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A pezsgőbor megadóztatása.
Irta: Dr. Frenkel Lipót.

A háború alatt a főváros háztartásának szükséglete 
szinte napról-napra emelkedett és igy elkerülhetetlenné 
vált, hogy a főváros bevételeit újabb jövedelmi források 
nyitásával ne szaporítsa és az egyensúlyt ezzel helyre 
állítsa. A főváros tehát újabb jövedelmi forrásokról 
gondoskodott és többek közt 1917. december 1-vel a 
pezsgőbor-adót léptette életbe.

A főváros azonban ezen szabályrendeletét a 
szakkörök meghallgatása nélkül alkotta meg, bár a 
tapasztalat már eddig is azt bizonyította, hogy az ilyen 
módon létrejött rendeletek a gyakorlati életben rend
szerint nem állják meg helyüket és nemcsak hiányosak, 
meg nem felelők, hanem a főváros jövedelmét sem 
fokozzák oly módon és oly mértékben, mint ahogy az 
a főváros érdekében kívánatos volna. Emellett ezek a 
szabályrendeletek rendszerint a vonatkozó szakmák 
érdekeit is erősen sértik.

A pezsgőbor adóját szabályozó rendelet alapjául 
a békeévek forgalma és árai szolgáltak. A háború ered
ményezte áremelkedések és megsokszorozódott forgalom 
figyelembe nem vétettek, úgyszintén nem törődtek a 
külföldön érvényben levő, hasonló törvényhozási ren
deletekkel és legfőképen a magyar ipar érdekeivel sem. 
Legyen szabad ezen szabályrendelet nehány kiállóbb 
hiányosságával foglalkoznunk.

A szabályrendelet elsősorban a kettős adóztatás 
rendszerét választja alapul, vagyis mindenkor az eladási 
ár képezi az adóztatás alapját. Az adóztatásnak ez a 
módja nemcsak hogy minden helyes adópolitikával ellen
kezik, .hanem megbénítja magát az ipart, csökkenti a 
forgalmat és emellett igen sok visszaélésre szolgáltat 
alkalmat. Kétségtelen, hogy a főváros a szabályrendelet 
megalkotásánál nem akart az egységes adózás alapjára

helyezkedni, mert amíg Ausztriában a pezsgöbor adója 
80 fillér, Németországban 1 márka nagy üvegenként, 
a főváros az eladási ár után adót vetett ki és miután 
a békebeli gyári ár 5, az eladási ár pedig 8— 10 korona 
volt, az adótétel K 2 50-ben állapíttatott meg. Úgy a 
százalékos, mint a tényleg elért eladási ár után tervbe 
vett adózás azonban úgy a gyáros, mint a tovább eladók 
érdekeit is egyaránt sérti és helyes adópolitika szem
pontjából sem célirányos, mert ilyen alapon az adóbe
vétel egy meg nem állapítható összeg, kivetése nehéz
ségekkel és költséggel jár, nagy apparátust igényel és 
a feleket felesleges zaklatásoknak teszi ki, végül teljes
séggel megbízhatatlan, mert a főváros nem tud bizo
nyosságot szerezni afelől, hogy csak a megadózott pezs
gők kerülnek tényleg forgalomba. Külföldön mindazon 
helyeken, ahol a pezsgőbor megadózás alá kerül, az 
egységes pezsgőbor-adó létezik és pedig egyszeresen, 
a gyáros általi lerovással, minden megadózott üveg 
bélyeggel láttatik el, tehát minden egyes üveg magán 
hordja adója jegyét és igy visszaélések sem fordul
hatnak elő. Iparunk érdekében különösen fontos, 
hogy egységes adó-jegyekkel történjék az adóztatás 
igazolása, mert — tudomásunk szerint —  az utóbbi 
időben egyes zughelyeken nagymennyiségű hamisított 
pezsgőborok kerülnek forgalomba, amelyek természe
tesen az adót kikerülik és igy a fővárosnak tetemes 
károsodást okoznak; a mostani rendszer mellett ennek 
gátat venni egyáltalán nem lehet

Tudjuk azonban azt is, hogy a főváros a saját 
szabályrendeletét is helytelenül értelmezi, amennyi
ben az adót nem a tényleg elért eladási ár után, 
hanem ennek az adó egybevetésével alakult ára után 
szabja ki. Minden félreértés elkerülhető volna azonban 
abban az esetben, ha az adó lerovása adójeggyel tör
ténnék. Ismeretes továbbá az is, hogy sokan nem a 
helyi lerakatokból, hanem a Budapest környéki gyárak

M egrondelóseknél kérjük  tiszte lt olvasóinkat mindig tagunkra hivatkozni.
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ból szerzik be pezsgőbor-szükségleteiket, ez esetben 
tehát a gyárost semmiféle kötelezettség nem terhelvén 
a behozott pezsgők vagy egyáltalán nem, vagy pedig 
nem teljes mértékben jelentetnek be, ez viszont nem
csak a tisztességes ipar, hanem a főváros érdekeit is sérti, 
Mig az egységes adónál a lerovás az adójeggyel történik, 
addig a nálunk divó rendszernél az adó kivetésének 
ezerféle ár után kell igazodnia, mert ahány gyár van, annyi
féle ár létezik és miután a mindenkori eladási ár képezi 
a százalékos adó lerovásának alapját, ahány mulató, 
kávéház vagy szálloda működik, annyiféle —  gyártmá
nyok szerint is különböző —  pezsgő-ár van forgalomban. 
Az adóztatásnak ez a módja még egy óriási szervezetet 
is igényel, amely mellett —  nézetünk szerint —  az 
ellenőrzésnek még csak a lehetősége is ki van zárva.

