t a r t á s a .

Ez a kérésünk teljesen fedi a Budapesti Ká
vésok Ipaitésiiietének álláspontját, a legtöbb 
üzemben be is lesz tartva, épp ez okból álta
lánosan kötelezővé kivánnók tenni.

Ugyancsak a budapesti kávéházak legtöbbjé
ben követett gyako. latot kívánja kötelezővé tenni 
kérésünk 3. pontja, mely szerint:

3. A f ő p i n c é r t ő l  k ö v e t e l h e t ő  és el 
f o g a d h a t ó  ó v a d é k  ne l e g y e n  n a g y o b b ,  
mi n t  2 n a p i  á t l a g o s  b e v é t e l n e k  az 
ö s s z e g e .

Nem kell e helyen azokat a visszaéléseket 
vázolnunk, amelyek az óvadék cimén megtörtén
tek, mi tagjainknak szigorúan megtiltjuk nagyobb 
óvadék felajánlását, ugyan ennek kimondását kér
jük a t. Kongresszustól.

E három pontnak inkább erkölcsi fontossága 
van, gazdasági jellegű kéiéseink alábbiak:

4. A f ő p i n c é r  e ' knek l e g a l á b b  u g y a n 
o l y a n  m i n i m á l i s  h e t i  f i z e t é s e  l e g y e n ,  
mi n t  a f e l s z o l g á l ó k n a k .  Az e zen  f e 
l ül i  j a v a d a l m a z á s  s z a b a d  e g y e z k e d é s  
t á r g y á t  ké pe z i .

E pontnál rá kívánok mutatni arra, hogy 
már a főpincéri állás tekintélye is indokolttá teszi, 
hogy azok legalább annyi fizetésben részesülje
nek, mint a felszolgálók. A főpincér a munkás
sággal szemben mint munkavezető szerepel és 
egyáltalán nem alkalmas e pozíció kidomboritá- 
sára az a tény, hogy a munkavezetőnek kisebb, 
vagy egyáltalán semmi a fizetése.

De eltekintve ettől a morális szemponttól, 
tény az, hogy a főpincér — eltekintve a felügye
lettől, pénzbeszedéstől és vezetéstől — a legtöbb 
kávéházban végez annyi üzemi munkát, mint egy 
felszolgáló.

5. A főpincér mentessék fel az újságoknak 
saját költségén való beszerzése alól.

6. Mentessék fel a főpincér az inventárban elő
forduló törés által okozott kár megtérítésének kö
telezettsége alól.

E Két kérelmet indokolnunk alig szükséges, 
okuk a változott gazdasági viszonyokban rejlik. 
A főpincér helyzete ma nem hasonlítható össze 
azzal a helyzettel, amelyben a háború előtt volt. 
Akkoriban a főpincér rizikója sokkal kisebb volt, 
mint ma, amikor nagyon könnyen előfordul, hogy 
egy lelkiismeretlen vendég pár száz koronás szám
lával fizetés nélkül eltávozik, úgy, hogy esetleg 
ez az összeg a fűpincért egész napi keresetétől 
fosztja meg.

H.if jniéig a költséges ujságbeszerzést és törést 
is fedeznünk kell, keresetünk a minimumra apad 
minden áthárítás lehetősége nélkül.

Hírlap- és edénykiadások tulajdonképp az 
egyes üzemek költségszámláját terhelik, ahol — 
bár tudjuk, hogy nehezen —- de mégis inkább 
van mód a terheket a közönségre átnáritani.

Azt pedig mondanunk is felesleges, hogy a 
borravaló-kereset nem tart lépést a drágasággal, 
mert még ma is igen sok olyan üzem van, ahol a 
fogyasztott cikkek árát — bármily magas legyen 
— a közönség megfizeti, de borravalót alig ad.

Azt pedig sem a munkaadók, sem a főpin
cérek érdekében nem áll, hogy a borrravalók ösz- 
szegét erőszakkal préseljék ki a vendégekből.

Így hát a keresetet fokozni nem lehet, leg
alább a terheken kell könnyíteni.

E tekintetben is hivatkozhatunk igen sok fő
városi üzem gyakorlatára, ahol e helyzet nehéz
ségeit belátva, a terhek alól a föpincérek egész
ben vagy részben mentesittettek.

Most tehát a mentesítés általánossá tételét 
kérjük

E hat pontban foglaltuk össze legfontosabb 
kéréseinket, amelyek, teljesítését a tisztelt Kon
gresszustól várjuk és reméljük.

A jövőre vonatkozó terveink közül csak fel
említjük, hogy megfelelően kiképzett egyének be- 
állithatása céljából pincériskola, továbbképző fel
állítását tervezzük, amelynek létesítéséhez a tisz
telt Kongresszus anyagi és szellemi támogatását 
kérjük.

K a r t á r S Q Í t l k  A l e g e l s ő  m i n ő s é g ű  f e h é r  é s  vörös p a l a c k b o r o k a t

figyeiifiébe / f e l ü l m ú l j a  a  “ M ENYECSKE
s é g  k ő i é b e n  a  l e g n a g y o b b  k e l e n d ő s é g n e k  ö r v e n d .  
F o r g a l o m b a  h o z z a :  a  V e n d é g l ő s ö k  B e s z e r z ő  C ső -  
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Hasonló tervünk a főpincérek elhelyezésének 
kérdése, mit alapszabályaink is előírnak és mire 
nézve prepozíciónkat annak idején elő fogják ter
jeszteni.

Végére értem előterjesztésemnek, tovább in
dokolni nem kívánom. Bízom a tisztelt Kon
gresszus tapasztalt jóindulatában és' kérem mél- 
tóztassék kérelmünket jóakaratukig támogatva, 
előterjesztett kérelmeink teljesítését határozatikig 
kimondani.

Fogadják hálás köszönetünket szives türelmük
ért, kívánjuk, hogy a kongresszus munkája ered
ményes és sikeres legyen.

A memorandum egyes pontjait dr. Ko Il
in a n n Dezső általánosságban jogi szempontból 
világította meg, nézéte szerint a főpincérek me
morandumában foglalt kérések teljesítésének aka
dálya nem lehet.
_ M é s z á r o s  Győző, mint az ügy előadója szó

lal fel és kijelenti, hogy amint már előadásában 
is kifejtette, a főpincérek kérelmei előtte szimpati
kusok és elvben hajlandó lenne azokhoz hozzá
járulni, de úgy látja, hogy azok kötelező végrehaj
tására a kongresszusnak hatásköre nem terjed ki 
és igy csak a kongresszus erkölcsi erejénél fogva 
képes a kartársakat a kívánságok teljesítésére fel
kérni. Ami a beadványban foglait azon kéréseket 
illStij hogy a kávéházak tulajdonosai lehetőleg; 
csakis az egyesület tagjait alkalmazzák főpin
cérekül, továbbá, hogy a kötelező szabadnapot a 
főpincéreknek is adják meg és hogy az óvadék 
csak a tényleges viszonyokkal arányban álljon, a 
saját részéről is helyesli és azokhoz hozzájárulni 
hajlandó. A memorandum többi három pontja, 
mely a főpincér és a munkaadó közötti szabad 
megegyezés korlátáit kívánja szűkíteni, általános 
elvi megállapodás alapjául annál kevésbbé szol
gálhat, minthogy e megegyezés jótormán üzemen
ként változik, mindazonáltal az ezirányu kérelmeket 
is a munkaadó jóindulatú megfontolásában kívánja 
ajánlani, olyképpen, hogy az egyes megállapodások 
létesítésénél ezeket a szempontokat is1 vegyék figye
lembe. Ily értelmű határozati javaslatot terjeszt elő, 
melyhez a kongresszus egyhangúlag hozzájárul, 
Úgyszintén ahhoz az indítványhoz, hogy a mun- 
kásbiztositó pénztári előlegek ellen a népjóléti mi
niszterhez Írjon fel.

A napirend következő pontja N é m e t h  Aladár 
szövetségi alelnök előadása volt, ki

a vidéki üzemek helyzete és a még 
fennálló háborús korlátozások

dm alatt tartotta meg nagyérdekü előadását, mely
ben a következőket mondotta:

Mélyen tisztelt közönségl
Az elsüllyedt régi jó világ kávésa megveszte

gető barátságossággal üdvözölte vendégeit, akikről 
kivétel nélkül nemcsak azt tudta, hogy mi a nevük, 
foglalkozásuk, milyen a vagyoni, társadalmi, családi 
helyzetük, de azzzal is tisztában volt, hogy kávéjukat 
sötéten, világosan vagy kreolszeriien, habbal, föllel 
vagy szűrve, forrón vagy langyosan, csészében vagy 
pohárban isszák-e. E széleskörű ismeretei elegendők 
voltak ahhoz, hogy idővel megszerezze azt a sarok- 
házat, amelyben kávéháza székelt.

Az uj idők kávésának nem adatott meg az 
a boldog lehetőség, hogy iparát ezen a régi biztos 
nyomon folytathassa. Vendégei nap-nap után úgy

változnak, mint a tengernek a szirthez csapódó 
fodrai. S azt kutatni, hogy miből élnek, valóban 
illetlen volna. Az uj idők kávésa nem igen tudja 
üdvözölni vendégeit, mert sok más egyébbel van 
elfoglalva. Például: gondosan szétválasztja be
vételét, mi esik forgalmi adó alá s mit terhel 
luxusadó. 'Ragasztja a forgalmi bélyegeket és ösz- 
szeállitja a fényüzési adóiveket. Folyamatban lévő 
néhány tucat árdrágitási ügyében megjelenik az 
árvizsgáló bizottságnál, az uzsorabiróságnál, szó
val mindenütt, ahol ma jelen lenni comme il faut. 
Tanulmányozza a lakásrendeleteket s évről-évre 
harcol, perlekedik a bér megállapítása ügyében. 
Békéltető tárgyalásokon elveszteget néhány drága 
napot s ezt úgy hívják, hogy bérmozgalom. Egyez
kedik a kihágási bírságok körül, mert egyik pin
cére eladott két cigarettát. Szivdobogva várakozik 
a pénzügyigazgató előszobájában, hogy az adóár- 
vérést néhány hétre függesszék fel és igy tovább 
a végtelenségig. De mindenekfelett olvassa, tanul
mányozza a hivatalos lapot, hogy hol szeszt, hol 
sót leltározzék és jelentsen be. A mai kávésnak 
minden a d ó ü g y i ,  j ö v e d é k i ,  k ö z i g a z g a 
t ás i ,  m u n k a ü g y i ,  mu n k á s b i z t o s i t á s ' i ,  
r e n d é s z e t i ,  b ü n t e t ő j o g / ' k é r d é s s e l  kell 
foglalkoznia, mindenre kell, hogy ideje jusson, csak 
arra nem, hogy kávéházával és vendégeivel fog
lalkozhassál

De ha nékem a vidéki üzemek helyzetéről kell 
szólanom, úgy ne várják tőlem, hogy Mariusként 
keseregjek Karthágó romjain, vagy éppen J e r e 
mi á s  siralmait idézzem, példázván a ótestamen
tumból: » Re t t e g é s  és t ő r  va n  mi  r a j t u n k ,  
p u s z t u l á s  és  rom lás'.« Ellenkezőleg: hozsan- 
nás éneket kell zengenem, mert hiszen Debrecen 
szab. királyi városa ünnepi, kongresszusi meglepe
tésül terítette elénk a csudás, a megs'zéditő, a vá
ratlan ajándékot: a kávéházi árak szabaddá tételét.

Úgy van. önök nem álmodnak és nem is hal- 
lucinálnak, én pedig tűrhetően józan vágyóik: s ezért 
ismétlem: a kávéházi árak Debrecenben immár 
nincsenek agyontájékoztatva.

De hogyan történhetet ez? Hiszen ez valósá
gos csoda! És mi, a XX. századnak hitványlelkü, 
szkeptikus, cinikus gyermekei már-már kételkedni 
kezdtünk a csodákban. Nos, ennek a hihetetlen, 
váratlan eseménynek történetét okulásul szives' en- 
gedelmükkel elmondom:

Történt egy napon, hogy végső elkeseredé
semben elhatároztam: lemondok minden irodalmi 
tevékenységről. Nem Írok a napilapoknak, sem a 
szaklapoknak, sőt még a »Borss'zem Jankó»-nak 
sem. Nem is írtam én még a szerelmesemnek se. 
Ellenben ettől az elhatározó naptól kezdve írásaim
mal kizárólag csak mindannyiunk közös szerelme
sét, az Árvizsgáló Bizottságot boldogítottam.

írtam alázatosan, — mint ahogy Bizáncban 
mondják: a hódolattól haldokolva.

Írtam önérzetesen, írtam kétségbeesetten és' 
dühvei. Ez a kifejezés természetesen csak cum 
grano salis értendő. Azaz csak annyira voltam 
dühös, amennyire ezt egy jól nevelt kávés meg
engedheti magának.

írtam objektiven; hajszálpontosságu árkalku
lációkat becsatolva.

írtam szubjektiven: ecsetelve azt az ipari nyo
mort és züllést, amelybe az Árvizsgáló Bizottság 
beletájékoztatott bennünket.
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Írtam históriai visszapillantásokkal, majd vates- 
szerü előrelátással. írtam prózában, irtani hexa
meterekben.

Semmi eredmény.
Legfeljebb annyi, hogy a budapesti árakat sike

rült kiverekednünk. De ez legalább mindig gyor
san ment. Úgy átlagban a budapesti árak kihir
detése után négy hét múltán.

Végül is a kö.tői ihletnek egy termékeny órá
jában azt irtain, hogy ha az Árvizsgáló Bizottság 
nem hajlandó tudomásul venni, hogy a nyers
kávénak, a tejnek, a cukornak, a teának, a rum
nak, a etiromnak ára 400—500—600-szoros, ezzel 
szemben az ő tájékoztató árai csak 00—70-szeresek, 
akkor e tarthatatlan helyzetet kíséreljük meg más 
téien megérzékeltetni. Vessünk párhuzamot a posta 
és a kávéház között:

Egy ajánlott levél békében 35 fillér volt, egy 
rumos tea 60 fillér.

Ma egy ajánlott levél 75 korona. Egy rumos 
tea volna az Árvizsgáló Bizottság szerint '34 korona.

Egy távirat minimális dija volt 60 fillér. Pont 
ugyanennyibe került a tea is.

Ma a távirat alapdija 150 korona, a tea 
34 korona.

Es ime, ennek a párhuzamnak vo't is némi 
eredménye. A bizottság 10»,o-os árjavitást enge
délyezett.

De a döntő sikert ennek a bjivös tárgynak 
köszönhetjük, melyet itt ünnepélyesen felmutatok 
és amely drága ereklyét végrendeletemben kávés- 
muzeum javára hagyományozom. Mit gondolnak, 
mi van ebben a doboz-oan? Talán csak nem a 
bölcsek köve? De igen, ebben van a nagy elixir, 
a nagy magiszterium, a harmadfokú medicina, a 
bölcsek köve, a lapis philosophorum, amely a rezet 
arannyá változtatja, amely a terméketlen gyümölcs
fákat termékenyekké teszi, amellyel az emberi élet, 
sőt a kávéházak élete is meghosszabbítható és 
melynek révén — mint a példa mutatja — még 
az Árvizsgáló Bizottság is jobb belátásra bírható. 
Probatum est. A tanulságos eset a következő:

Vidéki kávés voltom dacára is a félig kultu
rált emberek közé sorozom magam s eme — talán 
elfogult — önértékelés birt arra, hogy elmenjek 
egy közeli üzletbe szappant vásárolni. Bevallom 
emberi gyöngeségemet, amely abból áll, hogy meg
szoktam egy bizonyos fajtájú, nem túlságosan illa
tos, de tűrhetően habzó szappantajtát, amelyet béké
ben pont egy tea áráért, azaz 60 fillérért vásárol
tam. De kissé megnyúlt a képem, amikor most 
— forgalmi adóval — 269 koronát kellett fizetnem. 
Útközben kiszámítottam, hogy nékem a békebeli 
egy tea helyett most nyolc teát kell eladnom, 
hogy magamnak egy szappant vásárolhassak. De 
útközben — mint egy »Pester LIoyd«-be!i »der 
Mann dér Strasse« — azon is elgondolkodtam, 
hogy vájjon mi fontosabb, mi igazibb közszükség
leti cikk: a szappan vagy a rumos tea? A szappan 
Után ime csak forgalmi adót fizettem, ellenben a 
tea után a' nap nagyobb részében fényüzési adót

kell leróni. És ha a magam filiszter életét vizs
gálom is, akkor is arra az eredményre jutok, hogy 
szappan nélkül nem volnék képes élni. A szappan 
nélkülözése fizikai gyötrelmet, sőt betegséget je
lentene. Ellenben a minős tea? Évszámra se iszom 
s így ha a rumos tea még közszukségietet ké
pezne is, valószínűleg nem jelent olyan elsőrendű 
közszükségletet, mint az én szappanom.

