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O l v a s  ó
Lapunk belső életében ismét változás állott 

be. A „hivatalos lap“ kérdése oldódott meg oly 
módon, hogy a Budapesti Szállodások, Vendég
lősök és Korcsmárosok Ipartársulata évek óta 
szünetelt hivatalos „Értesítő"-jét újból feleleve
nítette és „A Vendéglős“ címen rendes időszaki 
lapként jelenteti meg, a Budapesti Kávésipartár
sulat pedig elhatározta, hogy szintén egy telje
sen önálló és független hivatalos lapot választ 
társulati életének megnyilvánulására és erre a 
célra a „Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar"-t, 
eddigi hivatalos lapját találta legmegfelelőbbnek.

A megváltozott viszonyokra való tekintettel 
és annak dacára, hogy nehezünkre esik lapunk 
megalapítójának, néhai F. K i s s  Lajosnak,  
mindkét ipartársulat boldog emlékű fáradhatlan, 
lelkes hívének és nagyszerű oszlopának 23 év 
előtt megindított lapját nevében megváltoztatni, 
kötelességet teljesítünk, hogy — amikor a Buda
pesti Kávésipartársulat megtisztelő megbízását 
vállaljuk — jellegünket mindenben, elsősorban 
lapunk címében is kifejezésre akarjuk juttatni. 
A „Magyar Vendéglős és Kávésipar" tehát ezen
túl „ M a g y a r  K á v é s i p a r “ néven jele
nik meg.

Lapunk ezutáni tevékenységét körvonalazni, 
vagy újból meghatározni feleslegesnek tartjuk. 
Huszonhárom év hagyományai kötnek bennünket 
és mutatják meg az utat, melyen haladnunk kell. 
Becsülettel és tisztességgel kitartott elveink a 
jövőben is változatlanul megmaradnak; ezután 
is hirdetni fogjuk az együttes munkát, a meg-
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értést; hazánk, iparunk boldogulásának útját; 
védeni fogjuk jogainkat és harcolni fogunk a 
sérelmek megszüntetéséért. A ,,Budapesti Kávés
ipartársulat“ zászlóvivője leszünk, de vendéglős 
kartársaink is, akik közül igen sokat lapunk 
barátainak tisztelhetünk, meg fogják bennünk 
találni a rokoniparok lelkes szószólóját, 
kartársaink igaz barátját, érdekeinek harcos 
védőjét.

Súlyos viszonyok között, megsokszorozott 
erővel és akarattal törekszünk célunk mellett 
kitartani. Hivatásunk parancsoló szükségességévé 
vált, hogy a sajtó hatalmas fegyverét az építés 
szolgálatába állítsuk. Nagyfokú önzetlenség, a 
közös érdekek felismerése és felismertetése, ne
héz megpróbáltatások elviselése, a szűkös jelen 
keserve a bőséges múlt emlékei mellett egy hosszú 
háború súlyos következményei, melynek gazda
sági sebei csak most kezdenek hegedni, de még 
mélyen fájóak és minduntalan kiújulok. Magyar- 
országot csak a tisztességes, igyekvő, kemény 
munka mentheti meg. Áldott földünk a pusztí
tások után csodálatos termékenységgel készen 
várja a dolgos, kérges tenyereket és mindan
nyian ott kell hogy helyünkön legyünk és mi ott 
akarunk lenni, mint ahogy eddig is mindig he
lyünkön voltunk.

Kitartással, lelkesedéssel állunk munkánk 
mellett méltóan a múlthoz és bizakodva a 
jövőben.

A „Magyar Kávésipar" szerkesztősége.
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Közgyűlések.
Budapesti Kávésipartársulat.

A Budapesti Kávésipartársulat április hó 26-án 
a „Royal“-szálloda különtermében tartotta meg 105. évi 
rendes közgyűlését.

A közgyűlést Reiner Mór elnök nyitotta meg, aki 
szívélyes szavakkal üdvözölte a megjelenteket, valamint 
a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcstnárosok 
Ipartársulata képviseletében jelen volt Keszey Vince 
ipartársulati elnököt, Frenreisz István alelnököt, Bandi 
Ferenc, Holub Rezső, Malosik Antal választm. tagokat 
és Walter Károly titkárt, továbbá Bokros Károlyt, mint 
a nyugdijegyesület elnökét, dr. Zboray Miklós jogtaná
csost, végül a szaksajtó képviselőjét.' A jegyzőkönyv 
hitelesítésére Vázsonyi Gyula és Tatár Gusztáv tago
kat kéri fel. ,

Elnök megnyitó beszédében visszapillantást vet 
az elmúlt év eseményeire, amelyek a kávésipart létében 
veszélyeztették, Részletesen foglalkozik a bérmozgal
makkal, a sztrájkkal, felemlíti a forradalmakat, a kom- 
munt, a román inváziót, mint oly eseményeket, amelyek 
a kávésok anyagi helyzetét erősen befolyásolták. Be
számol az Áruforgalmi Részvénytársaság alapításáról, 
mely rövid működése óta máris kitűnő eredményeket 
ért el és beváltotta mindazon reményeket, amelyek 
megvalósítása az ipartársulatot alapítási szándékában 
vezették. Sorra veszi a jelen legégetőbb kérdéseit, a 
kenyér-, a fehér kalács-, a liszt-, a sacharin-, a fagyialt- 
és jégkérdést, részletesen megvilágítja ezen kérdések 
összes fázisait és felhozza mindazon nehézségeket, ame
lyek a rendezés útjában állanak. A tejkérdés kapcsán 
felemlíti azt az eredményt, amelyet az ipartársulat a 
tejivócsarnokokkai szemben elért, amelyek most már 
szintén kötelezve vannak a tejeskávé és tejtermékek 
kiszolgálásának beszüntetésére. Figyelmezteti és fel
kéri a tagokat, hogy a rendeletek szigorú szem előtt 
tartása minden tagnak kötelessége legyen annál is 
inkább, mert minden remény megvan arra, hogy már 
a legközelebbi jövőben a tejellátás javulni fog és Így 
a korlátozások is enyhülnek; de ettől eltekintve, 
kondenzált tej minden körülmények közt a kávésok 
rendelkezésére fog állani. Jelzi az ipartörvény és az 
italmérési törvény küszöbön álló revisióját, melynek 
hatása bizonyára a kávésiparra is ki főg terjedni.