Ha tekintettel vagyunk arra, hogy Budapesten —  
dacára a kevés gyárnak —  igen sok vevő van, akik
nek egész évi rendeléseit —  a tényleges azükségletet 
alapul véve —  150— 200,000 palackra lehet tenni, már 
fogalmat alkothatunk magunknak arról a munkáról, 
amelyet ilyen nagy számú bejelentés feldolgozása, 
ugyanennyi fizetési meghagyás kibocsátása és a befi
zetések ellenőrzése igényel, mig ha a lerovás adójegy
gyei történik, úgy a kezelés, mintáz ellenőrzés kérdése 
a lehető legegyszerűbb módon oldatik meg

Lényeges volna tehát, hogy elsősorban a kettős adóz
tatás módszere mellőztessék, másodsorban pedig, hogy 
a lerovás adójeggyel történjék. Mindkét szempont úgy a 
főváros, mint a tisztességes ipar érdekében rendkívüli 
fontossággal bir. A főváros érdeke nemcsak a lehető 
egyszerű kezelésben és könnyű ellenőrzésben áll, ha
nem abban is, hogy visszaélés ki lévén zárva, minden 
tényleg forgalomba hozott pezsgő a megadóztatást nem 
kerülheti el és igy a főváros jövedelme tetemes mérv
ben növekedik. A tisztességes ipar érdeke szintén az 
adójegy rendszert kívánja, mert ez a pezsgő-készletek 
bejelentésének kötelezettségét mondja ki és igy nem 
fordulhat elő, hogy az adózás kikerülésével egyesek 
tisztességtelen előnyöket élvezhessenek.

Az egész világon, ahol csak pezsgőbor-adó létezik, 
ott az adójegy-rendszer dívik, ami természetesen nem 
zárja ki azt, hogy adó az érték százalékában ki ne fejez
tessék; a törvényhozás mindenhol figyelemmel volt a 
hazai ipar megvédésére, ezt a törekvést azonban a fő
város szabályrendeleténél hiába keressük, az a magyar 
ipart védelemben egyáltalán nem részesíti. így a kül

földi pezsgő épugy az eladási ár után adóztatik meg, 
mint a honi pezsgők, holott más államok törvényho
zása hazai pezsgőiparuk megvédésére megállapította 
azt, hogy mit értenek eladási ár alatt és a nem hazai 
pezsgőknél az eladási ár magában foglalja a határig való 
szállítás, valamint a vám költségeit is. A külföldi pezsgő 
ezen nagyobb adója folytán a hazai pezsgőipar ver
senyképessége erősebbé válik és az ipar felvirágozta
tását a külföldi pezsgők nem befolyásolják.

Kétségtelen ugyan, hogy a pezsgőbor-adó ellen 
kifogást emelni nem lehet, mert a pezsgő, mint luxus
cikk —  fogyasztóközönségének nagyobb teherviselési 
képessége mellett —  az adót könnyen elbírja, mégsem 
szabad kizárólag a helyi érdekeket figyelembe venni 
akkor, amikor pezsgőinket export céljára keresik, sőt 
pezsgőiparunknak ezt a kétségtelen fejlettségét állami 
érdekből is csak fokoznunk kell.

Ebből a szempontból kiindulva, nem szabad a 
pezsgőbort túlságos adókkal megterhelni, különösen a 
jelenlegi viszonyok tekintetbevételével, amikor a pezsgő 
gyártáshoz szükséges egyes nyerstermékek és anyagok, 
mint dugó, palackok, nádcukor, spanyol borok a kül
földről hozatnak be és ezek beszerzése a jelenlegi va
luta-viszonyok mellett rendkívüli nehézségekkel és 
költséggel jár; nem szólva a belföldi bornak tetemes 
drágulásáról, valamint a munkaáraknak és a tisztvise
lők fizetésének nagyarányú emeléséről, mint olyan (té
nyezőkről, amelyeket az adó megállapításánál számításba 
kell venni. A fővárosnak is érdeke, hogy az adó ne 
legyen túlságos magasan megállapítva, mert kisebb 
adótétel mellett sokkal nagyobb forgalom érhető el, 
tehát az adóbevétel nem csökken, sőt emelkedik, mig 
magasabb adótétel megállapítása esetén a forgalom és 
igy az adóbevétel is csak csökkenni fog. Tehát a ma
gas adótétel úgy a főváros, mint a pezsgőipar érdekeit 
súlyosan sértené.

Amig a főváros szabályrendeletének módosítását 
foganatba veszi, addig is az adókivetésnél irányadó 
csakis a szabályrendelet 3. szakasza lehet, amelynek 
fogalmazása világos és félremagyarázhatatlan, amely 
szerint az adó a ténylegesen elért eladási ár után ve
tendő ki. „Eladási ár“ alatt pedig 6enki a világon mást 
nem érthet, és mást bele nem magyarázhat, minthogy 
pl. 100 koronáért eladott pezsgőnél ezen 100 koronás 
„eladási ár* 25°/0-át kell adóban leróni, nem pedig, 

mint ahogy a főváros krokodil okoskodással ezen

Royal Orfeum
Körúti étterme

(VII., Erzsébet-körut 33.)

Konyhája kitűnői 
Elsőrangú ebéd vacsora

Royal-Redoute
VII., Erzsébet-körut 33.