De ez nyilván csak az én destruktív felfogásom. 
Egy beteg elmének mosolyogni való logikája. 
Mert ha okfejtésem helyes volna, azaz ha a kö
zepes minőségű, forgalmi adóval terhelt szappan 
fontosabb közszükségleti cikkk volna, mint a fény
üzési adóval terhelt rumos tea, úgy az Árvizsgáló 
Bizottság azt a figyelmet, energiát, gondoskodást 
nyilván inkább a szappantfogyusztók, mint a rumos 
teát éléezők érdekében alkalmazná.

De nem elégedtem meg azzal, hogy mindezt 
végiggondoljam. Hazatérve, a fellángoiásnak első 
hevében Írógépemhez ültem s mindezt — talán 
kissé tiszteletlenül, talán kissé gúnyosan — de 
megírtam. S a levelet, mielőtt még megbánhattam 
volna, gyorsan elküldöttem.

Ez a beadvány, ez az ifjúi fellángolás nem
zette meg azt a gyermeket, amely mint az Árvizs
gáló Bizottság legutóbbi hirdetménye napvilágot 
látott: a kávéházi árak szabaddá tételét.

A vidéki üzemek helyzetét illetően, kérem, vi
gyék haza ezt a tanulságot: szerezzenek be sürgő
sen egy darab szappant s pzt a jegyzékkel együtt 
bocsássák az OKÁB rendelkezésére.
Né me t h :

A szellemes .szatírával átszőtt előadást állandó 
zajos derültség kisérte, melynek befejeztével az 
összes résztvevők zajos ovációban részesítették az 
előadót.

Ezután L o s o n c z i  Gusztáv ipartestületi ál
elnök adta elő

az országos árszabályozásról
szóló jelentését a következőkben:

Bizonyos tartózkodással fogok előadásom tár
gyához akkor, amikor az ármegállapítás kérdésé
vel és az ezzel szerves kapcsolatban lévő problé
mákról akarok szólani.

Önkéntelenül elém tolulnak az illusztrált lapok
ban közzétett szimbolikus statisztikai képek, ame
lyeken egymás mellé állított egészségtől duzzadó 
emberi aiakok mutatják valamely ország termelé
sének vagy fogyasztásának nagyságát.

Ha ma a kozépeurópai államok gazdasági hely
zetét akarnék szimbolizálni, sebektől borított rok
kant alakokat kellene egymás mellé állítanunk.

De megrokkant az egész világgazdaság, győző 
és legyőzött egyaránt. Krízis krízis ij;tán, 
valutáris különbségek, beszerzési nehézségek mind 
súlyosabbá teszik a helyzetet. Es ezt érzi világ- 
szetté az ipar és kereskedelem, mely nap-nap után 
uj harcra kel, hogy legyőzze azokat a nehézsé
geket, amelyek reá nehezülnek.

cir^ czx^ L ctlrrii ,
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Valóságos sisifus'i munkát kell végeznünk mind
nyájunknak és amint egyik terhet elgörditjük az 
útból, helyette jön a másik, amelyek mint a la
vina növekednek. Nyersanyagok drágulása, üzem
költségek emelkedése, újabb meg újabb adók nö
velik a megélhetés nehézségeit.

Az állam és a helyi hatóságok az üzemek jö
vedelméből részt kérnek s mig egyik oldalról arra 
törekszik, hogy e részesedés minél kiadós'abb le
gyen, addig a másik oldalról útjában áll az át
hárítás lehetőségének és törvényes intézkedések
kel all útjában annak, hogy a kínálat és kereslet 
törvényei érvényesüljenek és irányítsák az árak ki
alakulását.

Fájó seb ez iparunk testén és mindenki önkén
telen borzongással riad vissza, mikor a ható
sági ármegállapítások és az ezzel szoros' összefüg
gésben álló árdrágitási bíráskodásról hall.

Kétségtelen tény az, hogy a még fennálló há
borús problémák között ez a legsúlyosabb és ta
lán legnagyobb akadálya annak, hogy a mi ina
runkban a békeállapot teljes mértékben helyreáll
jon. Kezeink még mindig kötve vannak, nem te
hetjük azt, amit iparunk érdekében szükségesnek 
és célszerűnek látnánk, fejünk felett lóg mindig 
a Damokles-kard és nekünk alkalmazkodnunk kell 
a fenforgó viszonyokhoz, mert a nem alkalmaz
kodás azt jelenti, hogy megszűntünk létezni, elve
szítettük évtizedes munkánk eredményét, iparűzési 
jogosultságunkat, italmérési engedélyünket, sőt 
még polgári becsületünket is. Ezt pedig senki sem 
akarja kockáztatni, mindenkinek elemi joga az 
élethez való jog és inkább dcferálva a fennálló ne
hézségeknek, él és viszi üzletét ahogy tudja és 
ahogy lehet.

Az ármegállapítás kérdése nem va'ami uj prob
léma. Háborús időkben — amint a biblia és az 
ókori feliratok tanúsítják — már éltek vele. Hogy 
jó-e, vagy rossz-e, arról a közgazdasági irók kö
teteket Írtak össze. Az elmélet talán helyesnek is 
ismeri el, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy 
az elméletet megvalósítani szinte lehetetlen.

A termelés bármely fázisában kezdődjék a ha
tósági ármenállapitás, mindig van olyan pontja, 
amelynek utján kijátszható és kerülhető és amely 
annak eredményét kétségessé teszi, va^y teljesen 
meghiusitia. Láttuk ezt a legutóbbi években, ami
kor a hatósági ármegállapítás eredménye vagv az 
áru eltűnése, vagy pedig annak horribilis megdrá
gulása volt.

Hogy e probléma jelen állásával tisztában le
gyünk, vissza kell tekintenünk e kérdés múltjára 
a legutóbbi háborús években.

A háború kitörése — az 1914. évben — gazda
ságilag készü'etlenül találta társadalmunkat. Anv- 
nyira benne voltunk a béke gondolatában, hogy 
a háború fogalma szótárunkból szinte kitörőknek 
látszott. Iparos- és kereskedőviláguok bizonyos' ije
delemmel nézett a várható események elé. Nem 
tudtuk, meddig tart a háború, mi lesz az ered
ménye, mit várhatunk tőle stb. stb. E bizonytalan 
helvzet az egész vonalon bizonyos árdepressziót 
szii't, mindenki értékeit készpénzre igyekezett be
váltani, hogy ily módon mindenkor a legköny- 
nyebben mozgósíthassa vagyonát. A háború első 
hetei olcsóbbodással jártak, mert hiszen mindenki 
abban bízott, hogy a mai időkben csak igen rövid 
ideig tartó háború lehetséges, a győzelem pedig 
több, mint bizonyos és akkor a meghódítandó te
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rületek gazdasági termékei mind ide fognak özön- 
leni fis lesz áru és lesz olcsóság nagyobb, mint 
várjuk.

Nem igy történt. A háború lángja mind job
ban terjedt. Rövidesen Európa nagyobb részével 
hadiállapotba kerültünk, megkezdődött az angol 
blokádpolitika és a meglévő készletek kezdtek "ro
hamosan csökkenni. A milliós hadseregek ellátá
sának érdeke szükségessé tette bizonyos nyerster
mékek állami kezelésbe vételét és az elosztás mód
jának megállapítását. Megszülettek a központok és 
megszületett a jegyrendszer. Mindkettő szaporo
dott; a háború végén csak Magyarországon 147 
központról tudunk, jegyünk pedig volt lisztre és 
kenyérre, tejre, zsírra, vajra, cukorra, babra és 
rizsre, tojásra, szappanra, szénre, fára, meg az Is
ten tudja még mi minden árura. Az eredmény azon
ban áz volt, hogy minél több volt a központ és 
jegy, annál kevesebb volt az áru és annál több 
volt az alkalom a jegyrendszer kijátszására és az 
áru idhalmozására.

A jegyrendszer kijátszása és az áru felhalmo
zására irányuló gazdasági tevékenység — az u. n. 
schieberség — kapcsolatban a hadseregs'zálütásoR 
körül tapasztalt visszaélésekkel, már a háború má
sodik évében éreztették hatásukat.

Feljajdult a közönség és a sa-'tó, állást foglalt 
minden visszaélés el'en, azok megtorlását követelte. 
Igv azután megszülettek a különféle háborús ren
delkezések, melyeknek elseje az 1916. évi IX. t.-c. 
az árdrágító visszaélésekről és ezzel kapcsolatosan 
a 3678/1197. M. E. sz. rendelet a közszükségleti 
cikkek forgalomba hozatalánál előforduló visszaélé
sek tárgyában. Már ezt megelőzőleg az 1915. évi 
4207. sz. rendelet kísérelte meg e kérdést szabá
lyozni, azonban nem sok eredménnyel.

Az 1916. évi IX. t.-c. már határozottabb intéz
kedéseket tartalmaz, amely a tapasztalt visszaélé
seket pénzbüntetéssel és fogházzal bünteti.

A 3678/1917. sz. rendelet alapítja meg az ár
vizsgáló bizottságok intézményét, amely akkori
ban kettős szervezettel birt, egyrészt a helyi ár
vizsgáló bizottságok, másrészt a központi árvizsí- 
gáló bizottságok alapján. A helyi árvizsgáló bizott
ságok fe'állitására az egyes törvényhatóságok vol
tak hivatva, akiknek intézkedéseit a központi, ár
vizsgáló bizottság bírálta fölül.

Elsőnek természetesen a főváros tanács'a ala
kította meg a helyi árvizsgáló bizottságot, melyben 
úgy az érdekeltség, mint a fogyasztó közönség 
megfelelően képviselve volt ugyan, melynek azon
ban előadója és szellemi vezetője a székesfővá
ros egyik exponense volt.

Már a régmúltban is tapasztaltuk, hogy a 
sajtónál a kávés- és vendéglősipar nem valami 
túlságos nagy szimpátiának örvendett. A béke évei
ben is jelentek meg többé-kevésbé komoly, vagy 
tréfás cikkek a milliomos kávésbárókról, a zsú
folásig telt kávéházakról, arról a nagy jólétről, 
amelyben a kávésok élnek. Tény az is, hogy akkor,

K artársak  figyelm ébe!
Egy ze ne akadémi a i  növendékekből álló
m ű v é s z t  n é g y e s
ajánlkozik, szerény feltételek mellett, előkelő 
helyiségbe 5 órai teához. Cím a kiadóhivatalban
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amikor a készletek megfogyása folytán a magán- 
háztartások ellátása mind nehezebbé vált, a ká
vésok teljes energiával hoztak meg minden áldo
zatot, hogy üzemeiket fentarthassák és a közön
ség szükségleteit fedezhessék. A közönség pedig, 
mely tejhez, vajhoz, tojáshoz jutni csak nehezen 
birt, szívesen kereste fel a kávéházakat, mert olt 
mindig megtalálta a megfelelő olcsó táplálékát. 
Hogy ez mennyi költségbe és fáradságba került, 
azt itt ecsetelnem felesleges, mindnyájan gyakorló 
kávésok vagyunk és mindenkinek emlékében él
nek az akkori idők nehézségei.

S mig egyrészről elismeréssel hallottuk a ha
tóságok nyilatkozatát, hogy a kávésok és vendéglő
sök mintaszerűen hozzájárultak ahhoz, hogy a kö
zönség ellátása fennakadást ne szenvedjen és' nagy
ban megkönnyítették az intézkedésre hivatott ha
tóságok munkáját, addig a másik oldalról felhang
zott a jelszó, hogy »a kávéházakban az egészsé
ges emberek tejeskávét isznak, inig a betegek
nek és gyermekeknek nem jut tej«. Ilyen és ehhez 
hasonló jelszavakkal bizonyos elkeseredést támasz
tottak a publikum körében és nagyon természetes, 
hogy az u. n. árbiráló bizottságok első tevékeny
sége a kávéházak árainak megállapítása volt.

Hogy ez minő szempontok figyelembe véte
lével történt, arról a Budapesti Kávésipartársulat 
.jegyzőkönyvei tanúskodhatnak, amelyek élénken 
vázolják azt a helyzetet, amelyben éltünk. Bár 
szakvéleményt kértek tőlünk, ezt azonban figye
lembe sem vették és a bizottság ötletszerüleg 
szabta meg az egyes cikkek árait. Ipartársula
tunk tiltakozott, felebbezett, eljárt a tanácsnál, köz- 
élelmezési miniszternél, de mind hiába. Hivatkoz
tunk a beszerzési cikkek árának emelkedésére, a 
megdrágult üzemköltségekre, mind hiába.

A helyzet már-már vigasztalannak látszott, ami
kor az 1918. év közepe táján a helyi árvizsgáló 
bizottság hatásköre a fővárosban az Országos' 
Központi Árvizsgáló Bizottságra ruháztatott át. Vá
rakozással és bizalommal néztünk ez intézmény mű
ködése elé, úgy hittük, hogy ez a hatóság orszá
gos jellegénél fogva az ármegállapítás kérdésében 
nemcsak a népszerű jelszavakat fogja szem előtt 
tartani de figyelembe veszi azt is, hogy a tisz
tességes ipar jogosan elvárhatja a hatóságok vé
delmét. E feltevésre alapot adott az a ténv, hogy 
annak élén egy műegyetemi tanár állott, kitől jog
gal elvárhattuk, hogy magasabb elméleti és gya
korlati képesítésénél fogva a mi jogos érdekeink 
megértésre fognak találni.

Es akkor, amikor a fővárosban és országszerte 
minden iparcikk ára a leghorribilisabb mértékben 
emelkedett, amikor cipő, ruha és egyéb termékek 
ára már száz meg száz százalékkal emelkedett, 
akkor az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság 
mint a legfontosabb szükségleti cikket — a fagy
laltot maximálta. Azt hiszem, ez elég kritika.

Még mielőtt az árvizsgáló bizottságok működé
sűket megkezdették volna, az egyes nyersanyagok

G R Ó F  S O H IS S IC H  T i l t /% M É R  
B O R G I Z D jIN A G  R T .
T É R É  Z - K  ft R  II T  »

Badacsonyi és Édes ^furmint

fogyasztásának szabályozására hivatott országos cs 
helyi hatóságok, minisztiriuinok, közélelmezési hi
vatal és törvényhatóságok saját hatáskörükben meg
szabták az .elsőrendű szükségleti cikkek árait.

Természetesen legelsősorban a liszt és kenyér 
árai szabattak meg. Majd sorra került a tej, vaj, 
a zsir, a cukor stb. stb., úgy, hogy a legfonto
sabb cikkek árai de facto szabályozva voltak.

