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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?
Április 5-ig megfizetendő az 1. negyedévi üzlet - 

bér harmadik részlete.
Április <i-ig megfizetendő a nem átalányűzött és 

nem zenés kávéházak vigalmi adója.
Április 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak meg

fizetni április havi forgalmi és fény űzési adóátalá- 
nynkat.

Április 15-ig fizetik a fényűzési adót azok. akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

Április 20-ig hefizetendő az átalányozott és zenés 
kávéházak vigalmi adója.

Április 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti, külön- és rokkantellátási adó.

Választások idején
Minden nép mesekincsében van egy mese, amely 

arról szól, hogy a bölcs uralkodó az utcán felszed egy 
álmodó szegény embert, azt palotájába viteti, megmos
datja, kiöltözteti és egy, két, három napig trónjára ül
teti és figyeli, hogy az a nagy sorsfordulatában mi 
mindent tesz.

Valahogy ilyenformán vagyunk mi is szavazó és 
adófizető polgárok most, a választások idején. A hata
lom birtokosai, vagy azok, akik hatalomra szeret
nének jutni, meglátják sebeinket, szép szavakat 
mondanak, Ígéreteket tesznek, biztatnak és mi a vá
lasztási hetek propagandája alatt valóban úgy érez
hetjük magunkat, mint az a bizonyos — véletlenül 
trónra jutott — mesebeli szegény ember.

Amikor pedig a választás napjai elmúlnak és a je
löltek egy része befutott, másrésze kiesett, elmúlnak 
a mi szép napjaink is, elcsendesülnek a hangos igeie

tek és biztatások és következnek újra a szürke hét
köznapok bajaikkal, gondjaikkal.

Ma valóban az ígéretek földjén élünk és ha össze 
akarnék gyűjteni valami nagy múzeumban azt a sok 
szépet és jót, amit most hallunk, hatalmas felhőkarco
lókat építhetnénk, amelyeket lezárhatnánk mindaddig, 
amíg a következő választás ideje he nem következik.

Természetesen a vendéglátó iparoknak is bősége
sen kijut ezekből a biztatásokból, amelyek minden 
oldalról azt Ígérik, hogy most már jobb és szebb idők 
következnek reánk.

Mi ezeket az Ígéreteket bizonyos szkepszissel 
hallgatjuk és vesszük tudomásul, mert sajnos évek 
hosszú tapasztalata megtanított arra, hogy azokat 
mennyire értékeljük.

Mégis elővesszük azt a sokszor lejátszott gramo
fonlemezt és röviden összefoglaljuk, mit kell várnunk 
és mit kell remélnünk egy jövendő alakulástól.

Valaha régen a székesfőváros legreprezentánsabb 
ipara volt a vendéglátó ipar és ezek sorában is a ma
gyar kávé ipar. Azokban az időkben, amikor az ide
genforgalom még nem volt annyira közkeletű jelszó 
és gazdasági jövedelemforrás, a fővárosnak egyik lég
től)!) vonzó ereje és csábítója volt a budapesti kávé
ház. Ez olyan specialitás volt. amelyhez hasonló a vi
lág egyik nagyvárosában sem létezett, hiszen ezért ne
vezték is Budapestet a „kávéházak városáénak. Mer
jük állítani, hogy fővárosunk és hazánk első barátait 
a kávéházakon át szerezte meg és ez volt az első alap, 
amelyen idegenforgalmi propagandánk kiindult. Nem 
becsüljük le a testvér szállodás és vendéglős ipart, 
amely feladatát teljes mértékben betöltötte, de szálloda 
és vendéglő külföldön is volt és van a mieinkhez ha
sonló nívójú, de ismételjük, hogy a kávéház magyar 
specialitás.

Amikor pedig az idegenforgalmi törekvésekről be
szélünk, azt látjuk, hogy a különféle ez irányú moz
galmakban iparunkat teljesen elhanyagolják és csak 
akkor találnak meg bennünket, ha a különféle érdekelt
ségek mozgalmaiban anyagi áldozatokra van szükség.

Budapesti Központi ÁltalánosA t«v*ros kávéházi, «áiiodai«  
Tejcsarnok Részv.-Társ. kávéméré».in.k .xaiimaí.
VII., Rottenbiller ucca 31. Tojás osz tá ly
Telefon: *40-2-05, 35-0-10. Intcrurbán: 34-0-08. Sürgönyeim: „Közlej Budapest"
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Nem minden V T lIfS Íá r
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Gyártja: Goítlieb Konzervgyár, Budapest,
VII., Níirnberg-u. 34. — Telefon: 96-7-02, 96-1-46.

Kétségtelen, hogy bármennyire értékeljük is az 
idegenforgalom érdekében kifejteit munkásságul, meg 
kell állapítanunk azt. hogy bármily tömegével jöjje
nek a cserevonat.uk és társasutazások, ez még nem az, 
ami iparunk fellendülését és gyarapodását jelentené. 
Mi ezekből a csoportokból vajmi keveset látunk, ne-

iz idegenek jelentene! 
önállóan, szabadon, minden 

íz országét és 
dinül. van.

forgalmat

fog va szí a nak

és bévé 
megkötöttség 

olt. ahol
a ik

künk azok 
lelt. akik 
nélkül 
éppen arra

Az idegenforgal:. i kérdések melleit, söl azon fe
lül még sokkal fontosabb belső forgalmunk alakulása, 
a mi közönségünk fogyasztóképességének növelése 
és a viszonyok leromlása folytán elmaradt vendé
geink visszaszerzése. Igen nagy feladat lenne ezen a 
helyen mindazokat a tényezőket felsorolni, amelyek 
kávéházaink elnéptelenedésére vezetlek. Nyitóit szem
mel járunk a világban, értékelni tudjuk az elmúlt 
évek gazdasági leromlásának következményeit, de azt 
hisszük, hogy úgy. ahogy más országokban voltak mó
dok és eszközök e leromlás megakadályozására, ná
lunk is lehetett volna ilyeneket keresni. Tudjuk, egész 
társadalmi osztályok estek ki a fogyasztók közül, saj
nos ezek érdekében nem történi semmi. Azt látjuk, 
hogy még ma is kísért a különböző tisztviselő osztá
lyok illetményének leszállítása, ami azt jelenti, hogy 
ezek a rétegek is. amelyeknek bizonyos kulturális igé
nyeik vannak, teljesen ki fognak esni fogyasztóink 
sorából és a legprimitívebb vegetálásra lesznek kár
hoztatva.

Míg kávéházaink nap nap mellett üresebbek lesz
nek. az exiszteneia védelme és a megélni akarás olyan 
versenyt szült, amelynek konzekvenciáit a nap nap 
mellett mutatkozó katasztrofális összeomlások mutat
ják. Adóalanyok szűnnek meg. munkahelyek válnak 
semmivé és szaporodik a kenyérfélén, nyomorgó 
exisztenciák száma. Felütötte fejéi az árak dumpingje. 
amely lehelellenné teszi az eredményes és reális mun
kál. a küzdelem folvik legfeljebb azért, hogy ki bír
ja legtovább?

A magunk speciális bajairól eddig alig szólottánk. 
Küzdelmeink a túladóztatással — az évek folyamán — 
köteteket tölthetnének meg. Alig van iparág, amely a 
közszolgáltatásokhoz hasonló összegben és oly 
sokféle címen járulna. Amikor újabb terhek kirová
sáról van sző, akkor a vélemény felőlünk igen jó, va
lahogy azt hiszik a hatóságok, hogy a kávéházakba 
beülő vendégek mind aranyakat hagynak ott. a ká
véház a legjobb üzlet, tehát fizethet. Hogy a valóság 
micsoda és hogy iparunk helyzete minő, arról a meg
indított perek és a végrehajtók jegyzőkönyvei tudná
nak képet adni.

F I G Y E L J Ü N K !  S I S
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoklóll
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PIATNIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rotfenbiller-u. 17. 