Művészi táncattrakclók */jl0—11-lg 
Két zenekar.

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

Nyitva este 6 órától záróráig.

Royal Orfeum
műuészszobája

(VII., Hársfa-utca 36.) 
Kitűnő ebéd és vacsora. 
Művészek találkozóhelye. 

______ Este cigányzene,
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szabályrendeletet csavarni igyekezik —  hogy az „eladási 
ár“-nak nem a tényleges 100, hanem 125 korona te
kintendő, tehát az adó is ezen összeg után vetendő ki. 
A fővárosnak ezen okoskodása már abból a szempont
ból is helytelen, minthogy az eladó csak adóbehajtó 
közege lehet az adókivetönek és nem 125 koronáért 
adja el áruját, hanem 100 koronáért, mely tényleges 
eladási árnak 25%-át mint adót szedi b« a vevőtől.

Ha a főváros ezen belemagyarázása megállhatna, 
akkor tulajdonképen nem 25, hanem 33%-os adótétel 
szedetik be, ami a szabályrendelet szellemével és szó
szerinti szövegéyel egyenest ellenkeznék, vagy pedig, 
—  ami még helytelenebb felfogás _  az adó után is 
adót kell leróni.

Ajánljuk azonban a főváros figyelmébe, hogy e 
szabályrendeletét vegye sürgős revízió alá, hívjon an
kétet össze, amelyen az összes érdekelt szakkörök ve
gyenek részt és ezek meghallgatása után megfelelően 
és mindenkit kielégítő módon változtassa meg jelenleg 
sérelmesnek talált szabályrendeletét. Ajánljuk továbbá 
a főváros figyelmébe, hogy az adók lerovása adó
bélyegek utján történjék, mint oly módját az adózás
nak, mely egyedül helyes és igazságos és amellyel úgy 
a saját, mint az ipar érdekeit a lehető legjobban fogja 
megvédeni. * *

*
A fenti cikk a pezsgőgyárosok sérelmét veszi 

elsősorban figyelembe, de egyúttal teljes mértékben 
fejezi ki lapunknak a vendéglős- és kávésipar szem
pontjából elfoglalt álláspontját.

T. ELŐFIZETŐINKHEZ!
Lapunk nyomda- és egyéb előállítási költségeinek 

nagyarányú emelkedésével, kényszerülve vagyunk — 
hogy annak megjelenését ezután is lehetővé tegyük — 
laptársaink példáját követve, az előfizetési dijat évi 
4 0  k o r o n á r ó l  6 0  k o r o n á r a  felemelni.

Midőn hangsúlyozni kívánjuk még, hogy csak 
a kényszerítő körülményeknek engedve határoztuk el 
magunkat az előfizetés dijának felemelésére, kérjük 
ennek méltánylásával olvasóközönségünk szives támo
gatását és a felemelés tudomásul vételét. A „Magyar 
Vendéglős- és Kávés Ipar" eddig sem riadt vissza 
semmi áldozattól, melyet a lap érdekében szükséges
nek tartott és most is a lehetőség végső határáig halo
gatta az óriási költségtöbbletnek —  csak részben — 
az olvasóközönségre való áthárítását.

Felkérjük t. Előfizetőinket, hogy az előfizetési 
díjkülönbözetet pénzbeszedönk utján hozzánk juttatni 
szíveskedjenek.

A „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar".

3_

Vendéglősök és kávésok egyezke
dési tárgyalásai.

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
marosok ipartdrsulata és a budapesti kávés ipar
társulat által kiküldött bizottságok február hó 14-én 
Gundel Károly elnöklete alatt a második értekezletüket 
tartották meg, melynek lefolyásáról az alábbi tudósí
tást közöljük:

Gundel Károly megnyitó és üdvözlő szavai után
Reiner Mór, a kávésipartársulat elnöke ismerteti 

ipartársulatának febr. 13-án tartott választmányi ülésén 
hozott határozatát, és pedig:

1. A kávésipartársulat nem érzi magát arra hi
vatva, hogy a kormányok áltat kiadott engedélyeket 
akármiféle revisió alá vegye, különösen pedig, hogy 
azok megsemmisittessenek. Hazafiság szempontjából 
azonban nem zárkózik el attól, hogy a proletárdikta
túra által kiadott engedélyek érvényteleneknek tekin
tessenek.

2. Méltányosságból hozzájárul az ipartársulat 
ahhoz, hogy a kávéházakban tisztán esti főzés legyen 
és hajlandó tagjainál odahatni, hogy kötelezőleg mond
janak le a reggeli és nappali főzésről. Azonban a fő
zés hol és mikéntje sem a vendéglősökre, sem az ipar
társulatra nem tartozik, ez tisztán az egészségügyi ha
tóságok dolga.

3. Annak megállapítására, hogy a jövőben kávé
házi és vendéglői iparengedélyt ki bírhat, az ipartár
sulat nem érzi magát hivatva és feljogosítva arra, 
hogy ebben a fontos kérdésben olyan megállapodást 
létesítsen, mely az ipar jövőjét megköti és a hatóságok 
jogkörét megszükiti, vagy azoknak utasítást ad. Gundel 
Károly kénytelen megállapítani, hogy a kávésipartár
sulat most felolvasott határozata azt jelenti, hogy a 
reggeli és ebédfőzés kivételével a mostani állapotod 
fentartani kívánják. Losonczi Gusztáv nem osztja Gundel 
nézetét, ők jogról sem most, sem a jövőben nem mon
danak le. Bandi Ferenc feleslegesnek tartja a vitát, 
mert ma kevesebbet ajánlanak fel a kávésok, mint a 
első értekezlet alkalmával.