Azonban az ármegállapításoknak az lett a kö
vetkezménye, hogy egyrészt az illető cikkek tel
jesen eltűntek a piacról, másrészt pedig a maxi
mális ár minimálissá változott, mert azt jelen
tette, hogy legkedvezőbb esetben a hatósági áron 
tudtunk vásárolni.

Felvirult a zugkereskedelem', a csempészés, mit 
a hatóságok is akarva, nem akarva tűrni voltak 
kénytelenek, mert hiszen annak ellenőrzésére és 
kizárására sem elegendő erővel nem rendelkeztek, 
de viszont arra való tekintettel, hogy az ily mó
don a városokba eljutott áru mégis jelentékenyen 
hozzájárul a városi lakosság életfentartásához, azt 
hallgatólag tudomásul is vették.

Mi már az első ármegállapítások alkalmával 
arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy ha a ha
tóságok kalkulációik alapjával a hatósági árakat 
veszik, adjanak módot arra, hogy nyersanyagain
kat hatósági árakon szerezhessük be legvégső eset
ben, ezeket az elsőrendű szükségleti cikkeket a 
hatóságok készleteiből engedjék át, hogy ily mó
don közönségünket olcsón és jól ki tudjuk elé
gíteni.

Kaptunk — Ígéreteket. Vagy, hogy egész tár
gyilagos legyek, egyes cikkekből, mint pl. kon- 
denztejből némely kis mennyiséget, főleg akkor, 
amikor a kondenztejet a közönség annak drága
sága miatt nem volt képes felvenni.

Cukorellátásunkról magunk gondoskodtunk a 
felállított cukorközpont utján. E részben egész a 
háború végéig nem is volt jelentősebb fennakadás.

Ellenben minden egyébről, amire csak szüksé
günk volt, magunknak kellett gondoskodnunk1. 
Óriási összegeket fizettünk ki csak azért, hogy kö
zönségünket el tudjuk látni, felkutattunk ismeret
len beszerzési forrásokat és azt közönségünk ren
delkezésére bocsájtottuk. Es hogy az az áruineny- 
nyiség, amelyet a kávéházak lorgalomba hoztak, 
nem a közellátástól vonatott el, bizonyítja az az 
eklatáns példa, hogy amikor a kávéházakban a 
tej fogyasztását betiltották, abban a hiszeinben, 
hogy az ily módon felszabaduló tej a közellátás 
javára esik, egy deciliterrel több sem került for
galomba, a kávéházak teje egyszerűen elmaradt.

Az Oiszágos Központi Árvizsgáló Bizottság 
működésének első percétől kezdve iparunkkal 
szemben meglehetős zárkozott álláspontot foglalt 
el. Ha már áremelést engedélyezett is, azt olyan
kor tette, amikor a nyersanyagok árának emelése 
már azt messze túlhaladta. így p. o. volt egy idő
szak, mikor a tojás hatósági piaci ára maga
sabb volt, mint a kávéházi eladási ár. így vol
tunk egy időben a vajjal is. Es mi küzdöttünk 
és vegetáltunk annak reményében, hogy véget 
ér a liáboru és ismét helyreáll a termelés sza
badsága.

A háború véget is ért. Hogyan, minő körül
mények között, azt felesleges itt ismertetnem. 
F’olitikai és gazdasági káosz állott be. A hábo
rús rendelkezések felfüggesztéséről szó sem esett, 
sőt azok még ki is bővíttettek. így mindenek
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előtt a szesztilalommal, amely a kávéházakat és 
vendéglőket bevételeik jelentős részétől fosztotta 
meg.

Azután jöttek a mutikáskérdések, sztrájk, 
amikor munkásaink követeléseinek csak úgy tud
tunk eleget tenni,  ̂ hogy ezzel kapcsolatosan az 
Árvizsgáló Bizottság hozzájárult az árak emelé
séhez. És ime, amit napokkal előbb az Árvizsgáló 
Bizottság nem  ̂talált engedélyezhetőnek, a terror 
az utca nyomása alatt percek alatt engedélyezte.

A kommün idejét nem is méltatom arra, 
hogy e korszak eseményeivel érdemlegesen fog
lalkozzam. Az Áivizsgáló Bizottság ugyan műkö
dött, maximált és árt állapított, csak nem volt 
mire. Tök és gersli, tök és gersli, amint azt már 
azóta annyiszor hallottuk.

Ennek is vége lett. A román megszállás iz
galmait is átéltük és lassan-Iassan kezdett gaz
dálkodásunk a békegazdálkodás felé i ányulni. 
Kezdődött a háborús intézmények likvidálása, 
egyre-másra szűntek meg a háborús központok 
és az ezzel kapcsolatos ármegállapítások.

A kötött gabonagazdálkodás megszűntével 
egymásután szűnnek meg a hasonló háborús gaz
dasági intézkedések, a nyerstermékek felszabadul
nak és megkezdődik az áraknak előbb lassú, 
majü mind gyorsabb tempójú emelkedése.

S mig a háború tartama alatt az volt a baj, 
hogy a maximált áru cikkek a köztorgalomból eltűn
tek és csak a zugtorgalomban — természetes áron 
felül — voltak megszerezhetők, most már, és még 
ma is, mindent lehet kapni, csak az árát nem sza
bad kérdezni. Minden feldolgozás és szabaddátétel 
dacára egy, helyesebben két iparág korlátozásai 
érvényben maradtak: a kávés- és a vendéglős
iparé. És minden feloldozás és szabaddátétel da
cára — bár csaknem minden iparág működése tel
jesen szabaddá tétetett — a vendéglős- és kávés- 
iparé még ma is fennáll.

Pedig ha valahol elveszítette az árszabályozás 
létjogosultságát, úgy éppen ez a két iparág az.

Amig a nyersanyagok árai: tej, cukor stb. 
hatóságilag szabályozva voltak — bár mint jelez
tem, a maximált árakon beszerezni nem volt lehet
séges — az árszabályozásnak legalább elméleti jogo
sultságát talán koncedálni lehetett.

De abban a pillanatban, amikor a termelő 
keze teljesen szabaddá tétetett, a tej, a cukor ára 
a termelés költségei szerint, importált cikkeink 
ára pedig a valutáris ingadozások szerint rendszerint 
felfelé emelkedtek, lehetetlenné vált a hatósági 
árszabályozások rendszere. A mi iparunk nem ter
melő, de feldolgozó ipar, amelynek a napi beszer
zési viszonyokhoz kell alkalmazkodnia.

Nem kívánom e kérdést még tovább is bonco
lás tárgyává tenni, de feltéve az egységes és olcsó 
beszerzés lehetőségét is, az egyes üzemek a legkü
lönbözőbb exisztenciális feltételek mellett más és 
más üzemköltségek mellett dolgoznak, lehetseges-e 
azok árait uniformizálni és mindegyikre rákény
szeríteni.

Nyilvánvaló, hogy egy elegáns nagyvárosi ká
véház, melyet előkelő es bizonyos igényeket tá
masztó közönség látogat, amelynek világítása, fű
tése ma milliókba kerül, a világsajtó nagy részét 
vendégeinek rendelkezésére bocsájtja, nagy sze
mélyzetet foglalkoztat, nem számíthatja ugyanazo
kat az árakat, amelyeket egy kis költséggel dolgozó 
külvárosi üzem. ,

Magasabb költségeit a különféle kulturális igé
nyeknek megfelelő kiszolgálást, az anyagok minő
sége csak akkor fedezhet, ha árait effektiv költ
ségeinek megfelelően szabhatja meg. Erről rész
letesen beszélnem felesleges.

Az Árvizsgáló Bizottság működik most is, ugy- 
látszik az emberi kor legvégső határáig és még 
mindig in em hajlandó tudomásul venni azt a tényt, 
hegy ia kávésipar munkabérei a békeárak 68-szo- 
rosára, üzemkiadásai 387-szeresére, anyagkiadásai 
332 szeresére, átlagosan tehát a kiadások 262-sze- 
resre növekedtek, amivel szemben az eladási árak 
a békeárak SO-szorosát sem érik el.

Az 1920, év folyamán, inkább politikai agitá
ció eredményekép cletbelép az 1920. évi XV. tör
vénycikk, az uzsorabiróságról és az árdrágító 
visszaélések esetében követendő eljárásról, majd 
ennek megfelelően az országos központi árvizs
gáló bizottság szervezete is némi'eg átalakíttatott. 
Az újabb rendelkezésekben inkább helyt nyer az 
érdekeltség meghallgatása, de ez az intézkedés 
sem javított sokat a helyzeten. A maximális árak 
ugyan tájékoztató árakká minősíttettek, aminek az 
elméletben ugyan nagy fontossága lenne, a gya
korlatban azonban — amint azt a bírósági praxis 
mutatja — a különbség úgyszólván semmi.

Pillanatnyilag megkönnyebbedést jelentett azon 
intézkedés, hogy az Árvizsgáló Bizottság'k hatás
köre a fényüzési üzemekre a fényüz.é-i jdőben 
nem terjed ki, azonban a f. év januá-jában ez az 
intézkedés is hatályon kívül helyeztetett.

A küzdelem tehát tart tovább, úgy'át zik vég 
nélkül. Csaknem nap-nap mellett eljárunk az O szá- 
gos központi árvizsgáló bizottságnál, kérünk, kö- 
nyörgünk, adatokat mutatunk be, de sajnos, csak 
nagyon kevés eredménnyel. Annyira már vittük, 
hogy az illetékes vezetők belát ák kéréseink szerény 
és jogosult voltát, de ugylátszik nem merik a hely- 
“zet konzekvenciáit levonni, mert attól tartanak, 
hogy az a nagy hátrány, amelyben árak tekinteté
ben vagyunk, az árak felszabadítása esetében igen 
nagy ugrást eredményezne Pedig ettől tartani nem 
kell, mutatják a nem szabályozott árucikkek árai, 
amelyek árát kartársaink mindenkor a legmérsékel
tebben állapították meg.

Igen súlyosan esik a latba laz uzsorabiróságnak, 
vagy helyesebben a reoülő uzsorabiróságnak leg
újabban involvált gyakorlata, amelv minden kü'ö- 
nös vizsgálat vagy utánjárás nélkül egyszerű de- 
tektivielentések alapján ítél, igazán étet és ha
lál felett.

Az uzsorabiró^ág ítéletei már a múltban igen 
élénk recenzust váltottak ki, minthogy egyáltalán 
nem vették figyelembe sem a tényleges viszonvokat, 
a termelés költségeit. Tisztán bürokrat'kus és for
mális alapon Ítéltek, az ülnökök közbenjárása és 
szerepe a minimumra redukálódott, bár elisme
réssel kell megeml'keznimk a bíróság üléseiben 
résztvevő kartársaink munkájáról, akik sokszor em
berfelettit produkáltak, hogy a vádkrttak padjára 
ültetett kartársaink érdekét megvédjék.

BÍRÓ ALADÁR
villanyberemlezési ritllalala
Rndapest, Vlf. Klanzál-n. 2.
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A repülő uzsorabiróság eleintén teljesen mel
lőzte az ülnöki rendszert, ami ellen talán a mi ér
dekeltségünk tiltakozott a legerélyesebben. Az ösz- 
szes érdekeltségek: Országos Iparegyesület, Ke
reskedelmi és Iparkamara, lösz Baross Szövetség 
stb. stb. magukévá tették sérelmeinket és a közfceni- 
járásnak eredménye is lett, amennyiben az uzsora
biróság ma már állandóan ülnökök közreműködé
sével jár el.

Ez a helyzet ma. Els amint a háborús jelen
tések beszámoltak az elesettekről és sebesültekről, 
én is konstatálhatom azt, hogy az 1914. évben léte
zett 385 budapesti kávéházból mindössze 208 mű
ködik, a többi megszűnt és a ma működők mind 
sebesültek. Alig bírják a folyton fokozódó terhe
ket, az adók és a közüzemi költségek mndjobban 
fokozódó tömegét. Fényiizési, forgalmi, vigalmi 
és pezsgőadók, felemelt italmérési illetékek, ke
reseti és jövedelmi adók, vagyonváltság, meg 
ki tudná mind felsorolni. 5 koronás villany, 25 ko
ronás gáz, 20 koronás vizdij mellett nagyon bajos 
kötött árakkal dolgozni.

Bár vidéki kartársainkkal e részben kevésszer 
volt alkalmunk eszmét cserélni, úgy tudjuk, vidéken 
alig valamivel jobb a helyzet. A helyi árvizsgáló 
bizottságok tagjai igen tiszteletreméltó polgáré k, ki
váló férfiak, de az üzemek technikai és gazdasági 
részeit nem ismerik. Már pedig árakat megálla
pítani csak akkor lehet, ha azt alaposan ismeri 
valaki.

A szakértelem hiánya sehol sem éreztette ha
tásait oly súlyosan, mint a hatósági ármegálla
pításoknál. j
, Ami az ármegállapítás rendszerét illeti, gya
korlatunkban kétféle módon kíséreltük meg az árak 
kipuhatolását. Az egyik mód abban állott, hogy 
az üzemi költségeket a fogyasztáshoz viszonyí
tottuk, olykéri, hogy kiszámítottuk, hogy a kiszámí
tott regicköltségekből cgy egv fogyasztásra (con- 
eummatio) mennyi régié esik. Ha például egy 
kávéház napi üzemköltsége — anyag nélkül — 
40 000 korona és naponta 1000 adag fogy el, 
akkor egy fogyasztásra 40 korona regieköltség 
esnék. Az anyagértéket és a polgári haszon tételét 
hozzászámítva, adódnék az illető cikk eladá i ára. 
E számításnak azonban az a hibája, hogy teljesen 
egységes kulcsot számit a kis és a nagy fogyasz
tása és ugyanazzíal a teherrel sújtja a regge'i kávé
fogyasztót. mint a hosszú vacsorákat és italokat 
fogyasztókat.

Ez okból az Országos Központi Arvizsgáló 
Bizottság arra a számítási alapra tért át, hogy 
az elfogyasztott nversanvag árához viszonyítja a 
régié és haszonköhs^geket olykép, hogy a nyers
anyag ért'kéhez bizonyos százalékot számit rezsi 
és haszon címén.

Ez a százalék a legrégibb (idők óta még mindig 
fO'i'o, tekintet nélkül arra hogy az üzemi rezsi 
minden tényezőié sokszorosan megdrágult. Sőt 
legujnbban — minthogy most már a nyersanyagok 
áremelkedése relatíve kisebb, mint az üzemkölt
ségeké — az a helyzet, ho°ry a leep^nto^abb sta
tisztikái felvételek és számítások almaján ez a o/o; 
üzemen' ini 60—75<>/o között váltakozik.

E körül folyik most kü'delnv'nk ha már nem 
kap^a'j ik m g teljes szabadságunkat.

Mert főtörekvésünk csak ez lehet! A teljes 
ipari szabadság.

Látjuk a nyugati és szomszédos államok gaz

dasági viszonyaiból, hogy mindenütt csaic a szabad
ság vezethet az áldatlan gazdasági helyzet gyógyu
lására. Látjuk ezt a Német birodalomban is, ahol 
az árvizsgáló bizottságok intézménye már meg
szűnt, de maga az érdekeltség vigyáz arra, hogy 
igazságtalan és méltánytalan ármegállapítások ne 
történjenek. >

Ezt a helyzetet akarjuk mi is elérni. Tudjuk 
nagyon jól, hogy nekünk kötelezettségeink vannak 
közönségünkkel szemben. A kávésipar nem volt 
konjunkturás ipar, szenvedett és küzdött és 
bőségesen kivette részét az áldozatokból.

Adtunk mindenkor szívesen teli kézzel, teli 
szívvel. De csak a bibliai olajoskorsó nem fogyott 
ki, mi már elértünk teljesítőképességünk végső 
határáig. Iparunk beteg, senyved és ha a viszonyok 
nem javulnak, akkor számolnunk kell azzal, hogy 
a még meglévő üzemek is megszűnnek.