Telefon: 31-0-03, 45-3-71. 
Alapiltatotl 1824.vedjcgv

A világ lejtődön, a közönség Ízlése is és ígv a 
kávéházi vendég is újabb és újabb igényekkel lép be 
a kávéháziul. Amikor pedig ezekel az igényekei ki 
akarjuk elégíteni, régóta fennálló kacskaringós S-ok 
útvesztőjébe tévedünk, amelyeke! az illetékesek féltő 
gonddal őriznek és amelyekhez bozzáiivulni nem mer
nek. vagy nem akarnak. Csak, hogy egy-kettői endíl- 
süna. ilyen például a kávéházi láncelás szokása, mely 

akar mint is bíráljuk el az egész világon beve
zettetett. nálunk csak a legritkább esetben, kivételes 
kegyként adatik meg. ilye n a kávéházi zenéltetési zár
óra ugve amelyre még mindig közei I élszázados jog'-sza l)á í vok i rá 11 y a dók.

Hosszúra nyúlna, ha iparunk összes bajait fel 
akarnék sorolni, csak a legnyoma!éko>abbnkra akar
tunk rámutalni üvegből, hogy amikor kartársaink, 
minta mesebeli boldogok szóhoz juhiak, hangoztassák 
azokat azok elölt, akik sorsunk jobbrafordullál Ígé
rik. I avul állunk mindenféle polilizálá-lól, mi nem 
vagyunk politizáló iparág, amelynek módjában áll 
egyik vág;, másik irányban állási foglalni. De úgy 
hisszük. Imgy ezek a bajaink és óhajtásaink olyanok, 
amelyek minden politikai párl programmjáha beil
leszthetők és amelyek orvoslása nemesük a közvetle
nül érdekellek ügye. de az általános nemzeti jólél elő
mozdításának egy-egy lépcsőfoka.

.Mészáros Győző.

S Z E N T  
I S T V Á N
CSnuiDI SÖR
1V2 literes 
zárt palackokban

HöbánjjajPoJgáj^erfözde |
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Király Gősntoséda mindenkinél modernebb berendezése legkíméletesebb 
és legolcsóbb mosást garantálja IV., Magyar-u. 3. 
Tel.: 88-1-29,— VI., Hajdu-u 12-14. Tel.: 95-1-15.

Elöljárósági ülés
1935. március 27-én.

Úgy látszik az első tavaszi napsugár lecsökkenti a 
közügyek iránti érdeklődést. A március 27-iki elöljá
róság! ülésen elöljáróság) tagjaink nagy része nem 
jelent meg.

Az ülésen resztvettek névsora a következő: Mé
száros Győző elnök, dr. Hernádi/ Jenő iparhalósági 
biztos, Gál Arnold, Szabó Sámuel alclnökök, Frei- 
wirth Jenő, Horli Károly, Propper Márton, Singer 
Kálmán, Weingruber Ingnác elöljáróság! tagok, Uauer 
György főpénztáros, Síéin Sándor, Weingruber László 
számvizsgálók, dr. Havas Nándor főjegyző.

Mészáros Győző elnök az elöljáróság ülését meg
nyitva dr. Slrausz Vilmos alelnók és Hónai Miklós 
elöljárósági lag kimentéséi bejelentette. A jegyző
könyv hitelesítésére Ilorti Károly és Kluuber József 
előljárósági tagokai kérte fel.

Az 1935. évi február 15-én taitoll gyűlés jegyző
könyve bemutattatván, megjegyzés nélkül helyben ha
gyatott.

Főjegyző jelentette, hogy iparengedélyt nyertek 
és bekebeleztettek: Hrelt József (Stefánia Corso), özv. 
Hajós Sámuelné (Westend). Iparát megszüntette: 
Hl üli Vilmos (Liget), Flsclier Mérné (Nizza), Hiesz 
János (Velence), Tímár Lajos (Stefánia Corso). Ideig
lenesen szünetel: Zupán Antal József. A bejelentések 
tudomásul vétettek.

Elnök jelenti, hogy Hulla Aurél miniszteri taná
csost, valamint Kovásznál/-Bogdáni/ Béla min. taná
csost legfelsőbb kitüntetésük alkalmából levélben üd
vözölte. Helyesléssel vétetett tudomásul.

Főjegyző fehivja a tagok ügyeimét a folyó évi 
április 6.-7. tartandó választások alkalmából élet be 
lépő szesztilalomra. A felhívás a testület összes tag
jának figyelmébe ajánlhatott.

Elnök bemutatja a kir. belügyminiszternek az 
ipartesliilet többrendbeli előterjesztésére adóit válaszúi 
és annak egyes pontjait részletesen ismerteti. Az elöl
járóság a jelentést tudomásul vette.

Főjegyző beszámol az áruházak éielmiszerórusí- 
tása és vendégipari üzemeinek szabályozása tárgyában 
a február 21-én megtartott értekezlet lefolyásáról, is-

Nem kell napellenzö kosár!
Nem szakadhat el a ponyvája!

M o d e rn  g yo rs já ra tú

napé l l enzök
KORÁNYI ÉS FRÖHLICH

napellenző és redőnygyár
BUDAPEST, KISFALUDY U. 5. TEL.: 32-3-70, 45-9-80.

Franck-pótkávé és

merteli a vonatkozó rendelettervezetet, amely szerint 
az áruházak a jövőben vendéglátó ipart nem gyako
rolhatnak és ahol ilyen van, hat hónap aluli azt be
szüntetni tartoznak. A rendelet remélhetőleg a válasz- 
lások után meg fog jelenni.

Az ipartest lilét elnöksége a Székesfővárosi m. kir. 
Pénzügyigazgatósághoz előterjesztéssel fordult, amely
ben a doliányánisításnál felszámít haló jutaléknak 
precíz szabályozását kérte. Az előterjesztésre minded
dig még válasz nem jött.

A Székesfővárosi m. kir. Állumrendőrséy főka
pitánya az automata billiárdok bejelentése ügyében 
rendelet adott ki, amelyet lőjegyző ismertetett. Figyel
mezteti a testület összes tagját, hogy a rendelet sze
rint minden olyan különböző elnevezésű automata bil- 
liárdasztal használatára, amely a szokásos billiárd 
formájától eltér, a főkapitányságtól engedélyt kell kér
ni. A lehívást az elöljáróság a testület tagjainak ügyei
mébe ajánlja.

Bemutattatott a Kereskedelmi és Iparkamarának 
a vendégipar sérelmei tárgyában a kereskedelemügyi 
miniszterhez intézett felterjesztése, amelyben azok 
sürgős orvoslását kéri. F felterjesztés magában foglalja 
az elektromos áram tarifája revíziójának ügyét, a zár
óra kérdés rendezését, valamint a szerzői jogok sza
bályozásának sürgetését. A bejelentés helyesléssel vé
tetett tudomásul.

Elnök jelenti, hogy a testület tagjai részéről hoz
záérkezett panaszok folytán az Egyesült Izzó és Villa
mossági Ht.-ot megkereste aziránt, hogy a feltűnő 
rövid idő alatt hasznavehetetlenné vált villanyégők ki
cserélése iránt intézkedjék. A részvénytársaság kikül
dött tisztviselője a legnagyobb megértéssel vette tudo
másul a panaszokat és kijelentette, hogy az ilyen rö
vid élettartamú lámpákat ne dobják el, hanem azokat 
megvizsgálás végeit küldjék el a Rt. minőség ellen
őrző osztályába. Az elöljáróság elnök intézkedését 
megelégedéssel veszi tudomásul.

Az ipartestületi munkaközvetítő 1935. évi február 
haváról szóló tevékenységi kimutatása bemutattatott 
és irattárba letetett.

Főjegyző ismerteti a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamarai választások ügyét, melyek március 24-ére 
votak kitűzve, de az országgyűlési képviselő választá
sokra való tekintettel elhalasztattak. Testületünk ér
deke az, hogy úgy mint a múltban, a jövőben is
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G a  e  f i  í v  I T  R  t e i v é z - k ö k ú t  i » .
^  ^  J  A j á n l :  modern krelo-

nokal, bútorszövetekéi, kávéházi torlaszokra: kókusz
szőnyeget, modern kerti abroszokat, ponyvavásznakat.

megfelelő képviseletei nyerjen a kamarában es evég- 
ből elkövetünk mindent, hogy ez a képviselet 
biztosi ttassék. A választások elhalasztása alkal
mid szolgál, hogy ez a propaganda még jobban meg- 
alapoztassék. Egyben arra való tekintettel, hogy ez a 
propaganda bizonyos költségekkel jár, felhatalmazást 
kér, hogy ennek költségei a folyó évi költségvetés 
terhére fedezhetők legyenek..

Az elöljáróság a jelentést tudomásul véve, ma
gáévá teszi az előterjesztésben foglaltakat és a szüksé
ges költség folyósítására a felhatalmazási megadja.