Oundel Károly a további tárgyalást, mint a ven
déglősök részéről el nem fogadható alapot, felesleges
nek tartja.

Losonczi Gusztáv a kérdés eredményes megol
dása érdekében felveti a numerus clausus kérdését, 
mellyel nemcsak a kávéházak konkurrenciájának szab
hatnak határt, hanem a vendéglősipar magában is meg
védetnék az újonnan alakult üzletektől.

Erre nézve természetesen további tárgyalásokat és a

S o l t v a d k e r t i  Z F a jb o rp in e é s z e t fdJcTsZm.
cA ján lja  legk itű n őbb  u r a s á g i i -  á s  u j fa jb o r a i t , h ázh oz s z á l l í tv a , ju tá n y o s  á ro n ■ J lá r m e ly  m en n yiség  kaph a tó .
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numerus clausus megállapításának kulcsát tartja szük
ségesnek.

Reiner Mór a kávésipartársulat nevében köszö
netét fejezi ki Oundel Károlynak és a vendéglősipar- 
társulat kiküldött bizottsági tagjainak. Mindkét tárgya
lás alkalmával elhangzott felszólalások reámutatnak 
arra, hogy ha megegyezés nem is jött létre, az együtt
működés bizonyos közösérdekü kérdésekben kizárva 
nincsen. Két konkrét kérdésre hívja fel a szaktársak 
figyelmét és pedig a járdaügyre és a pezsgőadóra.

Frenreisz István szívesen hozzájárul Reiner indít
ványához. Miután az értekezlet is ebben az értelemben 
határozott, az elnök azt berekeszti.

A Budapesti Kávés-Ipartársulat 
választmányi ülése.

A budapesti kávésipartársulat választmánya febr. 
hó 13-án Reiner Mór elnöklete alatt Iválasztmányi ülést 
tartott.

Elnök megnyitó szavai után és a napirend előtt 
Deák Elemér szólal fel és adatokkal igazolja, hogy al
kalmazottait mindenkor az ipartársulat munkaközvetí
tőjéből vette. Losonczi Gusztáv alelnök ezen helyre
igazítást örömmel veszi tudomásul.

Titkár jelenti, hogy a következő uj kávésok jelent
keztek felvételre: Feldmann és Szász, Káder Józsefné, 
Kovács és Társa, Zechmeister János. A választmány 
a jelentkezett uj tagokat felveszi. Üzletüket megszün
tették és kiléptek: Müller Irma, Weingarten Zsigmond, 
Bronnerné és Kiss.

Elnök sajnálattal jelenti, hogy Horti J. Károly 
ipartársulati tagnak neje elhunyt. Az ipartársulat rész
vétét gyászoló kartárssal levélben is kifejezni javasolja; 
bejelenti továbbá, hogy a fonott kalácsok árusítása 
tárgyában a rendőrségen eljárt, valamint hogy a ható
sági engedélyek kiadása ügyében az országos köz
ponti árvizsgáló bizottságnál értekezlet volt, amelyen 
elhatároztatott, hogy az iparengedélyek véleményezése 
céljából egy szaktanács fog felállittatni és ebbe az ér
dekelt iparágak is meghivatnak ; tudomásul hozza, hogy 
a tejhivataltól nyert értesítés szerint a reggelihez d, e. 
11 óráig a condenzált tej használata legközelebb meg 
fog engedtetni. Felolvassa az újpesti kávésok beadvá
nyát, melyben az ipartársulat kötelékébe való felvéte
lüket kérik és az arra adott választ, továbbá az állami 
munkaközvetítő hivatal vezetőjének átiratát, melyben a 
munkaközvetítő állami kezelésbe való átadása iránti 
tárgyalásokra hívja fel az ipartársulatot. Erre vonat
kozólag elnökség megbizatik, hogy amennyiben szük
ségesnek látja, a tárgyalásokat indítsa meg és folytassa

le. Elnök közli végül, hogy a bar-kérdés rendezése 
tárgyában a kereskedelemügyi minisztériumban meg
tartott ankéten Gárdonyi József, Deák Elemér választm. 
és Dénes Aladár ipartárs. tagok vettek részt. Ismerteti 
az ankét lefolyását. , ,

Deák Elemér kifogásolja az elnöknek az ankéten 
tett felszólalását, mely szerint a zenélés és a tánc til- 
tassék el a bárokban. A bartulajdonosok is ipartársu
lati tagok; ha már védelmet nem, legalább tárgyilagos
ságot kér számukra. Elnök válaszában kijelenti, hogy 
az ankéten mint a kávésipartársulat elnöke vett részt. 
A tárgyalás folyamán tisztázódott az, hogy bar nincs 
és az ezen címen elkövetett visszaéléseket a kávéházak 
rovására Írják. Mészáros Oyőző konstatálja, hogy az 
ipartársulat elnöksége mindenkor a tisztességes iparo
sokat képviseli s igy más álláspontja nem lehetett. Ha 
a bárok produkciókat és zeneelőadásokat folytatnak, 
nem kívánhatják, hogy a kávés- és a vendéglősipar 
védelme alatt történjék ez. Az elnök felfogásával teljes 
mértékben azonosítja magát. Gárdonyi József az elnök 
álláspontját szintén teljes mértékben helyesli. Mészáros 
Győző rámutat az értekezlet megállapításaira, amely 
szerint a bar szó használata jogosulatlan és ennélfogva 
az megszüntetendő. Minthogy a bárok működése ugyan
azon elbírálás alá tartozik, mint a vendéglősöké és a 
kávésoké, a két ipartársulat a saját hatáskörében 
jogosult azokat ellenőrizni.