Azt hisszük, ez nem érdeke sem a magyar gaz
dasági életnek, sem a magyar kincstárnak, mely
nek bőségesen adózó alanyai vagyunk.

Nem kívánom b. türelmüket hosszabban már 
igénybe venni, mindezek alapján a következő javas
latot terjesztem elő:

»A Magyar Kávésok Országos Szövetségének 
kongresszusa sajnálattal látja, hogy a háborús 
korlátozások ma már csaknem kizárólag a kávés- 
és vendéglős-iparra nehezednek.

Evégből szükségesnek tartja az illetékes lia'ó- 
ságok figyelmét felhívni arra, hogy a tönk szele 
felé haladó étkezési üzemek csak úgy bírják a 
reájuk rótt terheket elviselni, ha azok működése 
teljesen szabaddá tétetik.

A kávésipar érdekeltsége saját részéről is ga
ranciát vállal aziránt, hogy tagjai figyelmét fel
hívja arra, hogy áraikat a tényleges viszonyoknak 
és a méltányos termelési költségeknek megfelelően 
szabják meg és minden visszaélést e téren szi
gorúan üldözni fog.

Kérjük tehát mindennemű korlátozó intéz
mény, árvizsgáló bizottság, vagy helyi bizottsá
gok megszüntetését, minthogy az az időszerint 
fennálló törvényes intézkedések amúgy is meg
védik a közönség jogos érdekeit.«

Kérem a t. Kongresszust, hogy javaslatomat 
tegye magáévá és hasonló értelemben írjon át a 
testvér vendéglősszakma, valamint a nagy ipari 
és kereskedelmi' érdekeltségek képviselőihez.

A nagyértékii és nagy készültségről tanúskodó 
előadást a hallgatóság nagy figyelemmel hallgatta 
végig és az előterjesztett határozati javaslatot egy
hangúlag elfogadta.

Kó V Á C S  b é l a \
B E R E N D E Z É S I  V Á L L A L A T

Lakások, kávéházak, szállodák, buffet-ek, 
vendéglők, clubok, cukrászdák, irodák részére.

T1IONET TESTVÉREK 
hajlított fabutorgyárának képviselete és raktára.

T e r v e z é s e k ,  K ö l t s é g v e t é s e k

Iroda és mintaraklár: VI., Teréz-körút 
Interurban telefon : 13'J—SS
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K o v á c s  József ipartestületi alelnök lépett 
ezután az előadói emelvényre és

4 a kávésipar feilesztése és a tanonc- 
kérdésről

a következőket mondotta:
Ne méltóztassék szerénytelenségnek venni, ha 

most, amikor az első magyar kávéskongress'zuson 
szót emelek és iparunk fejlesztésének kérdésiéiről 
akarok szólani, egy futó pillantást vetek a ma
gam kávésmultjára, aki jóformán ifjúkoromtól 
kezdve ezen a pályán működve, bejártam egész 
Nagymagyarországot, végig éltem iparunk kifejlő
dését és végig szenvedtem kartársaimmal a há
borút, a forradalmat, a kommunizmust s most 
azzal a kérdéssel lépek önök elé: Hova, merre 
visz a fejlődés utia? Mi vár reánk? Fel, vagy 
lefelé visz-c iparunk jövője?

Meg kell emlékeznem régi mestereimről, akik 
kemény, de jóságos kézzel vezettek be iparunk 
rejtelmeibe, munkatársaimról, akik ma szerte a vi
lágban, tisztességet szereznek ennek a mi sokat 
kritizált, szidott és gáncsolt, az idők nehézségei
vel küzdő iparunknak.

Úttörők, előharcosok voltak ők, akik kis, sze
rény kezdetből, tekintélyes, európai nivón álló ipart 
teremtettek.

Elődeink kávéházát, vagy hclvesebben a múlt 
század kávéházát könnven rekonstruálhatjuk ma
gunknak a magyar irodalom adataiból.

Ki nem látta a »Pe!eskei nótáriusa Zrinvi-ká- 
Yéház jelenetét, vagy ki nem olvasta Jókai leírá
sát a pozsonyi és a pesti kávéházakról?

A házisapkás gazda, a pipázó vendégek, a 
Ke'lnerek és Feuerburschok, a máriás, a dominó, 
a billiárd összessége adja a szürke és füstös hét
köznapot.

A politika, a vitatkozás, a Pilvax neve, Petőfi 
és Jókai társasága, 1848 március adja a kávé
ház történetének aranybetiiit.

Vagv említsem a híres Kammont, a kávé
forrást és ha helyben vagyunk, a debreceni Bi
kát, ahonnan annyi fővárosi és vidéki hazafias 
és kulturális mozgalom kiindult.

A kávéházak intézménye a kiegyezés után 
vett erősebb fejlődést. A gazdasági viszonyok ja- 
vtiltával szaporodtak a kávéházak, a parlamenti 
élet kifejlődésével, az állami élet kiépítésével mind
inkább gyarapodott a főváros intelligens társa
dalma. amelv szórakozó és pihenő helyset kere
sett és talált.

A 85-ös kiállítással járó idegenforgalom ter
mészetes lebonvo'itása a kávéházban történt és 
azóta is az országunkban megforduló idegen leg
szívesebben a kávéházat keresi fel, hol minden 
kényelem az övé.

A kiállítást követő gazdasági fellendülés ma
ga val hozta a kávéházak megsokasodását, viszont 
a szaporodó kávéházak minderősebb versenyre kész
tették ipariizőinket. minél fényesebb — néha a 
túlzásig menő — kiállítás, a kényelem minél na
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gyobb tetőfoka, fényes világítás, hírlapok, kül
földi folyóiratok végtelen sokasága stb.

, És ennek a következménye lett, hogy az egész 
világon elterjedt a budapesti kávéház hire és 
neve és_ erre büszkeséggel hivatkozhatunk!

Európa nagy városai csak utánunk indultak.
Hogy egyes iparágaink mit köszönhettek ká

véházainknak, ezt nehéz lenne rövidesen felso
rolni. A berendező-, díszítő-, tervezőművészet, a 
kertészipar, a világítási, a festő- és kárpitos'-, épitő-, 
billiárdép itőipar fejlődése a budapesti kávéhá
zakból indult ki.

Idővel azután a kávéházak közönsége is ki
alakult. Érdekeltségek és 'érdekkörök szerint cso
portosultak az egyes kávéházak látogatói és ez 
a rendszer megmaradt egész mostanig.

A konkurrencia késztette a kávésokat arra, 
hogy minél több szórakozást és vonzóerőt nyújt
sanak vendégeiknek.

Ez vezetett a zenekarok alkalmazására. Zene 
volt ugyan már régebben a kávéházakban, de 
nagyobb jelentőségű alig volt. Inkább csak a mu
latság hangulatának fokozását szolgálta. A zenét, 
mint kulturténvezőt és mint »élvezeti cikket« a 
budapesti kávéházak tették népszerűvé.

Hány m a g v a r  népdal kezdte meg körutiát a 
a budapesti tükrös kávéházak ablakai mögül! A 
kávéház teremtett közönséget, népszerűséget ne
kik. Megteremtette a zenét élvező közönséget és 
amire alig emlékezünk már, egy régész uj ipar
ágnak volt a bölcsője:

Ma, amikor a fényesnél-fényesebb mozeószin- 
házak százai épültek országszerte, ki gondol arra, 
hogy Magyarországon az első mozgóképeket a 
budapesti kávéházak mutatták be és ebből a kez
detből nőtt ki a ma tekintélyes magyar moziipar.

Ez volt a fejlődés iránya a háború előtti idő
kig és számokkal beszélve megállapíthatjuk, hogy 
az 1889. évi 238 kávéház száma az 1914. évig 
közel kétszeresére, mintegy négyszázra szapo
rodott.

A háború előtti időkben már-már megérezték 
a fenyegető vihar előszelét.

A balkáni háborúk okozta feszültség, a na
gyobb pénzszükséglet, a korlátozott hitel meg
éreztette hatását az egész gazdasági életben és' 
igy a mi iparunkban is. Némi pangás állott be.

Ekkor tört ki a nagy világháború. Nem tud
tuk mi lesz, mi vár reánk. A háborús láz első 
mámora átsegítette a kávéházakat a fennálló 
gazdasági nehézségeken. A kávéház ismét a köz
élet egyik cent'uma lett, az első hiányos hadi
jelentések megérkeztéig a kávéházi stratégák fej
tették ki haditevejket és »Iegiobb információik 
alapj.án« agvo"gvőzték magukat.

A felizgatott idegzetű közönség újból a kávé
házakban keresett megnyugvást. Bizonyos hábo
rús konjunktúra ál'ott be, a forgalom megnöve
kedett és ez a konjunktúra éop ugv, mint a 
legtöbb iparágban falán, lehetővé tette volna a 
termelés folytonosságának fenntartását, a nívó

IZZÓLÁMPA
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megőrzését, ha a háborúval kapcsolatos gazda
sági intézkedések nem állottak volna ennek út
jában.

Megnehezült az üzletvitel, a személyzet hiá
nyában kisegítő személvzetet kellett beállítanunk, 
amely jóval többe került és kevesebbet ért, mint 
a régi kipróbált személyzet.

Megdrágultak nyersanyagaink, üzemi költsé
geink és életbe léptek a különféle korlátozó in
tézkedések. Záróra, tejtilalom, cukortilalom, vilá
gítási és fűtési tilalmak, zsirtalan és hústalan na
pok stb. stb., amelyek szinte lehetetlenné tet
ték iparunk gyakorlását.

Mindennek tetejébe megszületett az Árvizs
gáló bizottságok rendszere, amellyel e helyen 
nem kívánok foglalkozni, de amelynek eredmé
nyéről tanúskodik a kávéházak mai leromlott gaz
dasági helyzete.

A háború utáni évek eseményeit nem akarom 
külön felemlíteni, mint az egész magyar társa
dalom, mindannyian viseljük a vesztett háború kö
vetkezményeit. A kommün idejét még felidézni
is rossz.

A kommün utáni idők zavarait részben még 
ma is érezzük. Szétdarabolt hazánkban megszűnt 
az idegenforgalom, a drágaság nem ismert mér
téke elvonta a kávéházak publikumát és ismét 
ott tartunk, hogy Budapesten ma összesen 208 
kávéház van, tehát körülbelül éppen annyi, ameny- 
nyi 33 év előtt volt.

Itt állunk tehát ma. Ha a vidéki üzemek 
helyzetét külön nem is említettem, nagyon ter
mészetes, hogy azokra is vonatkoznak eddigi 
megállapításaim. Tudjuk nagyon jól, hogy vidéki 
kartársaink egyes helyeken még jobban küzdenek 
a léttel, mint a fővárosiak, akik a nagyvárosba 
irányuló nyersanyagok rendelkezésre állása folytán, 
annyira amennyire, legalább az anyagbeszerzés te
rén kedvezőbb helyzetben vannak.

Eljutottunk tehát mondanivalóm magvához, 
mely a mindnyájunkat érdeklő nagy kérdésben 
sűrűsödik össze: »Mit várhatunk a jövőtől?*

Meg kcll-e nyugodnunk a megváltozhatatlan- 
ban, vagy pedig van-e mód, van-e ut, mely eb
ből a pusztulásból egy szebb perspektívába vezet?

Szerény vagyok és a szebb perspektíva alatt 
a régi állapotokat értem. De, hogy ezeket elér
hessük, mely viszonyt nem jelent mást, mint a 
Különböző hatósági korlátozások megszűnését.

Az egyórai záróra (ugyanakkor, amikor a 
színházak éjjeli előadást rendeznek), a világítási 
korlátozás, (ugyanakkor, amikor tömegesen ad
ják meg a gombamódra szaporodó esti és éjjeli 
szórakozó helyek engedélyeit, melyek tudvalevőleg 
szintén szorgalmas áramfogyasztók), a leglehe
tetlenebb nevű adóknak kezelése és nyilvántar
tása, mely valóságos irodaszemélyzetet követel; 
mindeme hatósági béklyók csak arra jók, hogy 
a költségeket fokozzák és az árak automatikusan 
emelődjenek.

Nem is szólva az ellenőrzés gyakorlása al
kalmával tapasztalt különféle panaszokról.

Az adófizetés módjának feltétlenül lehetne 
egyszerűsítést találnunk, — és ezt csak úgy oda
vetve mondom — talán az adóátalányozás elve 
alapján?

Mint hatalmas anomáliát meg kell emlitenem 
a »Café-restaurant« kérdését, melyről évek óta 
folyó viták voltak.

Hogy az ellenünk felhozott hideg-meleg áté
lés szóáradatok mennyire nélkülözik a_ komoly 
alapot, azt önök előtt, szakemberek előtt feles
leges fejtegetnem.

A két iparágnak (a szállodát beleértve, há
rom iparágnak) erőszakos különválasztása: feje- 
tetejére állított okoskodás. A külföld ezt már ré
gen elismerte akkor, amidőn azokat az üzemeket, 
amelyek vendégek elszállásolásával, ellátásával, ki
szolgálásával foglalkoznak, egységesen »üastge- 
werbe«-nek, »vendégiparnak« tekinti.

Ha azt mondom, hogy a kávésok ezt már 
rég belátták, azzal nem mondtam sokat, de be
látta ezt már egy 1906. évi kereskedelmi minisz
teri döntés is, és hogy vendéglőskartársaink meny
nyire belátták már az »egységesség« helyességét, 
legjobban bizonyítják a vendéglőkben kapható, 
délutáni zenével köritett uzsonnák intézménye! Sőt 
mi több — és ez az áldatlan vitában a legfonto
sabb — még az uj ipartörvény sem tesz különb
séget a két, illetve három iparág között, amikor 
az egyik iparban szerzett képesítést a másikban 
is érvényesnek ismeri el.

Minthogy pedig az ui ipartörvény életbelép
tetésével a szállodai, vendéglői és kávéházi helyi 
szabályrendeletek is átdolgozásra kerülnek, tiszte
lettel javaslom, forduljon kongresszusunk a magv. 
kir. kereskedelemügyi miniszter ur őnagyméltósá- 
gához, hasson oda, hogy e két, illetve három 
iparág együttes gyakorlása, egységes »vendég- 
ipari« hatósági engedélyek alapján engedtessék 
meg. Ez esetben mindenkinek módjában áll üz
letét vendéglő- vagy kávéházszenileg vezetni, amint 
azt viszonyai, helyisége, annak fekvése megengedik.

Hogy feilődésünk egvik kerékkötője a ható
sági árszabályozás, azt feleslegesnek tartom bő
vebben megokolni, mert hisz mint minden ideig
lenes intézkedés, ez sem lesz hosszuéletü a gaz
dasági vérkeringés megindulásával.

Sokkal fontosabb azonban a munkáskérdés! 
Es hogy előttem felszólaló kartársaim fejtegetései
nek ismétlésébe ne bocsátkozzam, kiragadom a 
munkáskérdés cimii fejezetnek, egy szakaszát, mely 
nemcsak bennünket érdekel, hanem szakmánk jö
vőjének megalapozását, vagy elsatnyulását jelent
heti.

Aszerint, hogy miképp oldjuk meg!
És ez: a tanonckérdés!
Sokszor került szóba tárgyalásaink és megbe

széléseink alkalmával a tanonckérdés. Megállapí
tottuk. hogv a tanonetartásnak sok nehézsége van. 
A kellő felügyelet céljából a tanoncoknak elsősorban 
lakást kell adni,— ami a mai lakásviszonyok mel
lett sok és nagy nehézséggel jár. Magától értetődik, 
hogv épp úgy, mint minden más iparban, lakás 
me'lett ellátást is kell adnunk, ami ismét jelenté
keny áldozatot jelent.