Meleg szavakkal üdvözli az ipartársulat jubiláló 
tagjait: Tauber Salamon, Foss A. Lajos és Berger Leó 
kartársakat 25 évi tagságuk alkalmából és javasolja, 
hogy a közgyűlés üdvözlete jegyzőkönyvbe vétessék. 
A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta.

Dr. Havas Nándor ipartársulati titkár által szer
kesztett 1919. évi jelentés (lapunk múlt számában 
teljes terjedelmében közöltetett) felolvasása után, a 
közgyűlés úgy ezt a jelentést, valamint a zárszáma
dást és 1920. évi költségvetést egyhangúlag tudomásul 
vette és a választmánynak a felmentvényt megadta.

Az uj választások keresztülvitelére az elnök egy 
szavazatszedő-bizottságot küld ki, melynek tag ja i: Pethő 
György, Kallós Márkus, Deák Elemér, Dávid István és 
Kemény Henrik.

Megválaszttattak a kisorsolt 8 választmányi tag 
helyébe: Bandi József (uj), Gál Arnold, Gárdonyi József, 
Horváth Dezső, Lukács Miklós, Mészáros Győző, Szántó 
Béla és Tatár Gusztáv (uj); póttagok: Lévay Adolf 
és Riesz János; a felügyelőbizottságba : Berger Szilárd, 
Frenreisz Antal, Horváth Mihály, Tauber Salamon, Wert- 
heimer Lajos; póttagok: Rónai Miklós, Schaeffer Dezső 
és Wagner Vilmos.

Elnök a napirend következő pontját, a tagdijak 
felemelését indokolja. A kiadások növekedésével a be
vétel emelkedésére kell törekedni; a tagdíj emelése 
már azért is szükségessé válik, mert a Kávésipartársulat 
egy külön hivalalos lap megjelenése ügyében a „Magyar 
Vendéglős- és Kávés-Ipar" szerkesztőjével oly megálla
podást létesített, mely szerint a lap ezentúl „Magyar 
Kávésipar“ néven kizárólag a kávésipar érdekeit fogja 
szolgálni és az ipartársulat minden tagjának ingyen 
kézbesittetik. Kéri a tagokat, hogy a „Magyar Kávés- 
ipar“-t fogadják szeretettel és kisérjék már csak azért 
is figyelemmel, mert a rendeletek és egyéb fontos tudni
valók, valamint az ipartársulat közlései — amennyiben 
külön körlevelek szüksége nem forog fenn — a hiva
talos lapban jelennek meg. A közgyűlés az elnök be
jelentését tudomásul veszi és a tagsági dij felemelését 
megszavazza.

Mészáros György két indítvánnyal járul a köz
gyűlés elé. Első indítványa az árszabályozást foglalja 
magában, mely legégetőbb kérdése a jelen viszonyoknak, 
amikor ármegállapítás hiányában minden kávés annak 
van kitéve, hogy árdrágitási pörbe fogják. Ezt a ve
szélyt csakis egységárak megállapításával lehet elkerülni, 
melyet az ipartársulat egy állandó szerve: az árszabá
lyozó-bizottság végezne, melyet az illetékes hatóságok 
tájékozódásuk alapjául fogadhatnának el. A bizottság 
minden árhullámzásnál a megfelelő szabályozásról 
gondoskodna. A javaslat megszüntetné a jelenlegi 
tarthatatlan helyzetet, amikor a kávés inkább ható
sági áron alul adja el cikkét, nehogy egy rossz
akaratú, indokolatlan feljelentés esetleg börtönbe 
juttassa. — Egy önérzetes, tisztamultu iparosnak ne
vére, becsületére őrködnie kell és nem teheti ki magát 
eshetőségeknek, melyek őt és családját szégyenbe ker
getik. A javaslat folytán megszűnnének a lapokban 
már állandóvá vált bünkrónikák is. Az árszabályozó
bizottság munkája azonban csak úgy bir értékkel, ha 
kartársi összetartás áll mögötte és az intézkedések meg
tartása becsületbeli kötelességnek tekinttetik. A tejivó
csarnokokkal szemben már eredményeket tudott az ipar
társulat elérni, annál sajnálatosabb, hogy az ipartársulat 
saját tagjai között vannak még olyanok, akik mindig 
tisztességes, törvénytartő kartársaikkal ellentétben, 
tejeskávét és cukrot szolgálnak ki, lerontva ezáltal az
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egész szakma tekintélyét és árnyékot vetve legtisztes
ségesebb kartársaik becsületére is.

Második indítványa a kávéházi fixfizetéses alkal
mazottak anyagi helyzetének javítására vonatkozik. 
A multévi bérlista az ezideivel szemben nagy különb
séget mutat fel és ha az alkalmazottól becsületes és 
korrekt munkát kívánunk, a megélhetés módjáról is 
gondoskodni kell. Utasítsa a közgyűlés a választmányt, 
hogy az ügyet vizsgálat tárgyává tegye és 14 napon 
belül határozatot hozzon. Az a visszás állapot, hogy 
tetszés szerint állapítják meg a fizetést, az ipartársulati 
közvetítőt is lehetetlen helyzetbe sodorja.