Az 1935. évi zenejogdljuk megállapításának ügyét 
főjegyző ismerteti és közli, hogy a Zeneszerzők és 
Zeneműkiadók Szövetkezetével történt megállapodás 
után a zenés kávéházak az új táblázat egyes osztá
lyaiba besoroztattak, a benyújtott fellebbezések le
tárgyaltattak és a kérdés egyelőre folyó évre nyugvó
pontra jutott. A jelentés tudomásul vétetett.

Elnök jelenti, hogy a Piutnik céggel folytatott 
tárgyalásai eredményeképpen egy minlacsomag rum- 
my kártyát kapott, amelynek jelzése a kártya keret
vonalán belül van és ilymódon annak tisztítása ese
tén nem fordul elő az, hogy a számok vagy rajzok 
megcsonkíttatnak. Lorgalombahozatalának csak az a 
nehézsége, hogy ebben az esetben nagyobb bélyegil
letéket kell leróni. Az elöljáróság tagjai a bemutatott 
mintacsomagot megvizsgálták, elnök felfogását magú- 
kávé téve, kívánatosnak tartják, hogy a bemutatott 
típus nálunk is forgalomba kerüljön.

Elnök jelenti, hogy az ipartestedet vezetőségének 
és tagjainak régi kívánsága, hogy az iparban meg
rokkant és elszegényedett kartársak elhelyezéséről 
gondoskodás történjék. Most ajánlatot kapott, hogy 
egy Budafok határában levő megfelelő lelket vegyünk 
át, ahol egy ilyen intézmény létesíthető lenne. Arra 
való tekintettel, hogy a lelek átvétele nagyobb gazda
sági áldozattal nem jár, a kellő pénzösszeg rendelke
zésre áll, az elöljáróság elvi hozzájárulását kéri az 
ügy letárgyalására. azzal, hogy kedvező vélemény ese
tén ezt az alapszabályok értelmében a közgyűlés elé 
terjeszti.

Weingruber Ignác és lreiwirth Jenő hozzászó
lásai után elnök javasolja, hogy az elöljáróság a telek 
megtekintésére bizottságot küldjön ki, amelybe az 
elnökség tagjain kivid, Weingruber Ignác és L r e i w i r t h  
Jenő előljárósági tagokat delegálja.

Az elöljáróság a javaslatot magáévá léve a továb
bi tárgyalások irányításával elnököt hízza meg.

A napirend ezzel letárgyaltatván, elnök az elöl já
róság ülését berekesztelte.

Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít 
K R O N E ME B  D Á V I D  múrványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 37-8-69

Az 11)35. évi legújabb
1600., 2600., 14.000. típusú

NATIONAL ELLEHdRZdPÉNZTÁRAK
megérkeztek. Előnyök:

1. Fokozott védelem, 
hibák, tévedések, ki
sértés, veszteségek 
ellen .

2. Fokozott megadása 
azon információk
nak, melyekre min
den üzlettulajdonos

nak okvetlenül szük
sége van, hogy üz
letét helyesen és 
eredményesen ve
zesse.

it. Kimutatása annak, 
hogy a vevők szá
ma emelkedik-e és 
hogy egy-egy vevő
nél átlag milyen for
mai érünk el.

4. Kimutatása annak, 
vájjon az elárusító megérdemli-c lizetésél?

5. Kimutatása annak, hogy mily forgalmat érnek el egyes 
alosztályokban?

6. Kényszerszerű könyvelés.
Kérjen díjtalan beniututústt

NATIONAL REGISZTRÁLÓ PÉNZTÁRAK 
Terjesztési Vállalata Rt.

______ Budapest, IV., Szarka.ulca 4 Telefon: 82-5-10.

Szakirányú tanonciskolánk nemzeti ünnepe
A Budapesti Kávésok lpartcstidele által fenntar

tott szakirányú iparostanonc-iskola az új Magyaror
szág megszületésének 87. évfordulóján az ipartestület 
dísztermében hazafias érzéstől áthalott ünnepélyt tar
tott.

A szép.sikerű ünnepélyen az iparlesliilet vezető
sége és a tanonciskolái feliigyelőbizottság részéről 
(iái Arnőid alelnök, dr. Havas Nándor főjegyző, 
Klauber József, Weingruber László, Lreiwirth Jenő 
előljárósági tagok, Holstein Lerenc. ip. lest. tisztviselő, 
dr. Havas József színművész és még többen jelentek 
meg.

Marton József iparostanonciskolai igazgatéj izzó 
magyar érzéstől fűlött megnyitójában Március Idusá
nak jelentőségéről szólott. Megállapította, hogy már
cius 15-ikc nem a régen elmúlt dicső nap emlékün
nepe csupán, hanem Trianon óta a magyar fájdalom
nak, a nemzet magára ismerésének, okulásának, meg 
igazolásának, megújhódni akarásának, reménységé
nek és az elkövetkezendő jobb magyar jövő munkálá- 
sának ünnepe.

A műsor értékes számai közül kiemelendő ifj. 
Olló Dezső szakelőadó, tantestületi tagnak magvas 
ünnepi beszéde, Polez Károly II. őszi. tan. művészi 
színvonalú szavalata, Orbán József IV. őszi. tanuló
nak a márciusi eseményekről való megemlékezése.

(ml Arnold alelnök néhány Lelkes szóval fordult 
az ifjúsághoz, majd végezetül dr. Havas Nándor fő-
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jegyző a mindenkori nemes célú társadalmi és nemzeti 
mozgalmak és a kávésipar kozolIi kapcsolatról szólóit. 
A Himnusz hangjai zárlak ln> a nevelő értékekben 
gazdag ünnepélyt, mely a jelenvollakra mély hatást 
gyakorolt és meggyőzte őket arról, hogy az ifjú kávés
nemzedék neveiéie jó kezekbe van letéve.

fl Cafe Chantant egykor és ma
Az élet sokszor csavaros, nagy vargabetűkkel ka

nyarodik vissza oda, ahonnan valamikor elindult, fgy 
van ez a kávéházak történetében, abban a fejlődés
vonalban, mely mindig a kereslethez alkalmazkodva 
keresi — találja meg vagy nem találja meg útjait.

Az énekes kávéház olyan régi, mint maga a ká
véház. A keleti Meddőii liáné, a Meseház olyan helyi
ség volt az 1500-as években a kávé s a kávéház megje
lenése előtt, mint egy mai orfeum: a mesemondó
mondta benne meséit és frissítőket lehetett benne fo
gyasztani. Itt élt e Meseházakban a világirodalom leg
érdekesebb szépirodalmi alkotása, az lizeregyéjsznfoi. 
Az 1500-as években megjelenő arabs kávéház átvette 
a Meseházból a mesemondó Meddáhot. A kávét mérő 
kávéház az ugyanekkor elterjedő dohányzás helye is 
lesz, de megjelennek benne a Szarendelár-ok. az éne
kesek. Mivel a mohamedánizmus tiltotta a komédiá- 
zást. az arabs és török kávéházakban a táncos, éne
kes akrobata játékosok mindig keresztény görögök, 
örmények vagy zsidók voltak.

Ez az Énekes Kávéház élt a kikötővárosokban. 
Az 1700-as évek végén Parisban megjelenik a zenés 
kávéház. a Cnfé Concert, a látványos kávéház. a Café 
Spéctcicle. Utóbbi a mai orfeumok őse. Az orfeum egy 
olyan kávéház, melynek nagy a színpada. Nem az or
feumban van kávéház, hanem a kávéházban van ben
ne a nagy színpad. Az első ilyet Szamosi József, a 
régi híres belvárosi Korona kávéház kávésa teremtette 
meg az 1860-as években a mai Bazilika táján. Ez 
volt az első pesti orfeumkávéház.

Az énekes kávéház, a Cnfé Chuntnnt az 1860-as és 
az 1900-as évek közölt alsóbbrendű mulatóhely-féle 
volt Budapesten. Az 1900-as években alakul ki a pá
risi sorházakban, a Cabaret-kben szokásos énekes 
előadásokból a Cabaret. Eredetileg sorházi előadás: 
irók, művészek a maguk mulatságára szavalják el ver
seiket. 1905-ben már a vállalkozás megfizeti az eddigi 
műkedvelőket.