De meg kell tennünk, meg kell hoznunk bár
mily áldozatok árán, mert különben ott fogunk 
tartani, hogv üzleteink személyzet nélkül marad
nak és imv a mi egzisztenciánk, mint szakmánk 
jövő'e kellő utánpótlás hijián elsorvad. Egv szak
máját értő, szakiskolát végzett, továbbképző tan
folyamokat látogatott, intelligens tanoncgeneráció 
megszervezése van olvan fontos, mint az apa Szá
mára fiainak nevelése.

Pláne, ha e fiuk vannak hivatva az apa üz
letét továbbfejleszteni.
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A kérdés, megoldásának útját a leghelyeseb
ben szövetségünk elnöke Gárdonyi József mutatta 
meg, ki a budapesti kávésipartestület »Tanonc- 
otthona« javára alapítványt tett.

Elérkeztem előadásom végéhez.
Végigfutottunk iparunk fejlődési fázisain, vá

zoltam jelenlegi helyzetünket, rámutattam az orvos
lás módjaira és eszközeire.

Azt hiszem a tisztelt kongresszus helyeslésével 
találkozom, ha a következő határozati javaslatot 
terjesztem elő:
. ̂  »Az 1922. évi november 15-én Debrecenben 
tartott kávéskongresszus' kimondja, hogy a ma
gyar kávésipar ujjátejlesztése érdekében kívána
tosnak taraja:

I. a még meglevő háborús korlátozások teljes 
megszüntetését,

II. a hatósági árszabályozás megszüntetésével, 
az egyéni tevékenység és szabad verseny lehetősé
gének visszaállítását,

III. az eszközökkel és anyagokkal való taka
rékosság érdekében a vendéglős- és' kávésipar egy- 
ségi hatósági szabályozását, az uj ipartörvény 
alapján kiadandó helyi szabályrendeletek keretében,

IV. a fennálló adótörvények egyszerű világos 
alapra való fektetését és végül

V. uj munkásgeneráció nevelését, ennek ér
dekében Tanoncotthon és felsőbb tanfolyamok fel
állítását.

Megbízza a kongresszus elnökségét, hogy e 
kei elmeit terjessze az illetékes felügyeleti hatósá
gok elé és azok megvalósítását a lehetőség szerint 
szorgalmazza.«

Amidőn határozati javaslatom szives elfogadá
sát és határozattá való emelését kérem, hálásan kö
szönöm a kongresszus' figyelmét és annak a remé
nyemnek adok kifejezést, hogy amit ma tervnek, 
óhajnak 'állítottam be, az hamarosan valósággá vál
jék ; a boldogulás, a fejlődés — amelynek eszkö
zeit ma annyi megértéssel és jóakarattal próbáljuk 
leszögezni — a közeli időben valamennyiünk osz
tályrészévé legyen; az összetartás' hatalmával és 
az egymást megértés erejével élvezhessük iparunk 
nanyranövését Nagytnagyarország ősi határain 
belül! v

A mélyen járó előadást, melv egy gyakorlati 
embernek az ipar iránt érzett őszinte szeretetét 
és sok év tapasztalatait bizonyítja és' foglalja ösz- 
sze, a jelenlevők nagy érdeklődéssel és' helyes
léssel hallgatták végig és az annak konklúziója
ként előterjesztett határozatot egyhangúlag magu
kévá tették.

A kávéházi zenéltetés' kérdésével
S a c h s  Ödön. a Budapesti Kávésok IparteS- 

lete zene-szakosztálvának alelnökc foglalkozott, ki 
rámutatott a kávéházi zenéltetés kérdésével egybe
függő súlyos gazdasági kérdésekre. Rámutatott arra 
az egészségtelen versenyre, amelyet egyes' üze
mek egymással folytatnak és amely végeredmé
nyében a zenés üzemek gazdasági romlását fogják 
előidézni.

Evégből a következő határozat" javaslatot ter
jeszti elő: A Magyar Kávésok Országos Szövet
ségének kongresszusa felhívja a kávésiparosok fi
gyelmét arra, hogy a zenekarok megszerzése és 
szerződtetése iránt támasztott versenyt a saját ér
dekében mérsékelje, mert különben ez a verseny

csak a kávéházak tönkretételét fogja eredményezni. 
A határozai jatvaslathoz a kongresszus' egyhangú
lag járult hozzá.

A napirend utolsó pontja dr. H a v a s  Nándor 
ipartestületi titkár előadása volt, ki a

kávéházakra nehezedő adók, engedélyek 
és illetékek kérdését

a következőkben ismertette:
Napirendünk végéhez érkeztünk, csak egy 

pontunk van még hátra: az adók, illetékek és 
engedélyek kérdése. Hosszú programmunk végén 
nem akarom a t. Kongresszus tagjait elméleti és 
adópolitikai Kérdésekkel fárasztani, tisztán a mai’ 
helyzetet akarom rövid áttekintésben vázolni.

A helyzet ma az, hogy viselnünk kell a vesz
tett háborúnak nemcsak erkölcsi és gazdasági, de 
pénzügyi hátrányait is. Államháztartásunk keretei, 
bár maga az ország — sajnos — egyharinadára 
csökkent, a pénz értékének csökkenése folytán 
óriásira emelkedett; régente a milliók előtt bizo
nyos respektussal állottunk meg, ma milliárdok 
sokaságával kell számolnunk. Nem tartom magamat 
illetékesnek arra, hogy e helyen a defláció és in
fláció, az export és import, valuta és aranypari
tás kérdéseivel foglalkozzak, száz szónak is' egy 
a vége, fizetnünk kell és fizetni fogunk.

Az állam pénzügyi terheinek növekedtével 
megnőttek a lokális fórumok, törvényhatóságok és 
többségek terhei is, és igy úgy az állam, mint 
ezek a helyi szervek megkezdették áthárító tevé
kenységüket.

Legjobb és \ ^ l^ ^ 05abb fütganm a
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porosz szén- 
minőséggel azonos, 

lényegesen olcsóbb, teljesen 
salak nélküli, hamuvá ég. 

Fuvartételekben 
szállít:

FODOR IZSÓ szénnqgykereskedO 
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Még a háború folyamán megszülettek a há
borús konjunktúrát megadóztatni kívánó u. n. há
borús adótörvények, amelyeknek egy jelentékeny 
része ma már idejét múlta és részben hatályon 
kívül ■ helyeztetett, részben pedig más formában 
támadt uj életre.

Ez adónemek legelseje a hadi nyereségadó, 
mely már az 1919. év óta csak nyilvános szám
adásra kötelezett vállalatokra vettetik ki.

A vagyonadó és a jövedelemadó ma még élet
ben van és úgy látszik hosszabb életűnek Ígérkezik. 
Ezek az adók többé-kevésbbé olyanok, amelyek 

„általános jellegűek és minden adófizető polgárra 
egyaránt Kiterjednek.

Adórendszerünk alapja az 1875. évi XIX. t.-c. 
óta a kereseti adókon nyugodott, mely után, mint 
alap után, vettettek ki a különböző egyéb adónemek 
és helyi járulékok.

Az újabb adótörvények folytán azonban a ke
reseti adók jelentősége megszűnt, annál is inkább, 
mivel az 1922. évi XXIII. t.-c. a kereseti adó kü
lönféle osztályait megszüntette és azt mint álta
lános kereseti adót a községek és városok be
vételi forrásává tette.

Indokolta ezt az intézkedést az a körülmény 
is, hogy az általános forgalmi adónak 1921. szep
tember hó l-ével való életbeléptetésével a pénzügy- 
miniszter elég fedezetet talált arra, hogy a kere
seti adóból befolyó bevételeket az államnak át
engedhesse.

Nem kívánok részletesen szólani a közel jövő
ben életbelépő házadó és fényüzési lakásadóról, 
tulajdonképp két adónem van, amely bennünket 
a legközvetlenebbül érdekel: a fényüzési forgalmi 
adó és a forgalmi adó.

A fényüzési forgalmi adót már az 1922. évi 
XVI, t.-c. léptette életbe, annak rendelkezéseit és 
intézkedéseit már a gyakorlatból ismerjük. Tény 
az, hogy mig a minisztérium eleintén szigorúan ra
gaszkodott a blokkrendszerhez és annak beveze
tését kívánta, a mi előterjesztésünkre fogadta el 
az ivrendszert, amely annyira bevált, hogy ma már 
a legtöbb üzemben kötelezőleg rendeli el. Alapjá
ban véve méltánytalannak tartjuk azt, hogy maga 
az a tény, hogy valaki bizonyos időben egv kávé
házat meglátogat és ott elsőrendű szükségleted fe
dezi, már fényűzésnek deklaráltassék. Ez ellen a 
felfogás ellen küzdöttünk és inkább azt propo
náltuk ehelyett, hogy egyes cikkek minősíttessenek 
fényüzési cikkeknek, amelyek inkább annak te
kinthetők.

A pénzügyminisztérium ezt az álláspontot ány- 
nyiban foglalta el, hogy ma már igen sok a kávé
házi fogyasztás tárgyát képező cikket — tekintet 
nélkül a fogyasztás idejére — minősített fényüzési 
cikknek, úgy, hogy ma tulajdonképpen a fénv- 
üzési forgalmi adót kettős alakban kell lerónunk, 
egyes cikkeknél már a beszerzés alkalmával, mások

dliárványlapotíat
kész í t ,  javí t ,  c s i s zol  
GUTTENBERG OSZKÁR

M árványáru Vállalata
VI., Csengeti utca 41. Tekfon: József 114-04

T ö r ö t t  m á r v á n y tá b l á k  m e g v é t e tn e k

nál pedig a fogyasztás alkalmával. Igaz, hogy 
egyes esetekben a vissztérités're jogunk van, azon
ban ez oly komplikált Írásbeli munkát kivan, hogy 
legtöbb kartársunk a kifizetett adó visszatérítésé
től eltekint.

A forgalmi adó, mely 1921. évi szeptember 
hó l-ével lépett életbe, nagy lökést adott a drá
gaság újabb 'emelésének. Minden adás-vétel, min
den ellenszolgáltatás mellett teljesített munka adó
kötelessé vált, melynek kulcsa eleinte egy és fél, 
majd utóbb 3 százalékra emeltetett fél. A for
galmi adó rendszerével már annak idején rész
letesen foglalkozott a gazdasági élet, a napi sajtó, 
azonban hasztalan, a törvény intézkedésein változ
tatni nem áll módunkban. A legsúlyosabb sérelem 
az, hogy az iparüző és a személyzet által elfogyasz
tott anyagok értékét is adó alá vonja és igy & 
munkabért közvetve felemeli.

Ez adónemeknek a legfőbb hibája az, hogy 
óriási adminisztratív apparátust kíván, nyilván
tartások és bejelentések vezetését, ki vagyunk téve 
állandó ellenőrzéseknek, ami az üzem zavarásával 
jár. Teljesen tarthatatlan helyzet az, hogy maga 
az adó is további adóalapul szolgál, úgy, hogy 
az adó után is kénytelenek vagyunk adót fizetni. 
Hogy egy eklatáns példát említsek, rámutatok a 
játékkártyák beszerzésének kérdésére. Hogy a já
tékkártya bélyegköteles, régen tudott dolog. De 
legújabban a beszerzés alkalmával fényüzési adó 
alá esik. A kártya forga’ombahozatalából esedékes 
bevétel forgalmi adó köteles., de minthogy a szé
kesfőváros vigalmi adót is szed a kártyapénz után, 
a forgalmi adó a vigalmi adó összege után is, 
beszedendő. Denikve egy cikknél négyféle adót 
kell fizetni, nem is szólva a minden egyes fogyasz
tási cikkre ráeső egyéb egyenes és közvetlen adó
tételekből.

Ha már a vigalmi adót megemlítettük, rá kell 
mutatnunk az egyes helyi adókra, amelyekben 
természetesen a székesfőváros' vezet.

Itt életbelépett már a pezsgőadó, a vigalmi 
adó, folyamatban van a vigalmi adónak kiterjesz
tése a zenés üzemekre, életbe lépett a világítási 
adó. Tudjuk, hogy ereszben a vidék is követi a 
fővárost.

A lakbérrel együtt fizetendő közüzemi pótlék 
és kincstári részesedés' természetesen újabb adó
tételt jelent és üzemeink tehertételét. Hasonló teher
tétel a kincstári részesedés címén az egyes' áru
cikkek árából az állam által követelt rész, amelyet 
sok esetben utánfizetés alakjában az iparüzőnek 
kell befizetni. így fizettünk már cukorért, sörért, 
de legtöbbször és legtöbbet a szeszért.

Most előttünk áll a kereseti adó végrehajtása’, 
melynek intézkedései között benne van az is, hogy 
a személyzet kereseti adóját is a kávés tartozik 
beszedni és befizetni, ami ismét írásbeli teherrel, 
nyilvántartással és ellenőrzéssel és végeredményé
ben súlyos anyagi felelősséggel jár.

Hasonlóképp napirenden van a vagyonváltság 
lerovásának kérdése, mire nézve azonban még vég
leges intézkedéseket nem kaptunk. Egyelőre a ked
vezményes vagyonváltság lerovása aktuális, hogy 
ez mint és milyen formában fog megtörténni, ma 
még ismeretlen, minthogy a vonatkozó pénzügy- 
miniszteri rendeletek még nem jelentek meg.

Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy ter
heket viselnünk kell. Nem is húzódozunk azok 
elől. Azonban szükségesnek látjuk annak az elvi
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álláspontunknak a kidoinboritását, hogy nem va
gyunk kényszeríthetők arra, hogy az állam és 
hatpságok részére valóságos adóhivatalokat állít
sunk fel, költséges apparátust foglalkoztassunk, ter
mészetesen minden rekoinpenzáció nélkül. Kívá
natos lenne tehát ez adónemek egyszerűsítése és 
összefoglalása esetleg átalányozás' formájában.

De terheket viselni csak akkor tehet, ha mód 
van azok áthárítására. Teljesen lehetetlen dolog, 
hogy amikor a terhek nap-nap mellett nőnek, 
áraink korlátozva vannak és például előfordul az 
az abszurdum, hogy mig Budapesten minden pék
üzletben egy-egy zsemlye ára 10 korona, addig 
a Kávéházakban is ugyanennyi ugyan, de ebből 
a kincstárnak 1 korona fényüzési és 27 fillér for
galmi adó jár, vagyis a kávés a 9 koronáért vá
sárolt zsemlyét 8 korona 73 fillérért kénytelen el
adni, nem is szólva az árusító személyzet juta
lékáról.

Ez lenne tehát az adó képe. Még egy fontos 
körülményre kell rámutatnom, amely iparunkban 
nagy szerepet játszik, s ez a különféle engedé
lyek kérdése.

Az uj ipartörvény életbeléptetésével a képesí
tés kötelezettsége tolytán a hatósági en
gedélyek ügye (iparengedély) a törvény rendel
kezései folytán helyi szabályrendeletek utján fog 
szabályoztatok Kívánatos lenne, ha e szabályren
deletekbe felvétetnének mindazon rendelkezések, 
amelyeket a mai kulturális követelmények iparunk
ban indokolttá tesznek.

Sokkal súlyosabb probléma azonban az ital
mérési engedélyek ügye, melyeknek kiadását, meg
szerzését, sőt megtartását is az uj italmérési tör
vény nagyon megnehezítette. Bár a törvényben 
előirt revízió ideje már lejárt, még igen sok kar
társunk italmérési engedélye nincs kézbesítve, ami
nek legfőbb akadálya az állampolgárság tisztázá
sának nehézkes volta. Ez merő torma.itássá és 
bürokratizmussá sülyedt és kívánatos' lenne, ha 
kongiesszusunk ez ügyben megfelelően állást fog
lalna.