Dénes Oy, Aladár köszönettel adózik Mészáros 
indítványáért, melyet — véleménye szerint — minden 
becsületes kávésnak teljes erővel támogatnia kell. Hozzá
járul azzal a kiegészítéssel, hogy a sürgősségre való 
tekintettel, ne egy külön bizottságnak adassék ki, ha
nem az elnökség a választmánnyal karöltve, azonnal 
lásson hozzá az ármegállapítás munkájához. Mészáros 
második indítványát is olykép kívánja módosítani, hogy 
a béremelésben csak azok az alkalmazottak részesülje
nek, akik borravalót nem kapnak. Végül felhívja az 
elnökség figyelmét azokra a pusztításokra, amelyet úgy
nevezett felelőtlen elemek a kávéházakban végeznek és 
kéri az elnökségnek illetékes helyen való eljárását.

Gyárfás Mészáros indítványához teljes mértékben 
hozzájárul, sőt annak sürgős keresztülvitelét rendkívül 
fontosnak tartja.

Hozzászóltak még a tárgyhoz Sachs és Fdbri, 
akik Mészáros mindkét indítványát elfogadják.

Mészáros felvilágosítja a kartársakat, hogy indít
ványa az OKÁB-nál barátságos fogadtatásra talált, an
nak hozzájárulása tehát biztosítottnak tekinthető.

A közgyűlés Mészáros Győző indítványait el
fogadja és az ármegállapitó-bizottságba az elnökség 
és a szövetség elnökén kívül Mészáros, Weingruber, 
Pethö, Frenreisz és Tauber választói, tagokat küldte ki.

Deák Elemér az ellenőrző-bizottság működése 
ügyében szólal fel. Losonczi és Kovács alelnökök és 
Gál Arnold a szükséges felvilágosítást megadják.

Mózes Samu a záróra meghosszabbítását teszi 
szóvá. Elnök kijelenti, hogy ebben az ügyben a szük
séges lépések már megtétettek.

Elnök bejelenti, hogy a választmány a taggyűlé
sek rendszeresítését határozta el és további intézkedésig 
a taggyűlések minden hétfőn délután 4—6 óráig tar
tatnak meg. Kéri a tagok érdeklődését és minél szá
mosabb megjelenését.

Elnök köszönetét mond Várady Gyulának, a 
„Royal“ nagyszálloda igazgatójának a közgyűlés cél
jaira szolgált terem díjtalan átengedéséért és a köz
gyűlést berekeszti.

Budapesti Kávésok Szövetsége.
A Budapesti Kávésok Szövetsége 12. évi rendes 

közgyűlését a Budapesti Kávésipartársulat közgyűlését 
megelőzően tartotta meg.

Gárdonyi József elnök a szövetség nevében üd
vözli a rokonipartársulat megjelent képviselőit és a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Palócz Gyula és Dávid 
István tagokat kéri fel.

Elnök megnyitó beszédében visszapillantást vet 
az elmúlt év eseményeire, különösen a bérmozgalmak
kal és sztrájkkal foglalkozik bővebben, melyek a szö
vetségre nagy feladatokat róttak. Rámutat egy országos 
szövetség megalakulásának fontosságára és azon remé
nyének ad kifejezést, hogy a várható kedvezőbb viszo
nyok ezen terv megvalósulását lehetővé fogják tenni.

A felolvasott 1919. évi jelentést és az előterjesz
tett zárszámadást a közgyüiés egyhangúlag jóváhagyja 
és a választmánynak a felmentvényt megadja. Az 1920. 
évi költségvetést a közgyűlés szintén egyhangúlag el
fogadja.

A tisztikar megüresedett helyeire egyhangúlag a 
következők választattak meg: Elnök: Gárdonyi József, 
alelnökök: Kallós Márkus és Steiner Marcell, pénz
táros: Pallai Miksa, ellenőr: Sachs Ödön, választmányi 
tagok: Gál Arnold, Horváth Dezső, Katona Gyula, 
Kovács József, Losonczi Gusztáv, Mészáros Győző, 
Pethö György, Reiner Mór, Strausz Miksa, Weingruber 
Ignác, felügyelőbizottsági tagok: Bittner János, Dávid 
István, Szántó Béla.

Elnök zárószavában kifejti, hogy a kávésok összes
ségének érdeke kívánja, hogy minden szaktárs a szö
vetségben tömörüljön, mert csak egyesitett erővel lehet 
a célt, az igazságos és jogos kívánságok teljesítését 
elérni. Kéri a tagokat, hogy a vezetőséget munkájában 
támogassák és köszönetét mond úgy a saját, mint az 
újonnan megválasztott tisztikar nevében a megnyilvánult 
bizalomért, melynek megfelelni kötelességük lesz.

Elnök a megjelentek részvételéért ismételt köszö
netét fejezi ki és a közgyűlést berekeszti.

A társasvacsora.
Régi szokás szerint a Kávésipartársulat ezidei 

közgyűlését is kedélyes társasvacsora követte, amelyen 
az ipartársulati tagok nagy száma mellett még vendég
ként Soltész Adolf, az Országos Iparegyesület igazga
tója, dr. Zboray Miklós ipartársulati jogtanácsos és 
Walter Károly, a tanonciskola vezetője, vettek részt.

A társasvacsorán számos felköszöntő hangzott el, 
mindmegannyi jeléi a kartársi összetartásnak, szeretet
nek, a szakma megbecsülésének és megbecsültetésének.

Reiner Mór elnök elsősorban a megjelent ven
dégeket üdvözli meleg szavakkal, majd a Némai-ser- 
leggel kezében az ipartársulat 21 éven át volt elnöké-
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ről: Némái Antalról emlékezik Visszapillantást vet az 
utolsó 5 évre, annak rendeletéire, az ipart korlátozó 
intézkedésekre, melyek ellen — különösen az utolsó 
évben — annyit kellett a kávésiparnak több-kevesebb 
eredménnyel küzdeni. Némainak 21 évi működése alatt 
nem volt a kávésiparnak annyi baja, mint az elmúlt 
5 év alatt. Reméli azonban, hogy az országot ért sok 
súlyos csapás után a boldogulás jönni fog és a kávés
ipar bajai is megszűnnek; reméli ezt különösen akkor, 
ha a kávésok összetartása a múlténál szorosabb lesz. 
Élteti az ipartársulat tagjait.