Losonczi Gusztáv e kérdéssel kapcsolatosan in
dítványozza, hogy az ipartársulat választmánya, az ipari 
tisztesség szempontjától vezettetve, mondja ki, hogy 
mindazok ellen, akik a fennálló rendeletek ellen véte
nek, hivatalból indít eljárást és a feljelentést ellenük 
megteszi. Élesen elitéli azokat, akik a fennálló intéz
kedésekkel szembehelyezkednek és erélyesen kívánja 
e határozatot végrehajtani, annál is inkább, mivel szük
ségesnek látja, hogy végre erkölcsi alapra helyezkedve, 
az ipar tisztességét és a tisztességes iparosokat védjük 
meg az ide nem való elemektől. Ezekkel senki sem 
azonosítja magát. Felkéri a választmányt, hogy ala
kítson bizottságot, amely a beérkezett feljelentéseket 
megvizsgálja, azokat az illetékes hatóságokhoz továb
bítsa. Az ipartársulat tagjai e határozatról és a bizott
ság megalakulásáról körlevéllel legyenek értesitendők.

Kovács József teljes mértékben támogatja a fel
szólalást, de rámutat, hogy e kérdéssel darázsfészket 
bolygatnak meg. Amikor maguk a választmányi tagok 
is túllépnek a határokon, nem érzi magát jogosultnak, 
hogy egy ily határozathoz hozzájáruljon.

Elnök kijelenti, hogy a kifogásolt eljárást legin
kább azok követték el, akik a konjunktúra folytán 
legújabban tolakodtak az iparba. Kéri a választmány 
tagjait —  de az összes tagokat —  hogy a kiadott sza
bályokat tartsák be.

Mészáros Győző teljes mértékben azonosítja ma
gát Losonczi felfogásával. Kéri a választmányt, hogy 
az indítványt egyhangúlag fogadja el azzal a hozzá-

n iD s  h a b i BORHEGYI F.
BORKERESKEDÉS

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

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

c'Borhegyi bor
cA ján lja  a  leg jobb f r a n c ia  é s  m a g y a r  p e z s g ő k e t-  
cognacot é s  lik ő rö k e t g y á r i  á rakon . ^Belföldi borai, 
a z  e lső  h írn eve s  b o rte rm e lő k tő l a  leg iu tá n yo sa b b  
áron . V idék i r e n d e lé se k  pon tosan  te l je s i t te ln e k .
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adással, hogy az indítvány technikai keresztülvitelével 
3 tágu bizottság küldessék ki. ve

Fdbrl Henrik hivatkozik arra, hogy sokszor a 
konkurencia kényszerít, a kávést a rendeletek meg
szegésére. Eseteket sorol fel. 6

Horvdt Dezső nagyon csodálkozik, hogy a vá
lasztmány mindig a tagok ellen dolgozik és nem tud 
fellépni a tejivócsarnokok ellen. Ha nem tudja megvé
deni az elnökség a tagokat, akkor nem is lehet hiva
tott, hogy őket támadja.

Elnök rámutat arra, hogy ép az védi meg az ipart, 
ha az erkölcsi kifogás alá eső tagoktól és a visszaélé
sektől megtisztítják.

Kovács József támogatja az elnökséget törekvé
sében. Úgy gondolja azonban, hogy a határozatot 
keresztülvinni nem lehet és napirendre kell felette térni.

Bittner János helyesli az indítványt, mert ezzel 
az ipart a nem odavaló elemektől meg lehet tisztítani.

A választmány elfogadja Losonczi Gusztáv indít
ványát és végrehajtásával Losonczi Gusztáv, Bittner
János és Odl Arnoldból álló bizottságot biz meg. _
Egyben utasítja az elnökséget, hogy ezen határozatát 
a tagokkal körlevélben tudassa.

A vendéglősökkel kötendő kompromissum kérdé
sében Mészáros Győző, Fábri Henrik és Gál Arnold 
szólaltak fel. Elnök összefoglalja az elhangzott véle
ményeket, s lapunk más helyén közölt feltételek elfo
gadását indítványozza. A választmány ehhez hozzájárul 
és megbízza az elnökséget és a kiküldött bizottságot, 
hogy ezen álláspontot képviselje.

Egyéb folyőügyek elintézése után az elnök az 
ülést berekesztette.

VEGYES HÍREK.
Halálozások. SchlöglJózsef, a Svábhegyi szálloda 

bérlője a napokban elhunyt. Benne szakmánk egy köz- 
tiszteletben és szeretetben álló, érdemes tagját vesz
tette el.

Még egy érdemes szaktársunk elhunytáról kell hirt 
adnunk: Kellő Vilmos február hő 9-én, rövid szenve
dés után 61 éves korában elhunyt.

Győry Margit, a budapesti kávésipartársulat és 
a budapesti kávésok szövetségének tisztviselője f. hó 
28-án a pusztító járvány áldozata lett. A megboldogult 
12 évig állott az ipartársulat és szövetség szolgálatá
ban és annak mindvégig szorgalmas és lelkiismeretes 
munkása volt.