A mai énekes kávéház merevebb formában mu
tat ia a régi Cabaret-typusú szórakozóhelyek formáit. 
Talán akkor lenne életképesebb, ha visszafordulna a 
légi Cabaret formákhoz. Az amerikai és a hawaii 
jazz helvett belevihetné műsorába az előkelőbb és ne
mesebb irodalmisáffot is. Egv jó énekes a régi 
euróipai és magvar dalkm es könnyű muzsikáiéval szí
nesíthetné nie1! a m űsort Eev új kávébá'i kabaréfor
ma inén a mai viszonyok kozott is életképes lenne. A 
i a / /  véntelensége csak egyetlen báni-', ami nem hoz. 
változatosságot. írók. költők, muzsikusok ezer ötle
tet termelhetnének és életképessé lehelnek az nj Cafe 
Cbanlant ama formáját inelv ma nem bizonyul élet
képednek. Ennek oka nem mindig és nem mindenben 
a társadalom mai leszeifénvedése

Dr. llevHuqua-Borsody Béla.

■ g n flG
Pálpusztai sait 
N eller d o b o z 

em m enthali
D orby sait kávóhézakban

nélkülözhetetlen

H I V A T A L O S R É S Z

A m. kir. rendörsé<i budapesti főhupilántja.
14,178—1984. fk. eln.

K E N I) I ] L E T .
Az: utóbbi időben a m. kir. rendőrség budapesti 

főkapitánysága hatásköri területén a különböző elne
vezésű (Rex, stb.) automata billiárdasztallal rendel
kező nyilvános helyiségek nem kívánatos módon el
szaporodtak.

Konkrét panasz alapján rendészeti, de főképen 
a fiatalkorúak erkölcsének és egészségének megvédése 
szempontjából szükségessé vált az említett helyiségek
nek egyöntetű eljárás és felügyelet alá helyezése. En
nélfogva a különféle elnevezésű (Rex, stb.) automata- 
billiárd játéknak a nyilvános helyiségekben való gya
korlását: a 64,573-—1901. B.M. számú rendelet hatálya 
alá tartozó játéknak minősítem és működésüket ezen 
rendelet alapján rendőrhatósági engedély alá vonom.

Felhívom ezért a m. kir. rendőrség budapesti fő- 
kapitányságának hatásköri területén működő s auto- 
mata-billiárd (Rex. stb.) asztallal rendelkező nyilvá
nos helyiségek tulajdonosait (bérlőit), hogy automata- 
billiárd asztalaiknak a közönség részére játék céljá
ból leendő átengedéséhez szükséges engedély megszer
zése végett, ezen rendeletéin megjelenésétől (kihirde
tésétől) számított 15 napon belül forduljanak kérel
mükkel a főkapitányság engedélyügyi alosztályához

Engedélyt csak olyan nagykorú állampolgárok 
kaphatnak, akik úgy közegészségi, mint tüzrendészeti 
szempontból kifogástalan helyiség felett rendelkez
nek.

A játszási idő kezdetét reggel 8 órában állapítom 
meg. A játék befejezésére vonatkozóan az illető helyi
ségre fennálló általános záróra irányadó.

A játékban 18 éven aluli fiatalkorúak részt nem 
vehetnek.

Aki ezen rendelctemben foglaltaknak nem tesz 
eleget, vagy a kiadott engedélyben foglalt rendelkezé
seket megszegi, a 64,573—1901. B. M. számú körren
delet 16. §-a : /.érint, a kbt. 76. §-a aalpján 600.— pen 
i'őig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető kihágást 
kővel el.

Alapítási év 1886. Alapítási év 1886.
G yorsjára tú

N a p ellen ző k
Nincs k o sá r! 

Ponyvaszakadás k izárva!
PASCHKA ÉS TÁRSA
Y„ Mária Valéria-u. 10. — Telefon: 82-0-41.
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Tekintse meg
a Nem zetközi Vásáron

a Pásztor weekendházat.
Nyaraljunk Pásztor weekend házban! Week- 

end házak, erdei nyaralók, csónakházak olcsó 
építése csinos, masszív kivitelben, helyszínen 
felállítva, szolid napi árakon. Tervek, költség- 
vetések díjtalanul.

Pásztor József,
ácsmester, építési vállalkozó, 

Telefon: 52-8-80. II. Margit körút 00.

A kiszabott pénzbüntetés helyébe annak behajt
hatatlansága esetén az 1928:X. te. 11. §-a alapján. 80 
napi elzárás lép.

Budapest, 1935, március 7.
Feronezy Tibor s. k.

főkapitány.
Megjegyzés; A kérvények a főkapitányság enge

délyügyi alosztályához címezve a kerületi kapitánysá
goknál nyújtandók be. Azokra 20 — pengős okmány
bélyeg ragasztandó. * * * *
Könnyítések az italmérési engedélyek megszerzésénél.

A székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság 
124,007—1935. V. fő szám alatt az alábbi leiratot in
tézte testületünkhöz:

„Tisztelettel értesíti a kir. pénziigyig^zgatóság, 
hogy az italmérési engedélyek elnyerése iránt folya
modó ügyfeleknek, az iparengedélyeik közjegyzőileg 
hitelesített másolatának megszerzése során felmerülő 
költségektől, valamint az utánjárásoktól való megki- 
mélése céljából a m, kir. Pénzügyminisztérium az
1935. évi január hó 19-én kelt 133.703—1934. X. fő. 
számú rendeletével felhatalmazta a kir. pénzügyigaz
gatóságot arra. hogy a folyamodók által az iparenge
délyeikről készített másolatokat — szóbelileg előter
jesztett kérésre is — a kir. pénzügyigazgatóság hite
lesíthesse és az ígv hitelesített másolatok ellenében az 
eredeti iparengedélyt a folyamodónak visszaadhassa

Az eredeti iparengedélyek átvételét az ügyfelek 
sajátkezű aláírásukkal az ügyiraton elismerni kötele
sek.

A másolatok hitelesítése a kir. pénziigvigazgató- 
ság V.. Szalay-utca 10. szám, ITT. emeleti hivatali 
helyiségében eszközöltetik.

Budapest. 1935. március 18-án.
Nemes s. k.,

miniszteri tanácsos, m. kir. pénzügy
igazgató helyettes11.

Teabeszerzésnél próbálja ki
A

BUDAPESTI KÁVÉSOK ÁRUFORGALMI RT. 
Budapest, VIII., József krt. 38. Telefon: 39-2-77.
alanti különleges teakeverékeit, amelyek kizá
rólag kipróbált minőségű, garantáltan friss, ne
mes termésű teákból vannak összeállítva és ki
próbálva.

Olesó, kommere teákat (14 pengőn alul) ne 
vásároljon. A tea árában csak 8 pengő maga a 
vám, úgyhogy az alanti árakon alul esak silány 
minőség szerezhető be, mely kávéházi célokra 
alkalmatlan.

Kimérve is szállítunk alanti keverékeinkből: 
Impcrial keverék per kg . . .  P 20,05 
Royal keverék per kg . . . .  P 18,45 
IJpton rendsz. teakeverék per kg P 19,05 
Teakeverék A per kg . . . .  P 17,40

Érdemes ipari munkások jutalmazása.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közli, 

hogy a kereskedelemügyi miniszter a kamara terüle
tén olyan ipari munkások közt. akik legalább 25 éve 
szolgálnak megszakítás nélkül egy munkaadónál, 50- 
ik életévüket betöltötték és eddig még miniszteri el
ismerésben. vagy jutalomban nem részesültek, a ka
mara útján harminc darab 100.— pengős jutalmat 
oszt szét. A kitüntetettek elismerő oklevelet is kapnak. 
A pályázat határideje 1935. május 15. A részletes pá
lyázati feltételek, amelyeknek pontos betartásához a 
miniszter úr feltétlenül ragaszkodik, megkaphatok a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában. (Buda
pest, V.. Szemere-utca fi.)

Budapest. 1935. március 21.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

* * *

Szesztilalom a fővárosi választások idején.
Április 5-én este 6 árától április 8-án reggel fí áráig.

Budapest székesfőváros és a környék kerületei
ben tudvalevőleg április hó fi. és 7-ik napjára ren
delték el a választásokat. A kétnapos terminus, — 
ellentétben a vidék helyzetével — a főváros vendég
látó iparát meglehetősen súlyos napok elé állítja, 
mert elvonja két napját: a szombatot és vasárnapot; 
nem szólva arról, hogy az ilyenkor szokásos szesz- 
tilalom már előző este kezdetét veszi és tart a máso
dik nap utáni reggel fi óráig.