Reiner Mór elnöknek nagy tetszéssel fogadott 
szavai után Gárdonyi József emelkedett fel szólásra és 
mint Némái elnöki korszakának egyik harcosa, helyre
igazítja Reiner elnök azon kijelentését, hogy Némái 
elnökségének 21 esztendeje alatt nem volt annyi gond 
és baj, mint az utolsó 5 évben. Rámutat az 1907 évre, 
melyet munkásmozgalmak tettek emlékezetessé. A kü
lönbség a volt és a mostani elnök közt azonban abban 
rejlik, hogy Némái egy jól fegyelmezett, fiatal, tetterös 
gárda felett rendelkezett, mig Reiner elnök mindent 
egyedül kell hogy elvégezzen. Kívánja most is a szi
gorú fegyelmet, a rendeletek betartását, mint a kávé
házi ipar felvirágoztatásának és tisztességének ténye
zőit. Üríti poharát Reiner elnök egészségére és kívánja, 
hogy még sokáig legyen a kávésok vezetője.

Losonczi Gusztáv az ipartársulat illusztris vendé
gét, Soltész Adolfot köszönti fel, aki mindig szivén 
viselte az ipartársulat érdekeit. Kedves kötelességének 
tartja, hogy Soltész igazgató jóindulatát és támogatását 
melegen megköszönje.

Mészáros Győző az ipartársulat 2 alelnökének 
buzgó fáradozásaiért mond köszönetét és a kartársak 
szeretetéről biztosítja az ipartársulati ügyek e két hiva
tott vezetőjét. Kívánja, hogy Losonczi és Kovács alel
nöki önzetlen és önfeláldozó ténykedése még sokáig 
váljon az ipartársulat hasznára.

Kovács József poharát azon apákra üríti, akik az 
ipart nemcsak fentartani akarják, hanem fiaikat is erre 
a pályára nevelik és a foglalkozásuk iránti szeretetet 
már gyermekkorban beleoltják. Lelkes éljenzés közt 
üdvözli Reiner Mórt, az ipartársulat szeretett elnökét 
kamarai taggá történt megválasztása alkalmából.

Soltész Adolf köszöni Losonczi szívélyes szavait 
és hálásan látja, hogy az Országos Iparegyesület kép
viselőjét az ipartársulati tagok szeretettel fogadják. — 
Tolmácsolja az Országos Iparegyesület üdvözletét, mely 
a kávésiparban mindig az igaz magyar ipart becsülte. 
A magyar kávésipar, melyet a tengeren túl is ismer
nek, a termelő ipar előmozdítója és Magyarország ipari 
boldogulásának egyik tényezője. Lelkes szavakkal hívja 
fel az ipartársulati tagokat az összetartásra, mely nél
kül a termelő munka lehetetlen s a széthúzás az egész 
társadalom vesztét okozhatja. Összetartásnak kell lenni 
a főváros és a falu között, mert egymásnak kiegészítői 
és a kölcsönös megsegítés a haza boldogulását, a ne
héz viszonyok megkönnyebbülését eredményezi. Meg
emlékezik a magyar kávésok közismert jószívűségéről, 
mely legutóbb is az erdélyi menekültek javára megin
dított segélyakció eszméjének felvetésében és megszer
vezésében nyilvánult meg. Örömmel üdvözli a kávésok 
szövetségének egy országos szövetség megalakítására 
irányuló törekvését, melyet az Országos Iparegyesület 
már azért is lelkesen támogat, mert ebben is a falu és 
város egymáshoz közeledésének nagyszerű alkalmát 
látja.

Vass megköszöni a 25 éves tagsága alkalmából 
megnyilvánult kartársi szeretetet és biztosra veszi, hogy 
abban az esetben, ha minden ipar a kávésok példáját 
követné, a békés összetartás és együttműködés Magyar- 
országot boldoggá és naggyá tenné.

Upor József visszaemlékezik Némái volt elnök 
lelkes gárdájára, melynek ő is tagja volt és Gárdonyi 
Józsefre, aki a szövetség elnökségét Némái kívánságára 
vállalta. Szeretné, ha Gárdonyi kedvenc eszméje, az 
országos kávésszövetség, mielőbb megvalósulna, iga
zolva azon reményeket, melyeket az eszme megterem
tője, Gárdonyi, a szövetséghez fűz.

Reiner elnök élteti dr. Zboray Miklós jogtanácsost, 
mint a kávésok ügyes-bajos dolgainak intézőjét, tanács
adóját, aki az egész kávésipar érdekeit mindenkor annyi 
sikerrel képviselte.

Dr. Zboray Miklós jogtanácsos megköszöni Reiner 
elnök szavait és kifejti, hogy az ipartársulat nem
csak érdekkapcsolata a kávésok szakmájának, hanem 
őrzője is a tagok becsületének, akik a mostani viszo
nyok mellett minden igyekvésük dacára a börtön- 
büntetés. a becsületvesztés esélyeinek könnyen vannak 
kitéve. A budapesti kávéházakat a Nyugat és Kelet 
kávéházaitól eltérőnek tartja, bár megvan bennük mind
kettő jellegzetes alapvonása, sőt újabban a Nyugat 
kávéházai a budapesti kávéházak módszerét átvették. 
A kávéházakat ért vád, hogy a gazdasági életben nagy 
szerepet játszanak, époly alaptalan, mint amilyen felü
letes, mert a mi kávéházaink egyébként is, igy a tár
sadalmi és politikai életben is nagy szerepet játszottak 
és játszanak. 1848-ban a Pilvax-kávéházból indult ki 
Magyarország felszabadításának nagy eszméje. A kávés
iparra nagy feladatok várnak, ezeket csak becsületes
séggel, szeretettel, megértéssel lehet megoldani és mes
terségét minden kávésnak büszkén kell vallania. A fiatal 
generációt hazafias érzésre, kitartásra és szakmája sze- 
retetére kell buzdítani, hogy a kávésipar felvirágozzék 
és nagy legyen.