Idegen valutát! Budapest, benszűlötteinek mos
toha városa, akik verejtékezve, éhesen és lerongyolódva 
nézik a nekik elérhetetlen árakat, ragyogó Eldorádója 
a kapuiban tartózkodó idegennek. Kisszámú frankok,

5

dollárok, shillingek koronák tekintélyes halmazává nő
nek és mohón fekszenek rá összes javainkra, élvezik 
az olcsó élet irigyelt kellemét. Mindezt azért, mert a 
korona tényleges vásárlóereje messze felülmúlja valu
tánk kurzusát.

, x f 'z,en, a. 'e êtetlen állapoton igyekeznek hivatalos 
es érdekelt körök segíteni, eddig még kevés eredmény
nyel; újabban a budapesti szállodások, vendéglősök 
s korcsmárosok ipartársulatának szállodai szakosztálya 

Varady Gyula elnöklete alatt tartott értekezletén tette 
magáévá érdemes szaktársunknak, Palkovics Edének 
tervezetét, aki a külföldi vendégektől a háború előtti 
életviszonyok színvonalát véve a számítás alapjául, kül
földi valutát kíván.

Palkovics Ede ezen az értekezleten felvetette azt 
® iHerc*ést, hogy vájjon nem-e lehetne bevezetni a kül
földi vendégek számára a külföldi valutával való fizetés 
rendszerét Ma úgy áll a dolog, hogy az idegenek meg
érkeznek Budapestre és saját, a mienkhez képest óriási 
értékű valutájukat beváltják magyar pénzre. Egy buda- 
pesti szállodai szoba áia ma, mondjuk, húsz és száz 
korona közt ingadozik. Ez külföldi pénzben alig néhány 
garas, nem méltánytalan tehát azt kívánni, hogy az 
ideérkezett idegenek saját valutáris viszonyaik aiányá- 
ban fizessenek ellátásukért, még pedig nem a mai, 
felemelt árak, hanem a békeárak szerint-, tehát egy 
olyan szobáért, amely békében négy korona volt, a 
külföldi vendég most a saját pénznemében ugyan
annyit, négy frankot, négy dollárt, vagy négy lírát fizetne. 
A szálloda- és vendéglőtulajdonosok aztán ezt a kül
földi valutát beszerzési csoportjuknál beváltják, amely 
minden árut amúgy is csak külföldivalutával szerezhet be.

Az ötlet még egészen kezdetleges stádiumában 
van, annyit már azonban sikerült elérni, hogy az összes 
szállodások magukévá tették. A fontos természetesen 
az volna, hogy hivatalos körök is érdeklődjenek az ügy 
iránt, mert hatósági jóváhagyás nélkül az egész dolog 
tárgytalan.

Bécsben és Németország nagyobb városaiban 
szintén megpendítették ezt az ideát és sietnek is meg
valósítani. Palkovics kifejtette, hogy nemzetgazdasági 
szempontból igen nagy szolgálatára volna az országnak 
és megindítaná az útját egy olyan nagyszabású mozga
lomnak, mely a valutaviszonyok miatti kifosztásunkat 
végre valamilyen módon megakadályozni igyekezne.

A járdafoglalási dijak felem elése. A főváros 
tanácsa f. évi február hó 26-án tartott tanácsülésében 
a járdafoglalási dijakat egységtételenként: 18 K-ról 
80 K-ra, 14 K-ról 60 K-ra, 12 K-ról 40 K-ra, 10 K-ról 
30 K-ra, 8 K-ról 24 K-ra, 6 K-ról 18 K-ra, 4 K-ról 
12 K-ra, 3 K-ról 9 K-ra emelte fel. Alig hinnök, hogy 
a jelen viszonyok mellett —  amikor alig van oly áru, 
melyet a terraszokon helyet foglaló közönség fogyasz
tani szokott —  a kávésok és vendéglősök a járda
foglalási engedélyeket igénybe vennék.

KÁVÉHÁZAK
ÉTTERM EK

festését és mázolását
a legjobb kivitelben, a legelőnyösebben vállal

ORÜNWALD ÉS VÁRHEGYI
festő és mázoló, Vili., Mária-utca 19. Telefon: lózsef 69-31.