„Lágymányosi" Lakberendező Vállalat
Cégünk ezüstkoszoruval és aranyéremmel kitüntetve

I.. Bertalan ucca 22. és I., Horthy Miklös-ut 34.

Vállalunk: Teljes lakás, iroda és Üz
letberendezéseket. Bútorok fényezését, 
antik bútorok szakszert! javítását házon- 
kivlil is. Kárpitos és díszítő munkákat. 
Függönyök feltevését, feldolgozásokat 
és átalakítást, Salát kárpitos és nsz'alos 
műhelyeink. Telefon: 59-3 61.
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M o e z n i k -m  u s t á r  legyen minden asztalon I

A székesfővárosi választások idején kerek hatvan 
órás szesztilalom lesz és pedig a választások előesté
jétől április 6-től este (> órától egészen a másodnapos 
választás utáni reggel <> óráig. Egyszóval pénteken 
este ő órától, — hétfő reggel (5 óráig.

A hatvan órás tilalmi idő alatt tilos kávéházak
ban, vendéglőkben, korcsmákban, vagy bárhol, — te
hát a termelői kimérésekben is szeszt mérni, vagy ki
szolgálni. Ez a tilalom egyformán vonatkozik minden
féle szeszes italra, borra, sörre vagy pálinkára s a 
korcsmák a tilalmi idő alatt legfeljebb szódavízzel, 
vagy málnaszörppel szolgálhatnak vendégeiknek.

Vidéken szintén lesz szesztilalom, de mivel a vá
lasztások rendszerint egy napig tartanak, a tilalmi 
idő ott sokkal rövidebb, legfeljebb .'!(> óra.

H Í R E K
Sajtóhibahelycsbitcs. Lapunk f. é. március 15-én 

megjelent 0. számában az „Az üzleti egyensúly fenn 
tartása" c, vezércikk első mondata nyomdai tö rd e 
lési hiba folytán teljesen értelmetlen szöveggel jelent 
meg. A szóbanforgó mondat helyesen a következőkéi) 
szól:

„A közelmult napokban úgy szőkébb köreinkben, 
mint a nagy nyilvánosság előtt feltártuk iparunk (ja
jait, gondjait, terheit és gazdasági lehetőségeit".

Az adóközösségi kivetés befejezése. Az adókivető 
bizottság munkáját befejezte és a kivetésről minden
ki értesítést kapott. A fellebbezési határidő március 
20-val lejárt és most már csak a beérkezett fellebbe
zések tárgyalása van hátra. A fellebbezők mindegyike 
a tárgyalásra idézést fog kapni. Saját érdeke, hogv a

lellehhezesi tárgyaláson teljes felkészültséggel jelen
jen meg és fellebbezését adataival támassza alá.

Kitüntetés. A kormányzó őfőméltósága a m. kir 
pénzügyminiszter előterjesztésére megengedte, hogy 
Kovásziuty-liogiiámj lléla min. tanácsosnak kiváló 
szolgálataiért elismerése ludlul adassék.

Kovásznay-llogdány Hóin min. tanácsos a mull 
luin a pénzügyminisztérium italmérési osztályának ve 
zetője volt, majd legutóbb a lényüzési és forgalmi 
adóosztály vezetését vette át és mindkét minőségben 
alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy benne ipa
runk őszinte jóakaróját tisztelhetjük.

Kávéház-reforni Törökországban. Uudapest a ká
véházak városa, Törökország a kávéházak országa. 
Statisztikai becslés szerint több mint egymillió kávé
ház van Törökországban és négymillió török legalább 
két órát tölt naponta kávéházban. Ankarában, a fővá
rosban 150 kávéház van, tehát minden háromszáz la
kosra jut egy, mindazonáltal ott nincs kávéházi vál
ság. Igaz. hogv a kávéházak berendezése nagyon egy
szerű. Jó kávé. vizipipa és sakktábla teljesen kielégíti 
a kávéházi vendégeket. Kemál pasának azonban nem 
tetszik az. hogy a törökök emuit töltenek, ennyit ül
dögélnek a kávé mellett. Nem gondol arra, hogy a 
kávézásról leszoktassa a törököket, ellenben azt akar
ja, hogy a kávé mellett komoly dolgokkal foglalkoz
zanak. Eltiltja a szerencsejátékokat és kötelezik a ká
vésokat. hogy üzletükben újságokat, folyóiratokat 
tartsanak, a falakra pedig az. Uj-Törökország fejlő
dését dokumentáló képeket akasszanak.

Az OTf választásokat április hó 14—15-re halasz
tották. Tekintettel arra. hogy időközben kiírták a kép
viselőválasztásokat és nehogy ezeket az. OTf válasz
tások zavarják, az OTI március 8-án tartott igazgató 
sági ülése elhatározta, hogv az OTI autonóm szervei
nek — a közgyűlés és választmány tagjainak — vá
lasztását április hó 14. és 15-re halasztja.

Győr szab, kir. város polgármesterétől.

3255/1935.
Árlejtési hirdetmény.

A város közönsége tulajdonát képező sétatéri „Kioszk" épület földszinti helyi
ségei 1935. évi május hó 1-től számított 10 évre kávéház, illetve étterem céljaira bérbeadatnak.

A bérletre írásbeli ajánlatot kell tenni. Az ajánlatokat sajátkezűleg aláírt és 
szabályszerűen bélyegilleíékkel ellátott „Ajánlat a 3255/1935. számú versenytárgyalási 
hirdetményben közölt sétatéri Kioszk bérletére" címzéssel és zárt, lepecsételt borítékban 
1935. évi április hó 13 napjának délelőtti 11 órájáig kell a városháza I. em; 45. sz. hiva
talos helyiségében beadni. Később beérkezett ajánlatok, valamint pótajánlatok figyelembe 
nem vétetnek.

A „Pályázati és bérleti feltételek" a városháza I. em., 45. sz hivatalos helyi
ségében, a hivatalos órák alatt megszerezhetők.

Győr, 1935 évi március hó 27-én.
Dr. SZAUTER FERENC sk.

polgármester.
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Chrőm oztassa, nickeleztesse (elszerelését
NEMES EDE ehramozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ueea 45. 

Telefon: I8 -ÍÍ-8 0 .

A kakaó, mint tápláló ital. A kakaóban a hasznos 
egyesül a kellemessel, meri egyrészt tápláló, másrészt 
kellemes élvezeti szer. A legújabb vegyelemzések 
szerint a természetes kakaóban 1,0"/" gyenge Iheo- 
bromin (koffein), 14% fehérnye, 47% zsír. 18.5% 
szénhidrát és 8.5% ásványi anyag van, ez utóbbiból 
csak 0.()()(>% konyhasó. A zsírtalanított kakaóban a 
zsírtartalom ugyan 20%-kal kevesebb: 27%, ezzel
szemben a febérnye 21.5%-ra és a szénhidrátlarlalom 
84%-ra emelkedik. A minőségnek ismertetője a linóm 
zamatos illat és íz, úgyszintén a vörösbarna (nem szür
ke!) szín. Különböző, gondos gyártási eljárások, ame
lyek részben a hollandus C. .1. van llouten-nak 
1828-ban kidolgozott találmányára vezethetők vissza, 
a csomó- és aljképződésre hajlamos, ólajlalanítotl 
kakót feltárják, oldhatóvá és a tejben és vízben mint 
oldószerekben való egyenletes megoszlását lehetővé 
teszik. Ha a kakaónak valóságos értékét tekintjük, 
úgy az már azért is olcsó, mivel a világtermés na
gyobb, mint a világfogyasztás. Meleg napokon a le
hűtött kakaó csodálatos frissítő ital.