Losonczi Gusztáv Soltész és dr. Zboray szavait 
igen fontosnak tartja és megelégedetten látja a fiatal 
generáció nevelését W alter Károly főigazgató kezében 
letéve. W alter Károly főigazgatót, a szakiskola meg
teremtőjét élteti.

Walter Károly főigazgató megköszöni a jóleső 
elismerést és kéri, hogy a tanonciskola működését — 
a felszólalók állal méltányolt nagy fontosságra való 
tekintettel — az ipartársulati tagok tőlük telhetőleg tá
mogassák.

Kovács József felköszöntőjében Mészáros Győző, 
a legértékesebb és legagilisabb választmányi tag érde
meit méltatja. Az ipartársulat büszke lehet Mészáros 
Győzőre, aki készségével és tudásával mindenkor az 
ipartársulat rendelkezésére áll.

Mészáros Győző az elnök azon igen örvendetes 
kijelentése kapcsán, hogy sikerült a kávésipartársu- 
latnak egy külön sajtóorgánumot hivatalos lapnak 
megszerezni, megemlékezik F. Kiss Lajosról, az ipar
társulat sokévi krónikásáról, akinek neve az általa ala
pított lapról eltűnik. F. Kiss Lajos emlékének tartozik 
azzal, hogy ebből az alkalomból a néhai szerkesztő 
nagyszerű tulajdonságairól, ékesszólásáról, mindig találó 
Írásairól, példás jellemű egyéniségéről, kegyelettel meg
emlékezzék, viszont kijelentse azt is, hogy a lapot most 
már megváltoztatott uj címében a budapesti kávésok 
igaz szeretettel fogják becsületes törekvéseiben támogatni.

A vacsora folyamán még Gárdonyi József emelte 
poharát Weingruber, Szeifert és Gál kartársakra.
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Felhívás.
A Budapesti Kávésok Ipartársulata és a Budapesti 

Kávésok Szövetsége már évtizedek óta érezték annak 
szükségét, hogy az ipari érdekeiket egy tisztán a kávés
ipar érdekeit szolgáló szaklapban a nyilvánosság elölt 
eredményesen képviselhessék.

A helyzet a múltban ezt a kívánságot nem fedte 
egészen, miután egyrészt a „Magyar Vendéglős és Kávés- 
Ipar" karakterénél fogva mindkét iparág érdekeiért har
colt és igy nem állott módjában, hogy azokat a kér
déseket, amelyekben a két ipar egymás köreit érintette 
teljes erővel es minden egyes iparág érdekeinek meg
felelően képviselje

A lap eddig ilyforman a komprpmisszumok lapja 
volt és ismételten is nagy elismeréssel kell adóznunk 
régi szerkesztőjének F. Kiss Lajosnak, ki e kényes hely
zetben nagy tapintattal igyekezett az ellentétek meg
oldására és kiküszöbölésére.

Azonban az idők megváltoztak, a háború által 
teremtett helyzet kiélezte az ellentéteket, felnyitotta az 
égető sebeket és ma parancsolóbb szükség mint valaha, 
hogy a mi iparunk érdekeit a nyilvánosság előtt is 
teljes függetlenséggel képviselhessük. Erre kétszeresen 
van szükségünk.

Iparunk kérdései a hatósági intézkedései és kor
látozások labirintusai mellett és a napisajtó korlátolt 
terjedelme folytán a legritkább alkalommal jutnak azon 
tényezők elé, melyeknek módjában van segíteni. Viszont 
a nyomtatott betű erejének mindenkor nagyobb súlya 
van, mint a legszebben megfogalmazott és kellő ünnep
séggel benyújtott kérvénynek, folyamodásoknak és ha
sonló eljárásoknak. Ezért tehát ez az egyik oka annak, 
hogy saját orgánumunk létesítését végre meg kellett 
valósítanunk.

A másik ok kartársaink legsajátosabb egyéni és 
üzleti érdeke. A kiadott rendeletek és tilalmak korláto
zásai között számtalanszor éreztük szükségét oly biztos 
vezérfonálnak, mely a felvetődő kérdéseket napirenden 
tartja, azokat ismerteti, a tilalmakra figyelmeztet, úgy, 
hogy mindenki mindenkor tisztában lehessen azzal, mit 
szabad és mit nem szabad tennie.

Ezek a szempontok vezették tehát ipartársulatunkat, 
hogy a Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar cimü lap 
uj szerkesztötulajdonosával oly értelmű megállapodást 
létesítsen, mely szerint a lap jövőben kizárólag a 
kávésipar érdekeinek szolgálatában fog állni, minek 
külső jeléül a lap cime is ennek megfelelően „Magyar 
Kávésipar*-ra változtattatott meg. E mellett a szerkesz
tés technikai részére is biztosíttatott ipartársulatunk és 
szövetségünk befolyása, minthogy sajtóbizottságunk 
utján mindenkor módunkban áll az aktuális kérdések 
tárgyalását a lapban megkezdeni, esetleg lefolytatni.