Nlogrondolósoknél kérjük  tiszto lt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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G y ű j t s ü k  :a c s o n t o t • Az élő állatok árának emel
kedésével az állati csontok értéke is emelkedett, de addig, mig 
a csontok kényszerforgalom alatt állottak, kifejezésre nem jut
hatott, az árakat pedig a Csonlközpont állapította meg. Az olaj- 
és zsiripari termékek, csontok és csonttermékek forgalmát, mint 
ismeretes, a 6378/1919. M. E. rendelet már a folyó év elején 
szabaddá tette és a Csontközpont Rt. is felszámol. Ezzel a mé
szárosok és hentesek csontszövetkezete is visszanyerte akció
szabadságát és az ipari csontok gazdaságos értékesítése terén 
segítségre lehet. Újra hozzáláthat az élelmiszerként nem érté
kesíthető csontok feldolgozásának és mig a mezőgazdaság és 
az ipari termelés sok szerve számára hasznos segédanyagokat 
termelhet, addig a háztartások, vendéglők, penziók, katonai és 
polgári elelmezőüzetnek hulladékcsont-termékei számára is jobb 
értékesítő alkalmat teremthet. Erre annál inkább szükség van, 
mert azokkal a hulladékcsontokkal, amelyekért a csontármaxi- 
máló rendelet értelmében kilogramonként csak 16 fillért kaphat
tak, egyáltalán nem törődtek és mivel a tüzelő úgyis kevés volt* 
inkább elégették. A csont mind tüzelőanyag igen kevés fütőér- 
téket képvisel ugyan, de hát ettől eltekintve is, nagy gazdasági 
pazarlás még a hulladékcsontot is tüzelőnek használni, ilyen 
luxust egy elszegényedett ország lakossága, amely még neui is 
ismeri azokat a véglelenül súlyos terheket, amelyeket a béke
szerződés fog a vállaira rátenni, semmi esetre sem engedhet 
meg magának. Ezen fölül a szó szoros értelmében a többter
melés lehetősége ellen vétenek a vendéglősök, ha főzésből ki
kerülő hulladékcsontokat eredeti rendeltetésüktől elvonják. Most 
azonban nemcsak arról van szó, hanem arról is, hogy a hus- 
iparos, akit a fővárosban az irányárakkal újra szabályozni kez
denek, a maga speciális szempontjából is a lehető legjobban 
látszik a hulladékcsontokat értékesíteni. Erre m ódja ikkor nyílik, 
ha a csontot, természetes rendeltetése szerint a lehető legjobban 
hasznosítja. A hozzávaló eszköz rendelkezésre áll a mészáro
sok és hentesek csontszövetkezetében, amely miután akciósza
badságát visszanyerte, kilogramonként 80 fillért fizet az ipari 
csontokéri, tehát a volt maximális ár ötszörösét. Ez igen tisz
tességes ár. Érette a hulladékcsontokat is meg lehet becsülni. 
Helyes volna, ha a vendéglőkben a szemét összegyűjtésével 
foglalkozó alkalmazottak a csontot kiválogatnák és az időkö
zönként jelentkező átvevőknek adnák ki.

A borpiacról. A vételkedv majdnem tökéletesen 
megszűnt, mert a szállítás igen nagy akadályokba üt
közik. A kínálat hirtelen megélénkült. Parasztárut ugyan 
csupán másodkézből többnyire olyanok ajánlanak, akik 
spekulációra vásárolták össze az árut, de urasági bo
rokat nemcsak kereskedők, hanem termelők is nagy 
tételekben kínálnak Ujborokat 18— 18.50 K-ért kólái
nak, de vevő nem igen akad és igy ez az árjegyzés 
inkább csak' névleges. Óborban a kínálat valamivel 
kisebb, de azért ennek az ára is hanyatló irányt kö
vet. Elég kinálat van 20— 21 K-val A legújabb hírek 
szerint a kormány a borszindikátus tervét elejtette; a 
helyett a földmiveléstigyi minisztériumban fognak kivi
teli osztályt felállítani, amely azonban nem fog saját 
számlára bort sem venni, sem exportálni, hanem csu
pán a kiviteli engedélyeket fogja a pénzügyminiszté
riummal egyetértőén kiállítani. A kiviteli engedélyek 
kiállításáért, hir szerint, hl.-ként 200 K dijat fognak 
beszedni.

Állami ingyenes közvetítő szállodák és ven
déglők részére: Vili., József-tca 33. Telefon: József 
20-86 és József 53-88 Hivatalos órák reggel 8-tol este 6-ig

I •'
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I P Á D  C  A  fagylalt, jegeskávé, 
— *  * *  —  hideg készítmények
előállításánál a jég sózására, valamint 
hűtőkészülékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy Írásbeli 

kérdezősködésre díjmentesen nyújt.

A Magyar Sójöuedék Vezérügynöksége
Iparsóosztály:

Budapest,V.,Váczi-körut32 Tel.73-40

CHTTABLAFESTESZETl
------------------- -

VII.BETHLErtUTCA 2 9 .

GESTumjooncKOK,
BU1ET 6WADODY

TELE POCI:

B o ro s h o rd ó k a t f i t ;  “ “
uan és mennyiségben állandóan raktáron tartunk.

KLEIN ÉS DUSCHINSKY
hordo nagykereskedők Budapest, VI., Király-utca 26 
Telefon: 60-11. Hordókat minden nagyságban veszünk.

n o a r a n a o 'é s o ^ é ,  *r érjük nUndJa ^ pun^ a h ^ ^
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IGyüjtsiink hulladék-zsírt I
Igen sok zsír megy veszendőbe a sült húsokról 
faggyumaradékokból, romlott zsirrészekböl’ 
melyekért nn a legmagasabb napiárat fizetjük’ 
vagy annak megfelelő mennyiségű elsőrendű 
szappant adunk. Kívánságára e célra külön
edényt (kannát) bocsájtunk rendelkezésére. _
Ebbéli kívánságát kérjük telefonon (7 8 — 6 7 )  
Í r á s b a n  vagy m u n k á s a i n k  által velünk 
tudatni. —  A már összegyűjtött zsírt azonnal 

átvesszük.

E lső re n d ű  szap p an t
mosásra legalkalmasabb, legolcsóbban azonnal 

házhoz szállítunk.

Magyar Zsirtermelő Részvénytársaság
Budapest, V. Újpesti rakpart 5. II.

D íjtalanul
sokszorosító gépetaz

vételkötelezettség nélkül 
bemutatjuk a legjobb

Opatographot
fonl.joV az Bsta Fotoipar-nak
Budapest, IV., Ferenclek-tere 2. Telefon: 122-70

Cimfestöh NatovitzésFlach
Budapest, VII.,Kazinczy-u. 30 Tel.: József 124-21

Li f  M a y e r h o f e r  é s  W e m é n y i U t ó d a i " ^
Budapest, VI., Gyár-utca 20 :: Telefon: 71-55 |

Kávéházi-, vendéglői-, konyhaberendezések jjj
mindennemű használati eszközök í

Kávéházi pótedények és fag y la ltü stö k . *
Magyar Fémközpont beváltási helye. JU N G A R  M Ó R

szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi

ügynökségi irodája
Budapest, VIÍI., József-körút 11 

Telefon: József 26-32 
Szakmabeli transakciók és 
bankkölcsönök közvetítése.