Már nem Budapest a „Kávéházak városa*4, ha
nem Ankara. A háboruelőtti Budapestről az volt a 
közhiedelem, hogy a „kávéházak várom". Ez a jelző 
még jobban ráillclt a háboruufáni esztendők Buda
pestjére. amikor a tőzsdei konjunktúra idején gom
bamódra nőttek ki az utcasarkokon a ká\éházak. 
Aztán megint visszafelé ment minden és egymásután 
lehúzott redőnyök hirdetik, hogy a ..kávéházak vá
rosa" sok tekintetben csak emlék és a megmaradt 
ezüsttükrös kávéházakból is kilopta a régi heje-hujás 
pezsgős vigadozásokat a gazdasági válság. A ..presz
tízs" legalább mostanáig megmaradt sértetlenül. Saj
nos. azonban itt a versenytárs, Törökország fővárosa. 
Ankara ,.személyében". A 80.000 lakosú, metropolis
sá duzzadt kisázsiai városnak nem kevesebb, mint 
százötven kávéháza. A külföldi lapok megállapítják, 
hogy ez a rengeteg kávéház majdnem kivétel nélkül 
igen jól megy. Ennek legfőbb oka az. hogy az árak 
igen olcsók. Magyar pénzre átszámítva alig 10—20 
fillérbe kerül egv fekete, de 20 fillért csak a legjobb 
kávéházban mernek kérni a feketeléért. Az ankarai

Hattyú gőzmosó kölcsönző val'alat
llud a pest, VII., Kkiimil-uk’ii 8. — Telefon: 38-5-55).
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebhiil 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

kávéházak három csoportra oszlanak. Az egyiket :t 
tisztviselők és az intelligencia tagjai látogatják, a 
másik csoportot az. úgynevezett „aranyitjuság" láto
gatja. amely török fajrokonainknál is bő számmal 
virágzik és billiárdozik. Legtöbb kávéház azon 
bán eredeti török jellegű s ezeket inkább a szegé
nyebb emberek látogatják. Az olcsóság és a kitűnő 
kiszolgálás ellenére is van panasz az. ankarai kávé 
házakra. Nem tartanak újságot. . . Pesti törzsvendég 
elölt bizony ez megbocsáthatatlan hiba, hiszen halá
los sértésnek veszi bármelyik ..stammgasl", ha nem 
böngészett végig két tucat bel- és külföldi hírlapot s 
képeslapot. Ennek a hiányát az ankaraiak is érzik 
s rövidesen az ottani kávébázakban is elhangzik a 
nálunk szokásos sürgetés: Tőúr, nz (•■'lilnpokal. . .

Ki az árrantó Ausztriában? E részben a helyzet 
odaát a következő. Nem a feljelentő bizonyítja a sa
ját kalkulációjának helyességét vagy a vádlott árron- 
lávál. hanem a vádlott köteles saját védelmére. *a- 
jál üzleti számítását a bíróság elé hozni.

Az nem elég mentség, hogy a vádlott az árrontó 
árak mellett is meg tud élni, így is keres, hanem a 
kérdés az. meg tudna-e élni akkor, ha versenytársai 
is az árrontó árat követnék?

Azt sem fogadják el mentségnek, ha arra hivat
kozik, hogy a vevőkör kiterjesztése esetén a vádlott 
a kisebb árak mellett is boldogulni tudna. Ily módon 
t. i. árrombolás útján nem szabad új vevőket szerez
ni.

Az is bűnös az árrontásban, aki nem a normá
lis munkabéreket fizeti.

Árrontásban bűnös az is, aki több árucikket 
termel és a ráfizetést a romboló árakra a másik cikk 
nek illetéktelen hasznából fedezi.

Lengyelországban a kormány az összes szeszes
italok megadóztatására készül. A törvényjavaslat sze
rint csak a sör kap adómentességet: a bor után 5%, 
pezsgőbor után 5%. gyümölcsbor után 1.5%, pálinkák 
után 5% külön adót kell majd a lengyel ilalmérők 
nek ézetni.

Angliában, Doncastcrbcn felépítették és megnyi
tották az első iivegszállodát, amely hamarosan nagy 
népszerűségre tett szert. Az üvegszálloda kéttornyú, 
futurista alakú és körvonalú épület, amelynek falai 
kivül-belül színes üvegekkel vannak borítva. Az üveg
falak nagyszerű hő- és hangszigetelőknek bizonyul
tak s mesterséges világításnál megragadó hatást kel
lenek. Az üvegszálloda egyik nagy előnye, hogy ke
vés fáradsággal tisztán tartható és teljesen féreg
mentes.

Az ipartestületek az árroinholás megakadályozá
sáért. Az Iparlestiilelek Országos Központja felter
jesztést intézett a kereskedelemügyi miniszterhez az

SPRINGUT HENRIK tojásnagykereskedö I
Budapest, VI., Vasvári Pál u. 11. Telefon: 21-7-54.
Számos budapesti kávéház, étterem és vendéglőszállitrtja



Gschwindt féle
Apua vilae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

áirombolás megakadályozása érdekében. Előadja az 
emlékirat, hogy Németországban és Ausztriában el
ismerték az ipartestiilet vagy a szakma többsége által 
megállapított irányárak kötelező erejét, ami az ár
rombolások megakadályozására halliatós eszköznek 
bizonyult. A célt az ipartest ölelek nálunk is ezen az 
utón vélik elérhetőnek és ezért az 1FOK útján arra 
kérik a kereskedelemügyi minisztert, biztosítson kö
telező erőt azoknak az irányáraknak, amelyekéi a: 
ipartestiiletek közgyűlése a leggyakrabban előforduló 
munkálatokra előír. Az irányárak minden köz- és 
magánajánlatnál csak a haszonkulcs kisebb vagy na
gyobb százalékának megfelelő ingadozással realizá
lódnának, aszerint, amint a vállalkozó kisebb vagy 
nagyobb haszonszázalékot számít tel, a verseny te
hát a haszonszázalékon belül tisztes keretet nyerhet

A borravaló kérdés Svájcban is élénken foglal
koztatja a közönséget, amelynek körében most az a 
gondolat merült lel, hogy a borravaló-rendszert tör
vénnyel szabályozzák. E törvény ellen a svájci szállo
dások egyesülete az alkalmazottak érdekében a leg
élesebben tiltakozott, rámutatott arra, hogy a borra
valórendszer százalékos megállapítása törvényileg 
már csak azért sem szabályozható, mert a különböző 
szállodákban, kávéházakban nem lehet egységes szá
zalékos rendszert bevezetni. Felmerült az az ötlet is, 
hogy a szállodákat és kávéházakat első-, másod-, 
harmad- és negyedrendű csoportokba osztályozzák 
és e beosztás szerint alakul a borravaló százaléka is. 
Eszerint egy negyedrendű szállodában a borravaló 
csak hat százalék lenne, míg egy elsőrendű kávéház
iján tíz százalékot kellene a vendégnek fizetni a ki
szolgálásért.

A Főpincérek Országos Egyesületének tisztújító 
közgyűlése. A Főpincérek Országos Egyesülete folyó 
évi március 26-án tartotta tisztújító közgyűlését, 
amely alkalomami az egyesület tisztikarába a követ
kezőket választották meg:

Elnök: Artner Lajos, ügyvezető elnök: Braun Jó
zsef, társelnökök; Braun Lajos, Orbán Gy. Géza, al- 
elnökök: Kraut Gusztáv, Krausz Jenő, Labányi József. 
Brcuer F. Sándor, Berliner Manó, Beit János, főtit
kár: Kanner Tibor, titkár: Szilágyi Sándor, ellenőrök: 
Morva Károly. Bózsa Elek, Sági (Schlesinger) Lajos, 
Taussig Ferenc, pénztáros: Árvái Lipól, ügyész: dr. 
Tárnok Béla, !b. ügyész: dr. Bolgár Béla, dr. Koll- 
mann Dezső, háznagyok: Nagy Izidor, Krausz Géza.

Teljes vendéglői és
kávéházi berendezések

biliárdasztalok, márványasztalok, alpakka, kerti- 
bútorok vasból-fából, fonott, Üv egáruk vétele, eladása.

FríeCf* K irá ly -u tca  44.
lpartesliilelünk részéről örömmel üdvözöljük az 

uj tisztikart, abban a reményben, hogy a jövőben is 
a föpincérek érdekeit iparunk érdekeivel összeegyez
tetve fogják szolgálni.