E megállapodás folytán ipartársulatunk szükséges
nek látta, hogy a lapot összes tagjainak hivatalból min
den további dij fizetés nélkül megküldje. Felkérjük 
tehát összes kartáreainkat, hogy kisérjék ezt teljes figye
lemmel és az abban foglalt felhívásnak, mint az ipar- 
társulat hivatalos megnyilatkozásainak, feleljenek meg,

minthogy körleveleket jövőben csak a legsürgősebb és 
legkivételesebb esetekben fogunk kiadni.

Mint köztudomású a lap 1-én és 15-én jelenik 
meg, amennyiben valaki ez időpontok után három-négy 
nappal nem kapná azt meg, szíveskedjék azt ipartnr- 
sulatunk irodájában esetleg telefonon (József 21-05) 
megreklamálni,

Nagy örömmel látnok, ha tollforgató kartársaink 
az egyes aktuális kérdések megvitatásához saját részük
ről is hozzászólnának, hogy ily módon az egyes kér
dések nemcsak az ipartársulat vezetősége és a szerkesz
tőség részéröl, de a nehéz viszonyokkal küzdő kartár
saink részéről is meg legyenek világítva.

A Budapesti kávésipartársulat és 
a Budapesti Kávésok Szövetsége.

VEGYES HÍREK.
A kamarai választások. A lefolyt választásoknál a 

Budapesti Kávésipartársulat részéről Bittner János vá
lasztmányi tag, mint rendes tag, Reiner Mór elnök, 
mint póttag, választattak meg.

Az árszabályozás. Az ipartársulat kebeléből kikül
dött árszabályozó bizottság a közgyűlési határozat alap
ján már is eljárt az illetékes tényezőknél, ahol az eszme 
felvetését barátságosan és rokonszenvesen fogadták.

A fixfízetéses alkalmazottak fizetésének felemelése 
tárgyában a megbeszélések folynak és az eredményről 
alkalmasint módunkban lesz már lapunk legközelebbi 
számában beszámolni.

Az Országos Kávésszövetség előmunkálatai már 
folyamatban vannak. A siker annál valószínűbb, mivel 
az Országos Iparegyesület teljes támogatását Ígérte meg 
és amellett vidéki kartársaink részéről is eziránt számos 
felszólításokat kaptunk. Felkérjük mindazon olvasóinkat 
és kartársainkat, akik az Országos Szövetséghez csat
lakozni kívánnak, szíveskedjenek úgy saját, mint kartár- 
társaik címét a Budapesti Kávésok Szövetségével VIII., 
József-körut 38. közölni.

Szesztilalom és záróra. A székesfővárosi államren
dőrség főkapitánya f. é. április 30-a, május 1 és 2-ára 
teljes szesztilalmat rendelt el és ezeken a napokon a 
zárórát esti 10 órában szabta meg.

A debreceni kávésok sérelmei. Debrecen város 
tanácsa a vigalmi adó oly módon való kiterjesztését 
határozta el, hogy nemcsak a pezsgő, kártya és egyéb 
játékokat, hanem a kávéházba való belépést is meg 
akarja adóztatni. E megadóztatás oly vekzációs és ne
hézkes adóztatási formát létesit, hogy az adótétel a nap 
bizonyos óráiban változik és azt a vendég óraváltozás
kor újból megfizetni tartozik, viszont a kávés köteles 
jegyeket kiadni, mit a hatóság rendkívül szigorúan 
ellenőriz és az esetleges mulasztásokért a kávésokat 
teszi felelőssé. Sérelmes az, hogy ez az adó nem 
a fogyasztást, sem a kávéházban való szórakozást, adóz
tatja meg, hanem a kávéházba való belépést, úgy hogy 
a közönségnek azt a rétegét is, amely csak pillanatnyira 
pl. telefonálás, vagy valakinek keresése miatt lép a

KÁVÉHÁZAK
ÉTTERMEK

fe s té sé t  és m ázo lásá t
a legjobb kivitelben és legelőnyösebben vállal

q r On w a l d  é s  v á r h e l y i
festő és mázoló, Vili., Mária-utca 19. Telefon: József 69-31.
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kávéházba, megadóztatja. — A Debreceni Kávésipar- 
társulat küldöttsége ez ügyben megjelent a belügymi
niszternél, majd a kereskedelemügyi miniszternél, ahol 
rámutatva az intézkedés absurd voltára, kérték a sza
bályrendelet jóváhagyásának megtagadását. A küldött
séget Dr. Soltész Adolf, az Országos Iparegyesület 
igazgatója vezette, aki ékes szavakkal tolmácsolta a 
Debreceni Ipartársulat kérelmét. A küldöttség megnyug
tató Ígéretekkel távozott.

A „Vendéglős" cimen múlt hó 15-én megindult 
laptársunkat megjelenése alkalmából melegen köszönt- 
jük. A vendéglősök ipartársulatának évek óta szünetelt 
„Értesitő“-je elevenedett meg ismét uj köntösben, uj 
vezetés alatt, hogy hivatásának eleget tegyen és mint 
a „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmáro- 
sok lpartársulatá“-nak hivatalos lapja, a rokonipartár- 
sulat érdekeit képviselje, a magyar ipar fejlődésében, 
boldogulásában hasznos szolgálatait megtegye.

A forraszok világítása. A szénügyek kormánybiz
tosa értesítette a Budapesti Kávésipartársulatot, hogy a 
melegebb évszak idejére létesíteni szokott úgynevezett 
nyári terraszok, illetve udvari vagy kerti helyiségek vi
lágítását oly feltétellel engedi meg, hogy az csak a 
tényleges szükség keretében maradjon s az alkalma
zandó izzólámpák áramfogyasztása 150 watton felül 
ne legyen. Tilos azonban a terrasse-világitást reklám
célokra használni, vagyis az okvetlen szükségesnél na
gyobb világítást alkalmazni, valamint a lámpákat olyan
kor is égetni, mikor vendégek ott nem tartózkodnak; 
ugyanez áll a belső helyiségekre is, ahol ilyenkor csak 
az esetleg üzemi szempontból szükséges világítás tart
ható fenn.