Hasonlóképp állunk a dohányeladási engedé
lyek kiszolgáltatásával, melyekre bár miniszteri ren
deletben lefektetett Ígéretünk van, csak nagy lassú
sággal lesznek elintézve.

Mindezek egybefoglalásával a következő hatá
rozati javaslatot terjesztem a kongresszus elé:

A Magyar kávésok országos kongresszusa ki
mondja, hogy: 1. bár nem kivan elzárkózni a pénz
ügyi helyzet követelt terhek viselésétől, szükséges
nek tartja azonban a kávéházak adóinak egyszerű
sítését. A fényüzési és forgalmi adók vezetése és 
befizetése könnyittessék meg az átalányrendszer 
alapján és ezekből a befolyó átalányokból elégit- 
tessenek ki a helyi szervek adóigényei. Maga az 
adó ne szolgáljon további adózás alapjául, ha
nem az a bevételből hasittassék ki. Hasonlóképp 
sérelmesnek tartja a kongresszus' azt a rendelke
zést, hogy a személyzet és az iparüző által el
fogyasztott áru után is fe kell róm a forgalmi 
adót.

2. A kongresszus kívánatosnak tartja az ital
mérési engedélyek kiszolgáltatásának megkönnyí
tését, az állampolgárság igazolásának egyszerűsíté
sét, hogy ily módon a kávéházak üzeme fenn
akadást ne szenvedjen.

3. Végül, m'iithogy a kávéházak dohánygyárt
mányokat tulajdonképpen a közönség és a kmcs-

tár érdekében árusítanak, ebből hasznuk nincsen, 
a múltban érvényben volt dohányárusitási enge
délyek ismét adassanak ki.

A kongiesszus élénk érdeklődéssel kisérte a 
kérdés minden fázisára kiterjedő előadást és' az 
előterjesztett határozati javaslatot egyhangúlag el
fogadta.

Az előterjesztett indítványok során tárgya
lásra került és egyhangúlag elfogadtatott Los on-  
czi  Gusztáv alelnöknek következő két indítványa:

1. K á v é h á z i  l o p á s o k  k é r d é s e .  Tekin
tettel a kávéházakban mind sűrűbben ismétlődő 
leltári lopásokra, amikor a legértékesebb leltári 
tárgyak nyomtalanul eltűnnek és utóbb a külön
böző zugvásárokon adás-vétel tárgyát képezik, ke
resse meg a kongresszus a magyar kir. belügy
minisztériumot aziránt, hogy éppen úgy, mint a 
szódavizes üvegek adás-vételét, a kávéházi beren
dezési tárgyak adás-vételét is helyezze különleges' 
rendőri védelem alá és erre vonatkozólag a rendőri 
hatóságoknak megfelelő rendeleteket adjon ki.

2. A h í r l a p  l o p á s o k  e l l e n  foglaljon állást 
olyképpen a kongresszus, hogy hivjá fel a kávé
házat látogató közönség figyelmét arra, hogy a 
kávéházakban a közönség rendelkezésére álló új
ságok jogtalan eltulajdonítása esetén a bűnvádi 
feljelentést megteszi.

A kongresszus berekesztése előtt az elnök 
alkalmat adott a felszólalásokra, melyek során

H o l l e y  Károly, a genfi szövetség titkára, szó
lalt fel, ki a genfi szövetség jókívánságait tolmá
csolta és köszönetét mondott a szakmabeli mun
kássággal szemben tanúsított megértő rokonszenv- 
ért. A genfi szövetség a maga * részéről is' csat
lakozik a Főpincérek Országos Egyesületének me
morandumához és kéri annak kiegészítését oly
képpen, hogy a főpincérck, ha a szabályszerű 
árakat számítják fel, ne állíttassanak az uzs'ora- 
biróság elé. A kongresszus' kimondja, hogy az 
előterjesztett indítványt a főpincérek memorandu
mához csatolva juttatja a kartársak tudomására.

Ezután dr. R a d ó Rez. ő kamarai titK Ír szó* 
lalt fel, aki hangsúlyozza, hogy az első kávés
ipari kongresszus legyen a kiindulási pontja an
nak a regenerálódási folyamatnak, amely Magyar- 
országon minden iparágban kell, hogy megindul
jon. Nagy fontosságot tulajdonit a kongresszusok 
intézményének, mert ezek alkalmat adnak arra, hogy 
az ország iparossága egymást megismerje, aktuális 
kérdéseit megismerje és alkalmat adjon az egyes 
hatóságoknek és azok képviselőinek, hogy azok 
az egyes iparágak bajaiba bepillantást nyerjenek 
és azokat megismerjék. Alkalma volt tapasztalni 
azt, hogy bár a hatóságok a legteljesebb jóin
dulattal vannak eltelve, de a mindennapi élet ezer 
bajai és problémái minden jószándék mellett nem 
engedik, hogy az egyes kérdések rugóit is kutas
sák. Nagyértékü az, ha hivatalos érintkezésen kí
vül, egymást társadalmi utón megismerjük és' a

ASZTALTERÍTŐT,
törlőruhát, plncérkabáiot, idény- (nyári) 
Üzletek: éttermek, káveházak, bűitek, fürdő

ién ff»C ° ° 4f sr és sP°rl,el°Pek részére mérsékelt kölcsön- 
1,1  ̂ es 1 . díjért szállít és megrendeléseket még elfogad a
W  Z I T T V 1 T  Fehérnemű-kölcsönző Vállalat, Budapest.
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hatóságoknak és azok képviselőinek, hogy azok 
hetőleg minden iparágnak tömörülni és szervezked
nie keli és alkalmat adni arra, hogy megbeszél
hessék az aktuális kérdéseket. Az iparágak mind
egyike kultúrát szolgál és azért megérdemlik a 
támogatást, üdvözli a kongresszust a magyarországi 
kamaráknak értekezletén nyert felhatalmazáshoz ké
pest a magyarországi kereskedelmi és' iparkamarák 
nevében, úgyszintén Szávay Gyula budapesti ka
marai főtitkár nevében, valamint a debreceni ka
mara más elfoglaltság által akadályozott elnöke 
és betegség által akadályozott alelnöke nevében.

S e s z t i n a  Jenő, a debreceni kereskedők tár
sulata elnöke, a társulat nevében üdvözli a kon
gresszust, mint Debrecen vendégeit. A debreceni 
Kereskedők Társulata, mely kulturális missziót tel
jesít — tanonciskolákat tart fenn — örömmel üdvözli 
a kultúra szolgálatában álló szövetséget. Örömének 
ad kifejezést, hogy a kávésok szövetsége Debre
cen városát választotta első kongresszusának szín
helyéül, a kongresszus munkájának sikert kívánva, 
melegen üdvözli a megjelenteket.

A kongresszus napirendje ki lévén merítve, Gár
donyi József szövetségi elnök lelkes szavakkal azt 
berekesztette és közölte a további programmot.

A kongresszus berekesztése után a jelenlévők 
a debreceni kollégium nagy könyvtárának megtekin
tésére indultak, ahol nagy érdeklődéssel teKintet- 
ték meg a magyar kultúra évszázados emlékeit.

A díszvacsora.
A kongresszus tagjai este fél 8 órakor testü

letileg jelenten meg a debreceni Csokonay-bzin- 
házban »Karenin Anna« előadásánál, ahol magas- 
rendű művészeti élvezetben volt része. A szín
házi előadás után este 10 órakor vacsorára gyü
lekeztek a délelőtti kongresszus helyén a »bi.<a- 
szálloda« hangversenytermében. Az asztalfőn a 
következők foglaltak helyet: dr. Olchváry Zoltán, 
a kir. ítélőtábla elnöke, Csóka Samu h: polgármes
ter, dr. Kesserü Lajos kir. törvényszéki elnök, 
dr. Gerdics Károly főügyész, a kir. ügyészség 
elnöke, dr. Kerekes Zoltán ügyészségi alelnöjc, 
dr. Mező Sándor kir. ügyész, dr. Rostás István 
főkapitány, városi elöljáró, dr. Ruszka István, az 
árvizsgáló bizottság elnöke, Várady Sándor, az 
árvizsgáló bizottsági előadó, dr. Harsányi Imre, 
a városi ipari ügyosztály vezetője, dr. Roncsek 
Tibor államrendőrségi fogalmazó, dr. Radó Re
zső kamarai főtitkár, Latinák Jenő, Keszey Vince, 
Neiger Jakab, Molnár Gyula igazgató, a debreceni 
kartársaik családjaikkal, Szathmáry Zoltán szer
kesztő és a helyi sajtó képviselői. A megjelen
tek sorában kellemesen tűntek fel a hatósági urak 
és kartársak női családtagjai és Mészáros Lilly, 
Kovács Margit és Sommer Nelly urhölgyek.

Ezeken felül még Debrecen város társadal
mának számos tagja jelent meg, úgy, hogy a 
díszes asztal igazán impozáns látványt nyújtott.

A díszvacsora menüje, melyen a kongresz- 
szus dátuma is fel volt tüntetve, a következő 
volt: m

Tojáscognac (Braun) 
Erőleves csészében

Chateau Palugyay vörös 
Hideg töltött tojás inyencmódra

Palugyay Leányka 
Epigramm finom kőritéssel 

Saláták
Littke Fór England 

Dobos és csokoládés torta
Törley Grand Vili Réservé 

Sajt, vegyes gyümölcs
Braun likőrök 

Fekete kávé.
A felköszöntők során elsőnek Gárdonyi Jó

zsef szövetségi elnök szólalt fel, ki hazafias ér
zéstől izzó beszédben a következőket mondotta:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ven
dégeink! Kedves Barátaim!

Szinte évszázadok óta szentesített szokás, 
hogy amikor magyarok a fehér asztal mellett 
összegyűlnek, első szavuk, első köszöntésük a 
magyar hazának, annak vezetőinek szól.

Amikor a háborús évek szomorú idei Ias- 
san-lassan történeimé válnak, amikor Csonka- 
Magyarország magyarsága tudatára ébred annak, 
hogy csak kitartó munka, egyetértés és össze
tartás szerezheti vissza Nagymagyarország hatá
rait, mi a dolgozó iparostársadalom képviselőig 
nem mulaszthatjuk ej, hogy azt a férfiút, aki 
ez eszméket fáradhatatlanul hirdeti és példájá
val mindenütt előljár: Horthy Miklós Magyar- 
ország kormányzóját ne köszöntsük.

Ma ő a legelső magyar ember és az ű 
példáját, intő szavait meg kell szívlelnünk. Kö
vessük Üt és kérjük a magyarok Istenét, hogy 
Horthy Miklós Magyarország kormányzóját él
tesse, munkáját eredménnyel koronázza.

A közönség a beszédet állva hallgatta vé
gig, mire Gárdonyi József a következőképp foly
tatta:

Ezzel be is fejezhetném felszólalásomat, ha 
még egy kötelezettség terhét nem érezném. Va
lóban kellemes kötelességet teljesítek akkor, ami
kor örömmel köszönöm meg azt az érdeklődést, 
amelyet igen tisztelt vendégeink kongresszusunk 
iránt tanúsítottak.

Köszönöm azoknak az igen tisztelt vendé
geinknek, akik különféle hatóságok és intézmé
nyek képviseletében köztünk megjelentek és meg
tették velünk ezt az utat. De hálásan köszönöm 
azoknak megjelenését, akik Debrecen városának 
közönségét, iparostársadalmát képviselik, akiknek

A MAGYAR SZALÁMIGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

R É S Z V É N Y S Z A L A M  I J A
fra n k fu rti v irs lije  és  deb reczen i k o lb ász a  u to lé rhete tlen  m in ő ség ű
B U D A PE ST , X. KÉR., FÜZÉR-U TCA 37. SZÁM.
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megjelenése bizonyítéka annak, hogy Debrecen 
dolgozó polgársága megérti a mi törekvéseinket, 
amikor összegyűltünk avégből, hogy iparunk to
vábbfejlődésének útját és módját megvitassuk, 
hogy mi is kivegyünk részünket Magyarország 
újjáépítésének munkájából.

Amikor ismételten köszönetét mondok, eme
lem poharamat szeretett és tisztelt vendégeinkre!

Isten éltesse mindnyájukat!
A nagyhatású beszédet zajos éljenzés és 

taps fejezte be, mire Magyari zenekara a Him
nuszt játszotta, mit a jelenlevők komoly meg- 
illetődéssel énekeltek el.

G á r d o n y i  József felszólalását kiegészítve, 
Pa l i  ai Miksa a kormányzó őfőméltóságáriak 
szóló hódoló távirat elküldését hozta javaslatba, 
mire nyomban a következő szövegű távirat kül
detett el:
; »A Magyar Kávésok Országos Szövetségé
nek 1922. évi november 15. napján Debrecenben 
tartott kongresszusa mélységes hódolatát fejezi 
ki a Kormányzó Ur Öméltósága iránt és áldá
sos működése és szeretett hazánk felvirágozására 
Isten áldását kéri. Gárdonyi József elnöK,«

Itt jegyezzük meg, hogy ez üdvözlő táviratra 
a következő szövegű válasz érkezett:

»Gárdonyi József urnák, Debrecen. A Kor
mányzó Ur Ofőméltósága a Magyar Kávésok Szö
vetsége Debrecenben tartott kongresszusának hó
dolatát köszönettel méltóztatott fogadni. Kabinet- 
iroda.«

A tetszészaj elmúltával R e i n e r Mór, a 
Budapesti Kávésok Ipartestületének elnöke, szó
lalt tel a következőképp: Nagy örömmel tölti el 
az, hogy ha körülnéz, itt látja a társadalom 
szine-javát, sőt a hölgyeket is szép számban, a 
kávésok ünnepén. Jól esik ez a Debrecenben ta
pasztalt szép fogadtatás, már csak azért is, mert 
alkalmunk volt Debrecen városának az ipar és 
kereskedelem iránt érzett baráti érzelmeiről meg
győződést szerezni. Debrecen városa, mely agrár
város hírében áll, megmutatta azt, hogy az ipart 
és kereskedelmet is megbecsüli. Ezt annak tulaj
donítja, mert a város élén álló tényező a ke
reskedelem és az ipar iránt kellő megértéssel vi
seltetnek. Nem mulaszthatja el, hogy a kávés
ipar háláját a szép fogadtatásért ki ne fejezze 
és poharát Debrecen városának első polgárára 
Csóka Samu polgármesterre emeli.

N é m e t h  Aladár felköszöntőjében rámutat 
arra a nagy erkölcsi támaszra, melyet iparunk 
az elmúlt idők bajaiban és gondjaiban a ke
reskedelmi és iparkamaráknál talált. Sokat szen
vedtünk, sokszor igazságtalanul. E szenvedéseink 
között az a felemelő érzés töltött el bennün
ket, hogy a közéleti férfiak díszes serege ál
lott oda és igyekezett a mi bajainkon segíteni. 
Köszönti a kereskedelmi és iparkamara vezető 
embereit és ezek között első sorban a Debreceni 
Kereskedelmi és Iparkamara kiváló főtitkárát, dr. 
Radó Rezsőt.

C s ó k a  Samu polgármester nagyon nehéz 
helyzet előtt áll, dé kedves kötelességet teljesít, 
amikor szólásra jelentkezik. Egy ember egy idő
ben kétfelé nem oszthatja egyéniségét s amikor 
ő Debrecen város nevében üdvözli a kongresszust, 
köszöni azt a megtiszteltetést, amely abban nyil
vánult meg, hogy az első kávéskongresszust 
Debrecenben tartották meg. Az emberek kissé

túlbecsülik az ő érdemeit az iparfejlesztés terén. 
Az ipart és kereskedelmet szereti, mert ezek tud
ják az élet haladását előrevinni. Különben is kö
telékek füzik_ a kereskedelemhez, miután családjá
ban is voltak" kereskedők. Amikor Debrecen város 
köszönetét tolmácsolja, kijelenti, hogy sokat ta
nult a kongresszus tárgyalásaiból. Tudjuk jól, 
hogy a kereskedők és iparosok küzdenek. Hogy 
ez a küzdelem mielőbb elmúljon és visszatér
jünk a régi nagy Magyarországhoz, melyben 
mindannyian együtt dolgozhatunk, erre emeli po
harát.