Öt év alatt '‘gyharmnddal csökkent a főváros tej- 
fogyasztása. Budapesten 1925-ben a napi tejfogyasz
tás átlag 237,987 liter volt, 1929-ben pedig 363,128 li
ter. Azóta a lej fogyasztás állandóan csökkent, úgy
hogy 1932-ben már csak 296,210 liter, 1933-ban pe
dig csupán 243,594 liter tej fogyott el átlag naponta a 
fővárosban. Az egy főre eső fogyasztás 1925-ben napi 
0.25 liter volt. Ez 1929-ben 0.35 literre növekedett, 
majd 1932-ben ismét 0.25 literre hanyatlott és 1933- 
ban már csak 0.24 liter volt a tejfogyasztás, tehát öl 
év alatt 33%-kal csökkent. A lejfogyasztás 1933-ban 
májusban volt a legnagyobb (0,20 liter), a legkisebb 
fogyaszási fejadag (0.21 liter) pedig szeptemberre és 
októberre esett. A fogyasztás nagyobbrésze az év első 
felére, január és július közé esett, míg az év máso
dik felében majdnem mindig az évi átlag alatt ma
radt a fejadag.

Ipari és közigazgatási h írek
Figyelmeztetés a segédek munkakönyvének be- és 

kijelentésére. Több felmerült esetből kifolyólag ta
pasztaltuk, hogy a segédek munkába belépésének és 
a munkából kilépésének bejelentése tekintetében úgy 
a munkaadók, mint a segédek részéről mulasztások 
történtek, aminek folytán a munkában eltöltött idő
nek, illetve az iparossegéd szakbavágó gyakorlatá
nak igazolása csak hatósági eljárás és büntetések után 
lehetséges. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a 
segéd be- vagy kijelentésének elmulasztása, vagy 
annak nem kellő időben teljesítése kihágást képez 
és az ipartestületnek az 1884. évi XVII. te. 127. §. 
második bekezdése alapján a kihágási eljárást min
den esetben meg kell indítania. Az. Ipartestületnek 
ezen kötelessége felett Budapest székesfőváros polgár-

Erőnkön
is vennünk kell egy osztálysorsjegyet,

l mert havonta .'5—0—12—24 pengői érde- 
\  mos áldozni azért, hogy alapos kilátásunk,
\  reménységünk legyen 10.000, 15.000,
\  20.00(1, 25.000, 30.000, 40 000, 50,000 sőt 
\  100.000, 200,000, 300.000 pengős nyero- 
\  mény érhessen bennünket Az. emberek 
\  élni akarnak, még pedig reményteljesen.
\  Hinni, hízni szeretnek a jobb, boldogabb 
\  jövőben, de annak is elébe kell menni,
\  a szerencsét keresni kell! Most itt az alka- 
\  lom, április 13-án kezdődik az új ősz- 
\  lálysorsjálék. Miért ne nyerhetne fin is?
\  Rendeljen még ma egy sorsjegyei hár- 
\  melyik főárusitónál, fizetni van ideje



Dőry-pusztai csemegesajt
tssi a legrégebben bevezetett márka. ^

mestere 18(3.122—1931. XV. sz. határozata szerint 
szigorúan őrködik és annak betartását ellenőrzi. Az 
1884. évi XVII. te. 103. §-a szerint a munkábalépés 
alkalmával az iparos a könyvet a segédtől átveszi és 
a segéd alkalmazását a munkakönyv bemutatásával 
legkésőbb két hét alatt az iparhatóságnak bejelenti. 
A 10(3. §. 2. bekezdése szerint pedig „a munkánál 
kilépést az iparhatóságnak bejelenti s a munkaköny
vét a kilépő segédnek átadja." Mind a belépés, mind 
a kilépés bejelentését tehát a munkaadónak kell az 
ipartestiiletnél eszközölnie. Felkérjük tagjainkat, hogy 
fenti rendelkezéseket szigorúan tartsák be, mert az 
ipartestület a mulasztók ellen kénytelen az eljárást 
megindítani.

gazdasági lehetetlenülés bérleti szerződéseknél.
Felperes a 12 évre kötött üzletbérleti szerződéssel évi 
8000 aranykoronában megállapított bérösszegnek gaz
dasági lehetetlenülés címén leendő mérséklését kérte. 
A felebbezési bíróság ezt a keresetet megfelelő jog
szabály hiánya okából elutasította, mert alperes bele
egyezett a bérletnek féléves felmondás melletti meg
szüntetésébe, a szerződésnek csökkent bér melletti 
fenntartására pedig a gazdasági lehetetlenülés szabá
lyai nem adnak módot. (K. P. VI. 140—1933. XIV. 
k. 77. 1,)

Munkások elkésett be- és kijelentése miatt bün
tetőeljárás esetén az iratokat a munkakönyv kitöltése 
céljából az iparhatósághoz kell áttenni, (lver. min.)

A versenytilalmi kikötés megszegése nem fel
mondási ok. A háztulajdonos és a bérlő között létre
jött bérleti szerződés értelmében a háztulajdonos kö
telezettséget vállalt arra, hogy mindaddig, amíg a 
bérlő az üzlethelyiséget bérli, addig hasonló termé
szetű üzlet részére helyiséget bérbe nem ad. A ház- 
tulajdonos utóbb hasonló természetű üzlet részére 
üzlethelyiséget adott bérbe. Ezen az alapon a bérlő 
rögtöni hatállyal felmondotta a bérelt helyiséget. A 
kir. törvényszék a bérlő keresetét elutasította, mert 
„a tilalmi kikötésnek állítólagos megsértése csak a 
bérlemény jobb kihasználhatóságát gátolja, de magát 
a használatot nem. Ebből következik, hogy ennek 
megsértése nem szülhet, — szerződéses kikötés hiá
nyában, — rögtöni hatályú felmondási jogot, hanem 
legfeljebb csak arra ad okol felperesnek, hogy az 
ebből eredő kárát követelhesse.“ (31. Pf. 10.923/984.)

A rendőri büntetőbíróság ítéletében az ipari ki
hágás megismétlése esetére nem helyezheti kilátásba 
a szigorú megtorlást és a jogosulatlan iparűzés kény
szer útján való megszűntetését. Szénának jogosulatlan 
árusítása miatt indított kihágási ügyben a Kihágási 
I anács 2338—1932. kih. sz. alatt a következő ítéletei 
hozta:

H antos testvérek r. t.
f e s t ő .  n iM x w f ó  é s  
t a p é t á v á  iparüzem
Budapest, Vb, Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kávéházak, szállodák, éltermek testű, mázoló és fal- 

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

,,A Kihágási Tanács a másodfokú Ítéletnek azt a 
részét, amellyel terheltet figyelmeztette arra, hogy 
visszaesés esetéhen a legszigorúbban lóg ellene eljár
ni, söl szükség esetén kényszeríteni is fogja a jogo
sulatlan iparűzés megszűntetésére, az elsőfokú ítélet 
vonatkozó részével együtt megsemmisíti, a másod
fokú ítélet egyéb rendelkezéseit azonban indokainál 
fogva helybenhagyja.

A szerződéses szabadság alatti munkáért fizetés 
jár. A könyvelő a szerződés szerinti négyhetes sza
badsága alatt végzett munkáért mindig 1000 pengőt 
kapott. A főnök a felmondási időre eső ilyen munka 
fejében csak 300 pengőt adott. A Kúria megítélte a 
700 pengőt is, habár a főnök a felmondás idejére 
szolgálati mentességei adott.

Csak 17 éven aluli lanone kötelezhető a tovább
képző iskolára. Ezl mondta ki a Kihágási Tanács a 
1(>82—1933. sz. ítéletében.

Ingyen munka nem kontárkodás. A Kihágási 
Tanács Ítélete szerint nem jogosulatlan iparűzés az, 
ha valaki, aki nem rendelkezik iparjogosítványban 
képesítéshez kötött iparban és házilagosan végzett 
munkában segédkezik, de munkájáért ellenszolgálta
tást nem fogad el. (4491—1934. kih. sz.)

Zwack-likőrgyár elsőrangú gin-!, whiskv-t, vermuthot, 
cocktailt és tokaji borból főzött konyakot hoz forgalomba, 
amelyet bármely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek 
ajánl a kartársak szíves figyelmébe. Fenti ö| cikk sok kül
földi m árkánál még jobb is. Mixelésliez páratlanok.

„Hattyú" Gázmosó és fehérneinííkülesiinző vállalat 
(Budapest, VII., Klauzál ueca 8.) a legm odernebbül ú jon
nan berendezett üzemével, m indenben a legkedvezőbb fel
tételek mellett áll kartársaink rendelkezésére.

Ha napcllenzőt, sátor-szerkezelet akarnak meg
rendelni kartársaink, úgy forduljanak bizalommal a 
kávésok sok évtizedes szállítójához: Paschka és Társa
V., Mária Valéria-utca 10. — Tel.: 82-0-41.