A kávésok szavatossága a kávóházakban elhelye
zett tárgyakra. A m. kir. Curia jogegységi tanácsa a 
következő fontos döntvényt hozta:

A fürdők, kávéházak, éttermek és hasonló termé
szetit üzemek és vállalatok tulajdonosai az üzemük 
helyiségeibe a látogatók által rendszerint magukkal vinni 
szokott tárgyaknak _ elveszése által okozott károkért 
ugyanolyan felelősséggel tartoznak, mint a vendégfoga
dósok és szállodások; hacsak ki nem mutatják, hogy a 
kár okozása a vendég valamely cselekményére vagy 
mulasztására, harmadik személy elháríthatatlan cselek
ményére vagy pedig erőhatalomra vezethető vissza.

A királyi táblák e kérdés elbírálása alkalmából 
különféle ellentétes Ítéleteket hoztak. Az ellentétes gya
korlat megszüntetése céljából a kir. Curia elnöke a vi
tás elvi kérdés eldöntésének biztosítását a jövőre szük
ségesnek találván, ezt a jogegységi tanács elé utalta. 
Fenforognak a jogszabály alkalmazásának okai a nyil
vános éttermek, kávéházak s hasonló természetű válla
latok és üzemek tulajdonosai és az üzem látogatói közt 
levő jogviszonyban, mert a látogatók rendszerint itt 
sem lehetnek abhán a helyzetben, hogy felügyelhesse
nek azokra a ruhadarabjaikra, amelyeket az utcán hor
dani, ellenben a szobában letenni szokás (felöltő, ka
lap, ernyő, bot, prémek stb). Önként értendő, hogy ez

a felelősség nem korlátlan a kávéházak tulajdonosaival 
szemben, hanem csak azokra a ruhadarabokra terjed 
ki, amelyeket rendszerint csak az utcán hordanak, 
azonban nem terjed ki a magával vitt más tárgyakra, 
pl. csomagokra, könyvekre stb. Önként értendő az is, 
hogy a vállalat tulajdonosa mentesül a kártérítési fe
lelősség alól. ha kimutatja, hogy a kár a vállalat szol
gáltatását igénybe vevő cselekményére vagy mulasztá
sára, harmadik személy elháríthatatlan cselekményére, 
vagy erőhatalomra (vis major) vezethető vissza.

A Budapesti Kávésipartársulat taggyűlést ta rt f. é. 
május 3-án (hétfőn) délután 4 órakor az Országos Ipar- 
egyesület (VI., Gróf Zichy Jenő-utca 4) üléstermében. 
Tekintettel a közlendők fontos és aktuális voltára, kér
jük az ipartársulat tagjait, minél nagyobb számban 
vegyenek azon részt.

A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága
felszólítja azon tagjait, akik málnaszörpöt előjegyeztek, 
hogy annak átvételéről gondoskodni szíveskedjenek. 
Újabb előjegyzéseket elfogadunk.

BUDAPESTI KÁVÉSOK ÁRUFORGALMI R. T.
Raktáron tevő áruk:

Tűzifa Maccaroni
Málnaszörp Rúd tészta
Cacao De Jongs Paprika rózsa
Tea Pecoe Sucong Jam V2 kg-os
Kávé pörkölt „ 5 „ btto íür ntto
Kávé Santos Omniol surolószappan
Rum 40°/0 os Cognac Tokaji 1 1.
Cognac 40°/0-os Altvater Gessler 1 1.
Csokoládé Zwack Unicum I 1.
Bab „ Griotte 0.7 1.
Uborka sós „ Cherry Brendy
Uborsa ecetes „ Tripl Sec 1 1.
Citromszörp „ Dominicain I I.
Rizs „ Grand Sharge 0.7
Mogyora hámozott „ Allasch 0.7 1.
Papirabrosz 180 h 90 sz. Gottschlig Tripl Sec 1 1.
Papírszalvéta „ CherryBrendy 11.
Gondenztej „ Vanília I 1.
Hutter szappan ’/a kg. „ Cordial Medoc 1 1.
Szardínia „ ChartreuseKréta „ AllaschGoirup ecet „ CsászárkörteBors „ FigáróMazsola „ CuracaoBurgonya Margarin

Vizvezetéb javítások

1 PngángBudapest, Vili. kér., 
Rökk Szilárd-u 30. 
Telefon:Józsefl-48

I
Royal Orfeum
Körúti étterme

(VII., Icrzsébet-körut 33.)
Konyhája kitűnői 

Elsőrangú ebéd vacsora

Royal-Redoute
VII., Erzsébet-körut 33.

Művészi táncattrakciók V ,1 0 -ll-ig  
Két zenekar.

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

Nyitva este 8 órától záróráig.

Royal Orfeum
műuészszobáia

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

Este cigányzene,
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VÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
VI., Dalnok utca 1 1 . ced Telefon: A— 91.
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Kávéházak, étterm ek és klubhelyiségek 
átalakítását, festést, m ázolást és tap é 

tázását a legszebb kivitelben végez.
Külön osztály helyiségek teljes takarí

tására  és féregirtásra.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cimfestöll NatovitzásFlach
Budapest, VII., Kazinczy-u. 30 Tel.: József 124-21

Látott-e már világitó Rókát? g
I Hat. eng. villamossági vállalat I

Készit minden e szakba vágó munkát |  W  

•  Budapest, Vili., József-körut 68 Tel.: József 63-76 J f
V « « — a m in  —  •  ■un iniiiMi a u  mi i m m  í r  m

I P
A L K A L M I  V É T E L !