L a t i l l ák  Jenő az Országos Iparegyesület 
nevében szerencsét kíván a kongresszus műkö
déséhez. A legnagyobb készséggel jelentkezett an
nak idején a kongresszusán való részvételre és 
nagy elismeréssel emlékezik pieg az elhangzott ér
tékes előadásokról és a magas színvonalú fel
szólalásokról. E sikert a gondos előkészítésnek 
tulajdonítja, melyet a szövetség elnöke, Gáidonyi 
József és titkára, dr. Havas, nagy körültekintés
sel végeztek, örömmel töltötte őt el a Főpincé
rek Országos Egyesülete elnökének kijelentése, 
mely szerint az első kávéskongresszus adott al
kalmat arra, hogy munkás és munkaadó komoly 
tanácskozások közepette együttműködjenek az ipar 
felvirágoztatása érdekében.* Egyúttal tolmácsolja 
az időközben elutazni kényszerült Hegymegi Kiss 
Pál nemzetgyűlési képviselő és dr. Soltész Adóit 
igazgató meleg üdvözleteit, kik általa hozzák a 
kongresszus tudomására azt az őszinte jóindu
latot és jóakaratot, mellyel a kávésipar iránt vi
seltetnek. Poharát a szövetség vezetőségére emeli.

L o s o n c z i  Gusztáv telköszöntőjében a kö
vetkezőket mondotta: Mint egy hajótörött, aki 
nagynehezen partot ért, úgy érzi magát, amikor 
itt a fehér asztalnál helyet foglalva, összegyűlve 
látja Debrecen város hatóságainak tejeit. Mint a 
tavaszi napsugár, jól eső meleggel tölti el lelkét, 
amikor itt látja a debreceni törvényszék elnökét, 
aki igazságszolgáltatásunk egyik vezetőtérfia. Üd
vözli melegen az igazságszolgáltatás másik kiváló 
faktorát, Kesserii főügyészt, akiknek munkássága és 
igazságos emberszereíetét már Debrecen határain 
túl is alkalma volt megismerni. Isten sokáig él
tesse az igazságszolgáltatás vezetői és annak té
nyezőit.

K e s s e r ü Lajos főügyész köszönetét fejezi ki 
úgy saját, mint az ügyészi kar nevében a szives 
meghívásért. Mindenkor érdeklődéssel és szimpá
tiával kisérte a kávéházak fejlődését, amelyekben 
a kultúra és a szabadság iránti törekvések otthont 
találtak. Kívánja, hogy a kávésipar jelenlegi vál
ságos helyzete mielőbb megszűnjék és a háború 
előtti boldog idők, amikor árdrágítás és maximálás 
nem létezett, visszatérjenek. Poharát a kávésipar 
boldogulására emeli.

Dr. Ra d ó  Rezsó kamarai titkár hivatkozik dél
előtti felszólalására, melyben a kongresszusok je
lentőségét fejtegette. A mai kongresszus tárgyalá
saiból igyekezett tanulni és meggyőződött arról, 
hogy amig a közfelfogás luxusnak tekinti a kávé
házakat, addig a kávésoknak ezer bajai és gondjai 
vannak, amellyel küzdeni kell. Poharát az ipar 
fejlődésére és az ország felvirágozására üríti.

Ko v á c s  József felszólalásában felemlíti, hogy 
amikor elhatározták, hogy az első magyar kávés
kongresszust Debrecenben tartják meg, a leg
nagyobb örömmel jelentkezett a részvételre, mert
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Debrecen az a város, ahol ő pályáját kezdte és 
amelynek iparát mindenkor szerető ragaszkodással 
figyelte. Annál kellemesebben lepte meg az, hogy 
Debrecenben volt az első hatóság, amely a hely
zet magaslatára emelkedve belátta, hogy a ható
sági ármegszabásoknak ma már értelme nincs és 
csak szabadipar vezethet az ország gazdasági fel
virágoztatására. Poharát a debiecem arvizsg.dó bi
zottságra és annak elnökére emeli.

M é s z á r o s  Győző igaz örömmel üdvözli a 
jelenlevő Rostás István főkapitányt, akinek mun
kája szemléltető példája annak az igaz megértés
nek, amellyel minden közigazgatási szervnek a 
kereskedelem és ipar érdekei iránt vise.tetni kell. 
Nagyon természetes, hogy ott, ahol a vezetőség 
ily megértéssel viseltetik, ott a dolgozó iparos
ság éraekei is jól meg, vannak védve. A kereskede
lem és iparnak nem kedvezésekre, projekciókra 
van szüksége, de igazságos elbánásia és érdekei 
elismerésére. Rostás István főkapitányt élteti.

Ezt az alkalmat felhasználva élteti Gárdonyi 
József szövetségi elnököt, ki magas kora dacára 
ifjúi erővel becsületes munkát végez és iparának 
mindenkor megbecsülést szerzett.

R o s t á s  István főkapitány az elsőfokú ipar
hatóság üdvözletét tolmácsolja és örömének ad 
kifejezést, hogy az első kávéskongresszust Debre
cen városában tartották meg. A debreceni ható
ságok tradíciója az ipar és kereskedelem támo
gatása és ezt a tradíciót ő is szívesen követi. A 
tisztességes kávésipar a legmesszebbmenően tá
mogatja, mert a kávéháziaknak fontos kulturszerepe 
és hivatása van és e hivatás gyakorlásában ér
demes a támogatásra. A kávésok országos szövet
ségének Debrecen városában olyan képviselője van, 
aki egyéniségével és tudásával az ipar díszéi e 
válik. Poharát Németh Aladárra, a szövetség al* 
elnökére emeli.

Dr. R u s z k a  István az árvizsgáló bizoltság 
nevében köszöni azokat a szives szavakat, amely- 
lye! a debreceni árvizsgáló bizottságot illették. 
Hangsúlyozza, hogy az árvizsgáló bizottság át van 
hatva annak a megértésétől, hogy hivatása az .ipa
ros és kereskedő érdekeinek megvédése épp úgy, 
mint a fogyasztók érdekeié. Adja Isten, hogy a 
kávésok az egész országban olyan eredményeket 
érjenek el, mint Debrecenben, mert csak igy lesz 
biztos a kávésipar fejlődése.

R e i n e r Mór ipartestületi elnök ismételten 
telszóvalva, a képesítés kérdésével foglalkozik és 
megállapítja, hogy a kávésiparban a képesített ipa
rosok mellett számosán szereztek becsü.etet a 
kávésnévnek, olyanok, akik képesítésüket csak a 
gyakorlat által szerezték. Mint ilyen gyakorlatilag 
képesített kávést Németh Aladárt köszöntötte tel, 
aki hivatva van arra, hogy az ipari életben vezető
szerepet játszón.

H a j d ú  Vilmos, a Főpincérek Országos Egye
sületének elnöke boldog, hogy gyermekéveinek 
helyén szólalhat tel. Visszaemlékezik arra, hogy 
1887-ben Debrecenben tartották Magyarország ká
vésipari alkalmazottai első zászlószentelésiiket. Ez 
alkalommal az elszakított részeken lévő kartársaik 
is velük voltak. A mai ünnepen fájdalommal nél
külözi e kartársak távollétét, de bízik abban, hogy 
nemsokára Debrecenben fogjuk szivünkre szorí
tani ma távollevő barátainkat. Idézi a magyar »Hi- 
szekegyet», melyet a közönség állva hallgat vé

gig és amely után az egész közönség a Szózatot 
énekelte.

K e s z e y Vince felszólalásában rámutat a ven
déglősiparnak 35 évi küzdelmére, a képesítés meg
adása iránt. Büszkeség tölti eif hogy ez áz ő el
nöksége alatt sikerült. Nagy örömmel üdvözli a 
kávésipar első kongresszusát és poharát arra a 
baráti összetartásra és együttérzésre üríti, mely 
a két ipart összefűzi. Ez együttérzés egyik főténye
zőjét, Reiner Mór ipartestületi elnököt élteti.

G á r d o n y i  József utalással az előbb el
hangzott felszólalásokra, kijelenti, hogy saját ré
széről is mindenkor hive volt a képesítés kötelezett
ségének. De nem tagadhatja meg azoknak az ipa
runk körül szerzett érdemeit sem, akik más hivatás
ból jőve, gyakorlati és kereskedői szellemet, uj 
szempontokat hoztak be az iparba. Azt hiszi, hogy 
a két álláspont a legmintaszerübben van kiegyen
lítve a mi iparunkban és reméli, hogy az elren
delt képesítési kényszer is csak az ipar fejlődését 
és felvirágzását fogja előmozdítani. Élteti Keszey 
Vincét, a Vendéglősök Országos Szövetségének el
nökét.

H a j d ú  Vilmos ismételt felszólalásában a két 
budapesti ipartestület elnökét köszönti tel, akik
nek humánus érzése, a munkásság iránt tanúsított 
megértése minden munkaadó példájául szolgálhat.

R o s t á s  István főkapitány a hölgyeket kö
szönti.

H o l l a y  Józset a génfi szövetség üdvözletét 
tolmácsolja és az elnökséget köszönti.

Számos felszólalás hangzott még fel: Dr. H ó d y 
ügyvéd, dr. K o 11 m a n n Dezső, Ni k e l s z b u r -  
g e r Károly, dr. R a d ó és még sokan mások, kik
nek felszólalásait térszüke miatt nem adhatjuk 
vissza.

Ejfél után az ifjúság táncra perdült és Ma- 
gyari zenéje mellett egész a reggeli órákig, amig 
csak a vasúthoz nem kellett indulni, múl .tott.

Meg kell említenünk a Törley-ceg áldozatkész
ségét, ki a kongresszusi vacsoránál jelentékeny 
mennyiségű pezsgőt szolgáltatott tel.

Elutazás.
A társaság a reggeli gyorsvonattal, kissé fá

radtan ugyan, de igen jó hangulatban, a Magyar 
Államvasutak debreceni állomásfőnöksége által ren
delkezésére bocsátott külön kocsiban tért haza 
Budapestre, ahová menetrendszerű időben pon
tosan megérkezve, mindenki feledhetetlen napok 
emlékével tért haza otthonába.

K artársa in k  figyelm ébe ajánlja

F I S C H E R  Z S I GMOND
Budapest, VIII., Madách-u. 27. Telefon: Józs. 25-06

villany- és gőzerőre berendezett minta 
sütödéjét. V Készít mindennemű
kávéházi péksüteményeket,
elsőrendű vajjal, tejjel és cukorral, 
készített j o u r - s ü t e m é n y e k e t ,  
továbbá kitűnő izü, zamatos l i ázl -  
k e n y e r e t .  * Megrendeléseket pon
tosan és lelkiismeretesen eszközöl.
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A  vagyonváltság.
A Budapesti Közlöny t. é. november 15-ini 

számában jelent meg a pénzügyminisztérium 177.000 
számú rendelete, mely a vagyonváltság betizetésére 
vonatkozó határozmányokat tartalmazza.
1 A legutóbbi napokban jelentek meg a főváros 
tanácsának plakátjai, amelyek a vonatkozó felhí
vást tartalmazzák, de oly kis alakban és oly ki
vonatosan, hogy azok a legtöbb ember figyelmét 
elkerülik.

Ez okból szükségesnek látjuk, hogy a vonat
kozó törvényes intézkedésekre kartársaink ügyei
mét felhívjuk, ti’nnál is inkább, mert a törvényben 
illetve rendeletben megszabott határidők be nem 
tartása joghátránnyal jár és a kedvezménves be
fizetési módok elvesztését, illetve csökkenését jelenti.

Még az 1921. évi március 16-iki Budapesti 
Közlönyben jelent meg a m. kir. pénzügyminiszté
rium 33766. VH/a. sz. rendelete az ipari, gyári és 
kereskedelmi vállalatok anyag- és árukészletek ösz- 
szeirása tárgyában.

Ez alkalommal be kellett jelenteni az anvag- 
és árukészletnek 1920 december 31-én érvényben 
volt biztosítási, vagy ennek leltári értékét, ezek 
hiányában az 1921 április l-i állapotnak megfe
lelő leltár szerinti értékét.

Tudomásunk szerint ez meg is történt és- ezt 
a bevallást veszi alapul az 1921: LXV. t.-c. és az 
ennek végrehajtását elrendelő 177000/1922. sz. p. ü. 
rendelet.

Az jpari üzemek vagyonváltságát a rendelet 
kétféle módon állapítja, aszerint, amint az ipari 
vállalatban alkalmazott állandó gépi berendezések
nek hajtóereje a 20 lóerőt meghaladja, vagy nem 
haladja meg.

Minthogy a kávéházakban gépi berendezések 
csak szórványosan — s akkor is 20 lóerőnél ki
sebb hajtóeréjüek — vannak használatban, a ká
véházakra a rendelet 71. §. (2) pontja szerint azo
kat a határozmányokat keh alkalmazni, amelyek a 
kereskedelmi áruraktárak vagyonváltságára vonat
koznak.

E rendelkezések szerint a vagyonváltság alapja 
az áruraktár és a berendezési tárgyak 1921 április 
1-én mutatkozott állaga és értéke.

Minthogy a bevallás annak idején e szempont
ból történt, ezeket a határozmányokat nem ismé
teljük,- csak közöljük, hogy vagyonváltságot a meg
állapított értékek kétharmad része után kell a kö
vetkező kulcsok szerint kivetni;

5%-kal, ha 
nem több,

az értén: -% része 150.000 K-nál

6%-kaI, ha 
nem több,

az érték -’/j része 300.000 K-nál

7%-kal, ha 
nem több,

az érték -'/:) része 500.000 K-nái

8%-kai, ha 
nem több,

az érték 2/3 része 700.000 K-nái

9%-kal, ha 
nem több,

az érték 7:i része 900.000 K-nál

10%-kal, ha 
nem több,

az értén 2/3 része 1,000.000 K-nál

11 o/o-kal, ha 
nem több,

az érték Va része 2,000.000 K-nál

12 o/o-kal, ha 
nem több,

az értén -/3 része 5,000.000 K-nái

13o/o-kal, ha 
nem több,

az érték 2/s része 8,000.000 K-nál

15%-kal, ha az érték 2/a része 10,000.000 K 
vagy ennél több.

A kereskedelmi áruraktárak és a 20 lóerőnél 
kisebb hajtóerővel Mró ipari üzemek vagyonvált
ságát az 1922. évi december hó 31-ikéig 
annak 80 százalékával fizetheti a fél akkor, 
ha a törvény szerint kivethető vagyonváltság ösz- 
szege 100.000 K-nál nem több.

A törvény szerint kivethető vagyonváltságot 
teljes összegében köteles a tél az 1922. év végéig 
megfizetni akkor, ha ez a váltság a 100.000 K-t 
meghaladja.

Ezek szerint, ha valamely ipari üzem tüzbiz- 
tositási értéke (áruraktár és felszerelés) 1920 de
cember 31-én 300.000 K-t tett ki, a vagyonváltság 
összege

200.000 K után 6<>/o-kai 12.000 K lenne.
Ha a váltságtizetésre kötelezett
1922 november 30-ig fizet 80% 9600 K-t
1922 december 31-ig tizet 85% 10.2C0 K-t, 

kötelezettségének teljes mértékben megfelelt
A vagyonváltságot a telek a lakóhelyük szerint 

illetékes állampénztárnál (kerületi adópénztárak) tar
toznak befizetni.