Folytonosság! A Pénzintézeti Központ által kinevezett 
főárusílóknál általános szokás, hogy az osztálysorsjátékban 
résztvevőknek az eddig játszott sorsjegyeket a következő 
első osztályra is felajánlják a folytonosság biztosítása vé
gett. Az új játékterv m aradt a régi, a sorsjegy ára sem vál
tozott. A hivatalos árak: egész 24, lél 12, negyed fi, nyol- 
ead 3 pengő. Értesülésünk szerint a beküldött sorsjegye
ket nagyon kevesen küldik vissza, mindenki tovább já t
szik. Az első osztály húzása április 13-án kezdődik.

Felelős kiadó: Gycnes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai műintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ueca 6

fzabó  Adorjánnál készült ruhák
m ind en  nyelven  készéinek

g cfeZ o m  * 3 -3 -7 0 .________________ f r r a é t t c t - f t f l r i r t  J ,  lA thenaeum  ház)
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H O L L E N Z E R  m iivé sii fényképész
. - L. .. *■ 4 ir-* , ,l4, .. v Előkelő és művészi felvételek a műteremben vagy

I pest, I , Hor hy ik lós-u t 1 (Gellert szálló nielleti) otthonában reggel 9- tői este 8-ig, vasár- és ünnepnapon 
Alapíttutott 1899.'. Te|c|«u: 58-6-61, js Esküvőkre és ünnepélyekre kívánatra házhoz me-

A reg tdbbszorösn kitüntetve, 1925-ben legfelsőbb gyünk. Bérlet fényképek legolcsóbb áron készülnek.
elismerésben részesült. __________________ A lapra hivatkozók 10% kedvezményben részesülnek.

Minden hölgynek egyéni 
frizurát kreál, hajfestésben 
a legtökéletesebbet adja E C K E R T Vili., Muzeum- 

körut
Telefon : 34-5-29. 10.

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Krétagyár rt.
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

I r n n ó n o f  irodájába, üztelébe, otthonába 
U y t í p e i  legolcsóbban izdes és Decsynél 

vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, javilás, 
legolcsóbban. Akácfa ucca 13 Telefon: 44-2-24.

BORPALOTA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. sz.

Telefonok: 14-0-44 és 18-4-64.

Ajánlja kiváló minőségű márkás tájborait 
palackozva és hordótételben.

Ha fájós lábait gyógyítani akarja és 
elegáns cipőben akar 

járni, akkor cipőit NAGY S. modern ortopad- 
kcipésznél készíttesse: Muzeum körút 11. Gróf 

Károlyi u. old. Telefonhivó: 86-1-66.

Celluloid ajtó védő megvéd kopástól, 
piszoktól. Minden színben és formában készlil Higiénia 
Celluloid Ipar. Hold ucca 5 Tel 15-9 16. Szükségletnél 

minden celluloid gyártmányra kérjen ajánlatot.

Az
eredeti SIDOL fém-,

ablak
ba

márványtisztitásra a legalkalmasabb!
”«|Jj Götzl Lipót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T. 
»;';»! Telefon: 9G-Ő-80 és 96-8-27.

s r a s « e 3 i3 H E íia E ia í{

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 8.

Telefon: 84-3-39. — Üveg és porcellán.

Abbáziában
m e le g  ten g eri g y ó g y fü rd ő k  a

„RESIDENZ”
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszésedésből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a Residcnz néni fekszik magaslaton. Óriási előnye 
még, hogy az összes előírt diéták pontosan betarthatók. 
Kitűnő konyha. A Residenzben minden kényelem és az 
összes modern komfort megtalálható, folyó meleg és 
hideg víz a szobákban. Lift, központi vtzfütés, 22 fokos 
meleg, tengerre néző napos, loggiás és erkélyes szobák 
kényelmes ágyakkal. A Residcnz egészen a tngerparton 
fekszik és nem a tengerparttal szemben. Első kategória. 
Februári feltűnő olcsó penzióárak. Lira felesleges. Bő
vebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész szemé
lyesen reggel fél 9-től este fél 7-ig (Diana-patika,, Károly 
király út 6.). Minden levélre válaszolunk és prospektust 

küldünk. Telefon: 31-6-19.

Kristály ásuányos forrásuiz. csak Szent Lukács cédjeggyel eredeti.



% Híífcipat szállítóinál; ciné is telefonszáma:
B e r k o v i t s  papirárugyár

kávéházi, vendéglői és cukrászdái kellékek

BUDAPEST, VII.. SÍP UCCA 4.

42-5-31

n i r y  U I I D C p T  villa nyerőre beren- 
DI C N n U D C I l l  dczett, bygienikus

GÉSZTÉN YE-PÜRE E í ZEME 
IX.. ERKEL UCCA 14.

87-4-05

Budapesti

Kávésok Áruforgalmi Rt.
VIII., JÓZSEF-KÖRUT 38.

39-2-77

BUDAPESTI KRETAGYÁR Rí.
IX., Közraktár ucoa 12.

„ S íu d iu m ” "««■ K K Í * ' "
80-3-51

F elln er  B é la  f u v .
Első belvárosi kávéházi és szállodai 
személyzetet közvetílő iroda 
BUDAPEST, IV., IRÁNYI UCCA 1.

84-2-92

F r a n c o is  pezsgőgyár
Hilda és Hlochman Utódai 
V., AKADÉMIA UCCA 10.

23-0-00 
17 4-34

HATTYÚ gőzmosó
és fehérnemű kölcsönző vállalat

Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme 
VII., KLAUZÁL UCCA 8.

*38-5-59

HAUER REZSŐ
CUKRÁSZ
VIII., Rákóezi-út 49.

42-5-04

J í e n n e f e t d  ( R t .
Jégszekrények, automatikus elektro
mos hűtőkészülékek, fagylaltgépek. — 
BUDAPEST, VI., Ó-ueca ti. szám.

92-3-28
92-3-24

3£átai József
vasáruk, háztartási cikkek 
BUDAPEST, VII., KIRÁLY UCCA 5.

42-3-23
40-0-77

K orán y i é s  F röh lich
Ajtócsukó — napellenző 
BUDAPEST, KISFALUDY UCCA 5.

32-3-70
45-9-80

Kovács József
amerikai rendszerű chrómozó és 
nikkelezö üzem. Kávéházak szállítója. 
IX., Thaly K.u. 37. (Tüzoltó-u. sarok)

43-5-05

Littke és Schaumburg-Lippe
pezsgőgyárak vezérképviselete 
IV.. SZÉP IJCCA 3.

85-5-42

M A N N A  csokoládégyár
csokoládé — l<akaó — cukrászati anyagok
BUDAPEST, IX., TŰZOLTÓ UCCA 72.

34-9-08

MOCZNIK 1.
Édes és francia mustár.
Különféle savanyú konzervek. 
BUDAPEST, VIII., ALFÖLDI UCCA 10.

30-8-80

N a g y  Im re  Sv̂ Síh*
virágnagykereskedés 
IV., FŐ VÁ M TÉR 5.

80-8-20

PASCHKA ÉS TÁRSA
Kávéházak részére
légfűtés és napellenző
V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.

82-0-41
80-1-41

Eszterházy pezsgőgyár 
vezérképviselete

összes külföldi italok nagybani raktára 
V., LIPÓT-KÖRUT 11.

20-8-38

Schneider és Társai
Budapest, Vili., Víg ucea 34. 
üveg es iszo ló  és tü k ö rg y á r.
Kávéspoharak csorba javítása.

35-9-82

K e k s z
Steinei* keksz-, kávéházi sütemény-, 

ostya- és csokoládégyár.

Keksz:
30-0-74

Sütemény:
85-2-03

ToHajt mitttapittcc
Fuelis-Tokaji lerakat 
V., NÁDOR UCCA 5.

81-2-74

Í/Ö rlei#  pexstfő^ifdr
VIII., ESZTERHÁZY UCCA 22.

30-0-51

Wellner Alpacca Rt.
Alpaccn és alpacca-eziist evőeszközök, tálaló- 
szerek, kávéházi és vendéglői berendezések
Budapest, ÍV., Deák Ferenc tér 3.

89-7-37

Wertheimer és Franki
Nagybani szaküzlet 
V., HOLD UCCA 0.

10-0-24
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