Teljesen uj tűzhelyek és tésztasü tők  
eredeti Senking-féle gyártm ányok, ven
déglők és cukrászdák részére, kaphatók :

F n n l r & < j  T á r l s a  speciális laka to sá ru  gyárában 
r ú l A ú í J  B ő  l ú i ' ő a  R „rtan fis t,¥ I.,L ehel u tc a8 sz .

aralatiupk, kénlap 8 
és borderitészarek, 8
valamint az összes pincegazdászati |

3

i

cikkek legjutányosabb beszerzési forrása

N A G Y  I GNÁC
Budapest, Vll„ Kárnly-körut 9, 

T e le fo n : Józse f 115— 15.

r
Igen jó m inőségű D A D A I T  hordókban 

fehér és vörös ”  O v n V I k  50 litertől 
fölfelé házhoz sz á llítja : N ö s n e n  J á n o s  bor
nagykereskedő VlII.,Csokonay u. 8 Tel. Jó z se f51-50

C O G N f l C CZUBA DUROZIER & Cie
FRANCIA COGNAC-GYÁR PROMONTOR

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

,/tUNGAR MÓR
_   _________ _  szállodai, vendéglői és kávéházi adás-vételi

cimABLnFESTEszETi ügynökségi irodája
Budapest, VIII., Józset-körut 11 

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

V Á L L A L Ó T
VII. BETHLEM UTCA 29.

CÉGTULAJDONOSOK:
B inÉT kHADADY

TELE FŐM:

GRAFIKAI INTÉZET ES SZÁMLAKÖNYVEK GYARA R.-T.
ezelőtt CZETTEL ÉS DEUTSCH

Budapest, VII., Erzsébet-körut 5. Telefon: József 122-42, 122-43.
Ajánl étlapokat, számolócédulákat, címkéket, plakátokat és mindennemű vendéglői 
és pincegazdászati nyomtatványokat. Különlegességei: mélynyomásu étlapok.
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Gróf

Esterházy 
Ferenci

u ra da lm i
_  pezsgőgyára

T A T A
L A K O D A L M A S , (D em i sec) ériét). 
Á L D O M Á S , (S ec) savanykás. 
B IL L IK O M , (E x tra  d ry ) szá raz. 

V IN  N A T Ú R É

éi'^kíSr.1’'1'1 Grósz Bemát, Budapest
R ndoff r a k p a r t  8. 

T ele fon  1 4 -3 8 .

f i n i s ?  A  Y Á * 7  8 5 ® ®  sör- és pincegazdászati 
v l l  l l U l l S i l A  :: cikkek szaküzlete
Budapest, V., Vilmos-császár-ut 48 (Hajnal-u. sarkán) 
Ajánlja minden e szakmába vágó cikkekkel dúsan 
felszerelt raktárát. Telefonszám: 2 8 -9 2 .

$*
*

£
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ÜDÍTŐ VIZE legyen mindennapi ita lo d !
Megrendelhető az „ARTES1A* r. t . - n á l  Budapest

Telefon: József 92-26

mindenféle nagyság
ban maximális árban 
felszerelve kapható:

villamossági és műszaki vállalat
nál Budapest, Vili., József-körut 68 
Telefonszám: József 68—76.

S ze llőz te te k  s ze re lé sé t, k a rb a n ta rtá s á t
é s  j a v í t á s á t  j u t á n y o s  á rba n  v á lla ljuk .

Izzólámpáit
Róka
B arszivattyuk ségü bortömlök,
hordócsap, kutyafej, valamint az összes pince
gazdászati cikkeket leg o lc só b b an  s z á ll í t já k

KLEIN ÉS DUSCHINSKY
hordó-nagykereskedök Budapest, VI., Király-utca 26
Tel.; József 60-11. Hordókat minden nagyságban veszünk.

F E IO L  LÁSZL
f  / ,* /  f  T felszerelési és jókarban- \/lll3 .Tly tartási vállalata •* •*

Elvállal kávéházak, vendéglők, szállodák világításának, 
szellőztetök és csengők felszerelését és jókarbantartását

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

I FIGYELJÜNK, J „ ,
H A ZA I iPARpiatnjk Nándor és fia budapesti .

. I magyar kártyagyár gyártmányainak
, . ( o r i o r .  valódiságárai

Övakodjunkarossz utánzásoktól 
Magyar játékkártyagyár r.-t.

|= Piatnik Nándor és fiai
Budapest, V1I„ Rottenbiller-u. 17 

Telefon: József 10—63.
_______Alapittatott: 1824Ou(jap«»»

SS Az „ÁRTESIA* részvénytársaság **Ifi*
*
$m£

sü

Napellenző szerkezeteket
r edőny ök e t
a legmodernebb kivitelben

készít és jav ít
Stern Ernő és Társa  

i p a r t e l e p e
Budapest, Vili., Teleky-tér 3
T e l e f o n :  J ó z s e f  8 —1 7

Bálint Testvérek szőlőbirtokosok, Jászberény
i i i i i i i i i i i i i i i ; i i i n n t i n > i H m i i i u i u m i N i m H i t t u i i i i u i i t t u i m i i n H i m i i i 4 U i i m í m i R i t i i i R i i i ! i i i : ' !l 7 N "|J

BORAIKATajánlják 
saját 
termésű

Városi pince és hordóbsni eladás Budapest, YIII., Német-u. I 
_ _ _ _ Palackosztály: Budipest, IX.. Mátyás-utca 13.

Savanyított káposzta
1919. évi termésből

#

Selmeczi dessert íz

B É LAV ID O R
KONZERVGYÁRA

Gyártelep:
X., Rákosfalva Álmos-utca 27.

Telefon: József 46—64. 
Városi lerakat;

VII., Péterffy Sándor-utca 7.
Telefon; József 52—71.

ízletes paradicsomlé
hordókban és üvegekben

*

E r e d e ti  h e g y i  m á ln a s z ö r p
„Haladás" könyvnyomda, Budapest. V., Ügynök-utca 24.


	09