A betegségi és balesetbiztosítási dijak 
felemelése.

A napi és szaklapok már részletesen tárgyal
ták a népjóléti miniszter rendeletét, mellyel a mun- 
kásbiztositási dijakat mintegy 300%-kai felemelte 
és egyben a munkaadókat nagyösszegü előlegek 
befizetésére kötelezte.

Az előleg befizetésének kérdésével az öss'zes 
ipari és kereskedelmi érdekeltségek, úgyszintén a 
debreceni kongresszusunk is foglalkozott és ez egy
hangú tiltakozásnak ugylátszik eredménye lesz, 
amennyiben az előlegek befizetése egyelőre füg
gőben van.

Az uj betegség- és balesetbiztosítási táblázatot 
a múlt számunkban már közöltük.

A kávéházi munkásság besorozási tárgyalásai 
f. hó 21-én szakértekezlet volt a munkásbiztositó 
pénztár igazgatóságánál, melyen a kávésipar kép
viseletében Gárdonvi József szövetségi elnök és 
Mészáros Gvőző előljárósági tagok vettek részt.

Az értekezlet eredménvekép megállapittatott, 
hogy a főpincérek, felszolgálók a VIII., ruhatáros, 
telefonos, kenyeres a IV., takarítónők mellékkere
settel az V., tanoncok a II. osztályba soroztainak. 
Kávéfőző, kávéfőzőnő. felirónő, konyhalenény, 
konyhaleány és takaritónő mellékkereset nélkül, a 
tényleges keresetüknek megfelelő osztályba Soroz
tainak.

Az uj besorozásnak megfelelően minden mun
kaadó köteles összes alkalmazottait, akik betegség 
vagy balesetbiztosításra kötelezettek és akik nála 1922 
december 4. napján alkalmazásban állanak. 1922 
december hó 15. nanjáig a kerületi munkásbizto- 
sitási pénztárnál bejelenteni.

Minden munkaadó köteles kétféle kérdőívet ki
tölteni: a) az alapkérdőivet, mely az üzemre vo
natkozó ládátokat tartalmazza és b) általános be
jelentőlapot, melyet minden egves alkalmazottnak 
külön-kiilön kell kiállítani. Minden munkaadó kö- 
te'es az alapkérdőivet és a hozzá tartozó általános 
bejelentőlapokat szabályszerű kitöltés után Saját költ
ségén akár postai, akár más utón az illetékes mun- 
kásbiztositási pénztárhoz juttatni.
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KÜLÖNFÉLÉK.
A kávéházak forgalmi adója és a blokkrend

szer. A pénzügyminisztérium újabban a forgalmi 
adó behajtása során főkép egyes vidéki városok
ban a blokkrendszert tette kötelezővé. így újpesti 
kartársainkat is ily blokkok vezetésére és kiszol
gáltatására kötelezte a pestvidéki m. kir. pénzügy
igazgatóság. Minthogy a kávéházakban amúgy is 
tételenként jegyzik be a pénztári ivekbe úgy a 
forgalmi, mint a fényiizési adóköteles bevételeket, 
ez az intézkedés legalább is felesleges' és csak 
arra jó, hogy épp úgy, mint a fényiizési blokkok 
idején, az iparüzők munkáját megnehezítse és a 
visszaélésekre alkalmat adjon. Bár az összes ipari 
és kereskedelmi érdekeltségek már felemelték til
takozó szavukat a blokkrendszer ellen, a Magyar 
Kávésok Országos Szövetsége külön felterjesztéssel 
fordul a m. kir. pénzügyminiszterhez.

Repülő uzsorabirősági ülnökök. Az ülnökök 
december hóban az alábbi beosztás szerint telje
sítenek ülnöki szolgálatot: R e i n e r  Mór 2., 16. 
L o s o n c z i  Gusztáv 7., 21. Ko v á c s  József 6.,
20. P e t h ő György 8., 22. G á r d o n y i  József
9., 23. M é s z á r o s  Győző 5., 19. S c h i d e l l a  
János 14., 30. Bo d ó  Adolf 12., 28. W ein  ge n 
fi er  Ignác 11., 27. F r e n r e i s z  Antal 4., 18. 
S z a b ó  Samu 1., 15. T a r j á n  Vilmos 13., 29. 
Figyelmeztetjük kartársainkat, hogy amennyiben 
az uzsorabiróság elé idézést kapnak, közöljék ezt 
telefonon az illető napra kijelölt ülnökökkel.

Lovrana-kávéház megnyitása. Már lapunk múlt 
számában jeleztük, hogy H o r v á t h  Dezső kar
társunk »Lovr ana« kávéházát fényesen átala
kítva, újonnan megnyitotta. Az újonnan átalakított 
kávéház megnyitása és felavatása alkalmából Hor
váth kartársunk meghívta ipartestületünk elöljáró
ságát, mely f. hó 27-én, R e i n e r  Mór elnök élén 
csaknem teljes számban megjelent és megtekin
tette a teljesen újnak mondható kávéházat. A 
megtekintés után az egész társaság Horváth kar
társunk meghívására asztalhoz ült, hol keresetlen 
szavakkal üdvözölték érdemes kartársunkat és ne
jét a megnyitás alkalmából és szerencsét kívántak 
neki a jövőre.

Felhívás szövetségi tagjainkhoz. Felhívjuk 
azokat a kartársainkat, akik szövetségi tagsági 
dijaikkal hátralékban vannak, küldjék azt be most 
már haladéktalanul, minthogy a közvetlen pos
tai felszólításokat a nagy postadijak mellett el 
akarjuk kerülni, viszont azonban a jövőben nem 
leszünk abban a helyzetben, hogy nekik lapun
kat megküldhessük. Amint lapunk mai száma is 
bizonyítja, szövetségünk a kávésipar érdekében 
nagy és érdemes munkát végez és minden kávés
nak saját érdeke az, hogy szövetségünkhöz csat
lakozzék. Kérjük tehát főleg vidéki kartársain
kat, hogy kartársaik figyelmét szövetségünkre hív
ják fel.

Segélykiosztás. A budapesti kávésipartestü- 
let kávéssegédeket és kávéfőzőket segélyező alap
jának kezelő bizottsága folyó hó 28-án R e i n e r  
Mór elnök vezetése mellett ülést tartott, mely 
alkalommal 21 folyamodó egyenként 2D0 korona 
segélyben részesül.

Kartársaink figyelmébe ajánljuk. F i s c h e r  
Zsigmond sütödéjének lapunk mai számában levő 
hirdetését.

A villanyáram árának újabb emelése. Alig
lépett életbe az 5 koronás hektowattonkénti egy
ségár, a főváros világítási bizottsága máris a 
villany árának újabb emelését terjeszti a köz
gyűlés elé. Es pedig azt javasolja, hogy a vil
lanyáram ára folyó évi november hó 15-től 
visszamenőleg 7 koronára emeltessék fel. Ezt 
úgy hívják, hogy az árak csökkenése.

Jövedelem- és vagyonadőkivetések. Figyel
meztetjük kartársainkat arra, hogy a székesfő
város különböző kerületeiben most van folya
matban a jövedelemadó é s , a vagyonadó kive
tése. A kivetési lajstromok az egyes kerületek
nél különböző időpontokban 8 napig közszemlére 
tétetnek, melynek lejárta után a feleknek még 
15 napig joguk van észrevételeiket megtenni. Fel
hívjuk kartársaink figyelmét arra, hogy a kifüg
gesztett hatósági hirdetményeket kisérjék figye
lemmel és a kivetést saját érdekükben tekint
sék meg, hogy az esetleg tulmagas megállapí
tás ellen kellő időben jogorvoslattal élhessenek. 
Felvilágosítást erészben ipartestületünk irodája a 
hivatalos órák alatt ad.

Országos iparoskongresszus. Az ipartestületek 
országos szövetsége t. hó 3-án, vasárnap délelőtt 
10 órakot, a régi József Müegvetem mögötti (VIII., 
Muzeum-körut) u. n. »üólyavárban« országos 
iparos nagygyűlést rendez, melyen mindazokkal az 
aktuális kérdésekkel fog foglalkozni, melyek ipari 
életünket ezidőszerint a legközelebbről érdeklik.

A jég árának szabaddá tétele. Az Országos 
Központi Árvizsgáló Bizottság a jég árát kísér
letképpen szabaddá tette. A vonatkozó rendelet 
ellenben hangsúlyozza azt, hogy a jég forgal
mát a szabad á:megállapitás dacára állandóan el
lenőrizni fogja.

Mérlegképes kávéházi és vendéglői szakkép
zett, az adó- és munkásbiztositó ügyeket telje
sen ismerő k ö n y v v e z e t ő  délelőtti, esetleg dél
utáni munkát keres. Szives ajánlatok »Könyvelő« 
jelige alatt e lap kiadóhivatalába intézendők.

Kávéházi nyomtatványok. Felhívjuk kartár
saink figyelmét arra, hogy ipartestületünk irodá
jában fényüzési és forgalmi adóköteles bevéte
lek vezetésére szolgáló pénztári ivek, kávéházi 
árjegyzéknyomtatványok, ruhatári plakátok, pezs
gő- és vigalmi adókönyvek állnak rendelkezésre. 
Ezeket megrendelésre vidékre is küldjük, után
vét, esetleg megfelelő összeg beküldése elle
nében bérmentve.

Az uj kávéházi közönség. Egy bécsi ember 
a következő jellemző teljajdulást teszi közzé: Kö
rülbelül nyolc év óta tegnap délután ismét be
mentem égy bécsi belvárosi Kávéházba, amelyet 
a háború előtti időkben a legjobb bécsi polgári 
közönség látogatott. Micsoda változás! A belé
pésnél mindjárt három nagy táb'a köszöntött: »Itt 
fogyasztási kényszer van«, »Nem fogyasztókra nincs 
szükségiink«, »Télikabátto!vajoktól óvakodjunk::. A 
mikor a kávéscsésze mel'ett lévő kana'at kézbe vet
tem, bevésve azt olvasom: sEIlocták a .........kávé
háziról!!. Újságot vettem a kezembe. Minden lapon 
nagy bélyegzők: »A 'kávéház tulajdona. Elvitele lo
pás és büntetendő cselekmény::. Gondolkoznom kel
lett, hogy vájjon egy bécsi előkelő kávéházban va
gyok-e, vagy a betörők menhelyén? Micsoda ta
pasztalatokat szerezhetett ez a kávés az ó vendé
geinél. Nem lennének ily telirások nálunk is cél
szerűek ? ,
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Budapesti Kávésok Áruforgalmi 
Részvénytársaság.

Rovatvezető: Molnár Gyula igazgató.
Üzleti és irodai órák d. e. 8—12. Telefon József 92—77

A Magyar Szalámiárugyár Rt. gyártmányai
nak a kávésok részére való forgalomba hoza
talával cégünket bízta meg. Mint köztudomású, 
e cég az utóbbi időben Schwehatban, Hamburg
ban és Berlinben rendezett be uj, nagyszabású 
üzemeket és a legkiválóbb szakemberek felett 
rendelkezik, gyártmányai pedig elsőrendüek, ami
ről különben igen t. Feleink- egy próbarendelés 
utján meggyőződhetnek. A gyár előreláthatólag 
a hét folyamán üzembe jön és a feladott ren
deléseket azonnal házhoz szállítja. Kérjük tehát 
igen t. feleinket, hogy rendeléseiket képviselőink
nek, avagy telefonon József 92—77. szám alatt 
raktárunknak adják fel, mely rendelésfeladásaik 
alapján a kívánt árut minden esetben a rákövet
kező nap megkapják.

Helyiképviseletünkkel jelenleg K a m m e r -  
m a y e r Antal és L i n d n e r Artúr urak van
nak megbízva, akik az igen t. feleink rendelé
seinek felvételén kívül fizetések felvételére is jo
gosultak.

K A S Z Á S  M Á R TO N  
szo b a fe s tő  és m á zo ld

Budapest, VII., Vilma kiritfyné-ut I. 
Telefon /ózsef 45-98

E li te - m a r k a

Fiume
Cognac Medicinái„F iu m e “ szó jeg yre  kü lö n ö sen  ü g y e ln i l

A d r ia t i k a  B T .
I r o d a :  B u d a p est, I . ,  F e h é rv á r l-ú t 9. 

T e le lő n : J ó zse f 8 8 —09.

Wittek Drogueria
VI., Nagymező-utca 
31. szám.
D u s á n  f e l s z e r e l t  r a k t á r .

TelefOn: K á v é s o k  é s  k á v é h á z i  a l k a lm a z o t t a k
4 0 -J o . I0°lo e n g e d m é n y .
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A BESZTERCEBÁNYAI ELSŐ MAGYAR 
GYÜMÖLCSLEPÁRLÓ RT.
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Páratlan Izü gyümölcs- 
pálinkák.

*
Elsőrangú likőrkülön

legességek.
-K

Valódi hegyi málnaszörp.

KÉRJEN MINTÁZOTT ÁRAJÁNLATOT.

H A T T Y Ú

FEHÉHHEJHÜ HŰLCSÖ©
B udapest

V., K atona József-u. 41.
( M a rg i lh id n a l )

S z á l l í t :

A S Z T A L T E R ÍT Ő T
t ö r l ő r u h á t ,  p i n  c é r  ka b á t o t  
éttermek, kávéházak, bfiffék, 

mulatók, klubok  
részére

m é r s é k e l t  k ö lc s ö n d i j é r i

T e le fo n : 159—60 és 46—86
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Legújabb különlegesség: „Hobé Grand Monarque"

LIKÖRKÖff̂
"Triple Sec 
Cmagao 
Cherry-Brandí 
Kristálykömény 

-Cacao 
-Vannilia 
-Haraschino 
l-Mocca 
-Ellxir
H 0 B ÉTI K E

%
%

Hobé üam ase és Tár-sa
francia rendszerű nagy szeszárupárold rt. 
Budapest:: Gyár és iroda VI., Lomb-utca 11.

AJÁNLJA A LEGÚJABBAN KÉSZÜLŐ KÜLÖNLEGES 
TDESSET^T- S Ü T E M É N  YEIT, KÜLÖNLEGES 

Tortáit és csomagolt Csokoládé - különlegességeit
a legjutányosabb viszonteladási árak mellett. Telefon 17ü-»-46

I FIGYELJÜNK!
HAZAI IPAR Piatnik Nándor és fia budapesti HAZAI IPAR 

| magyar kártyagyár gyártmányai- |
• 1 nak valódiságára ! a « i o j t 0 9 .

• v t o j c o r .  övakojunk a rossz utánzásoktól

M a g y a r  j á t é k k á r t y a g y á r  r t .

Piatnik Nándor ésfiai
Budapest, UH., Rottenbiller-u. 17.

TELEFON: József 10-63.
Alapittatott: 1824.*****

p*s‘

CrémaníRosé 
Transylvania sec

Mérsékelt árban azonnal szállít

karwini
szenet és kokszot

öntödei, ipari és gazdasági célokra.
Budapesti raktárairól minden mennyiségben

porosz szenet
fuvarokban, úgyszintén waggonrakományokban 

bármely vasútállomásra:r
URBAN szénkereskedelmi r.-t.

Budapest, V., Nádor-utca 17,
a gróf Larisch-Mönnich-féle karwini szén- és
p irs z é n m iiv e k  te rm é k e in e k  m a g y a ro rs z á g i k iz á ró la 

g o s  e g y e d á ru s itá s a .
Telefon: 5 3 - 4 0 ,  5 3  4 1 ,  5 3 - 4 2 ,  József 1 1 - 5 5 .  

In te ru rb a n  : B .  1 7 8 .
Sürgönyeim : U r b a n e s .

Európa irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása. Igazgató: Sclimidek Tibor dr., Budapest, VI., Ó-utca 12.
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