BÖRCSÖK, BALOGH 
LS BAKONYI

takaréktlizhely- gép- és 
szerszám készítő cég,

IX., Rákos-utca 6 
Telefon: József 32-60

Lakás: Vili., Bezerédi-u. 8, fszt 3

Vendéglő, kávéházi tűz
helyek, cukrászkemen- 
cók, különféle darálók, 
közlőmüvek készítését, 
megjavítását és rendbe 
hozataláta legjutányo- 
sabban elvállalja avolt 
Lakos Lajos takarék- 
tűzhely gyár üzemve
zetője és főszerelői 

által megnyitott

Látott-e már uilágitó Rókát?
I  Hat, eng. villamossági vállalat
§ Részit minden e szakba vágó munkát 
^^Budapest, Vili., József-körut 68 ■ Tel.: József 68-76

C O G H A C CZUBA DUROZIER & Cie
FRANCIA COGNAC-GYÁR PROMONTOR

ALAPITT A TO T T  1884

Mogrondolósoknól kórjük tisztolt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Gróf

Esterházy
Ferenci
oiadalmi

pezsgőgyár!
TATA.

LA K O D A LM A S , (Dem i sec) étfen*. 
Á LD O M Á S , (Sec) savanykás. 
B ILL IK O M , (E xtra  dry) szára*. 
VIN NATÚRÉ.

StSÜÜr:...... Grósz Bemát, Budapestv

jj} Az „A RTESIA* ré s zv é n y tá rsa s á g  »  

§  ÜDÍTŐ VIZE legyen mindennapi ita lo d ! j$
M egrendelhető í z  „ A R T E S IA ” r . t . - n á l  B udapest J

« Telefon: József 92-26 j»
■ ,4 i4 4 4 9 * * i4 4 i4 4 * 4 4 f4 * í* 4 4 * * * * * 4 4 4 < f4 * í* 4 c

I I N G A TLA N -, Ű Z L E T -É R T É K E S IT O , P É N Z - I  

FO LYÓ SÍTÓ  és E X P O R T -IM P O R T  R E S Z V .-T A R S . |

Budapest, VI. Teréz-körút 3. |
Telefon 6 4 -9 7 , Telefon 64— 97. I

K Ö Z L E M É N Y E I :  |
I. INGATLAN-OSZTÁLY

Ingatlanokat veszünk és eladunk a 
leggyorsabban és a legszolidabb fel
tételek mellett.

II. ÜZLET OSZTÁLY
Keresünk vételre kávéházakat, ven
déglőket, szállodákat, bárokat, stb, 
helyben és vidéken.
Hasonló üzletek eladásra előjegyezve. 
Közvetítőket jól díjazunk.

III. ÁRU OSZTÁLY
Veszünk, eladunk mindennemű árut, 
iparcikket. Képviseleteket vállalunk.

IV. PÉNZKÖLCSÖNÖKET
ingatlanokra kedvező feltételek mel
lett elhelyezünk és adunk.

Jó megjelenésű ügynökök felvétetnek.

F E J G L  L Á S Z L Ó  ü l  eng.

V i l l á n y  tartási
felszerelési és jókarban- 

vállalata •*
Elvállal [kívéházak'vendéglők, szállodák világításának' 
szellőzlelök és csengők fe lszereléséiés jókarbantartását

Budapest, VI., Hegedűs Sándor-utca 7.
. ...................................................... . lí

1 FIGYELJÜNK
HAZAI iPARpjatüjk Nándor és fia budapesti ****!

. * magyar kártyagyár gyártmányainak • *
.„ to je o r . valódiságára!

Óvakodjunk a rossz utánzásoktól 
Magyar játékkártyagyár r.-t.
Piatnik Nándor és fiai

- _ __ v  Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17
'itiM**** Telefon: József 10—63.

A lapittatott: 1824 9vd»peil

TRANSYLVANIA SEC
Louis F r a n q o i s  & Co.

BUDAFOK
Telefon: Budafok 15.

Sürgönyeim: Francois, Budafok. 

HORS CONCOURS.

duis rRANpotSíC-

16 e lsőrangú kitüntetés. 
Főraktár:

B O R I IE G Y I  F E R E N C
Telefon: 35-70. 

Budapest, V., Gizella-tér, 
Vezérképviselőlég:

R U D A  és B L O C H M A N N  U TÓ D A I
Telefon: 36-66. 

Budapest, V„ Akadémia-u. 16.

ÉTLAPOK Z Z  —  valamint mindennemű kávéházi- és

MENÜ-KÁRTYÁK fs,e i^ ," f T v K ',̂ 1p„°ek‘0a 
NYOMDÁBAN, V., ÜGYNÖK-U. 24.

G'RAFll^Al INTÉZET ÉS SZÁMLAKÖNYVEK SYÁ’RA ”R -T
ezelőtt CZETTEL ÉS DEUTSCH '

c to k ék„  p ,a J to k á t " í s  áLT„dI 2 2 _ 4 f ’ 122H ~ r '.
nyom tatványokat. — '

.Haladás" könyvnyomda, Budapest. V„ Ügynök-utca 24.
Laptulajdonos: özv. F. Kiss Lajosné.
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