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Junius 20-ig befizetendő az ntalányozotl és zenés 
kávéházak vigalmi adója.

Junius 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti, külön és rokkantelllátási adó.

Junius 27-én (csütörtök) délután 5 órakor elöl
járósági ülés.

Junius 50-ig megfizetendő a zene előadási dijak 
II. félévi részlete.

Július 5-ig megfizetendő a II. negyedévi iizlelbér 
harmadik részlete.

Július 0-ig megfizetendő a nem átalány ozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Julius 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni július havi forgalmi és fényiizési adóátalánvu- 
kat.

Julius 15-ig fizetik a fényiizési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

Meghívó
A Budapesti Kávésok Ipartestületének Elöljáró

sága f. évi junius 27-én (esütörtök) délután 5 órakor 
az ipartestület tanácstermében

Ü É S T

tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja- 
Budapest, 1055. junius 15-én.

Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.
főjegyző. elnök.

A képviselőhöz, a fel őház immár elfogadták az 
ipari minisztérium felállításáról szóló törvényjavasla
tot és ilyenformán - a még hátralévő alkotmányos 
formák betartása után megvalósul és életbelép ez 
az uj fórum.

A közgazdasági és politikai élet tényezői, a sajtó 
a legkülönbözőbb szempontok szerint szóltak hozzá e 
kérdéshez, szükséges-e, indokolt-e annak felállítása, ér
veket vonultattak fel pro és eohtra.

A magunk szempontjából mint a magyar iparos
ság' kis csoportja, nem láttuk szükségesnek, hogy ebben 
a vitában résztvegyiink. Az a véleményünk, hogy az 
új minisztérium munkája lesz hivatva beigazolni azt. 
van-e reá szükség, vagy sem és valóban képes-e az 
ipar érdekeit az eddiginél hathatósabban előmozdí
tani-?

Elismerjük, hogy a mindenfelől nyomatékosan 
hangoztatott takarékossági politika mellett a költség
vetés kiadási tételeinek szaporítása kifogásolható, vi
szont azonban, ha az uj minisztérium valóban eredmé
nyeket tud produkálni a reá fordított költség meg
térül.

Nem ismerjük az új minisztérium munkakörét, 
sem annak jövendő vezetőit, a törvényjavaslat csak 
kerettörvény. így tehát eliez hozzászólni nem tudunk.

Tény az. hogy a kereskedelemügyi minisztérium, 
melynek hatáskörébe az ipari ügyek tartoztak, eddig 
ezt a feladatát jól és lelkiismeretesen töltötte be. Két
ségtelen, hogy a magyar ipari élet mostani fejlettsége 
elsősorban az ipari kérdések ottani intézőinek köszön
hető.

Un tehát az uj minisztérium egyéb munkakörétől 
mentesen, továbbra is ezeket a tradíciókat fogja követ-
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ni, felállításától jó munkál ós eredményeket várha- 
lunk.

Hogy a vendéglátó iparok aktuális kérdései és 
közigazgatása minő mérték-ben fog az uj minisztérium 
munkakörébe beilleszkedni, még nem tudjuk, bár két
ségtelen, hogy ez nem egészen egyszerű kérdés.

A dolog ugyanis úgy áll, hogy míg a legtöbb 
iparág közigazgatása és problémái rendszerint, csak 
egy. legfeljebb két minisztérium hatáskörébe tartozik, 
a vendéglátó ipar kérdéseinek szabályozására bárom, 
sőt négy miniszter illetékes.

Az ipari közigazgatás kérdéseiben a kereskede
lemügyi miniszter, rendészeti kérdésekben a magyar 
kir. belügyminiszter, italmérési és adózási kérdésekben 
a pénzügyminiszter dönt és egyéb kérdésekben pedig 
az illetékes helyi hatóságok. Vannak aztán kérdések, 
mint például a tanoneoktatás amelyek a kultusz
minisztérium hatáskörébe tartoznak, az annyiszor föl
panaszolt tejellátás kérdéséi, valamint az élelmiszer
rendészetet a földmivelésügyi minisztérium látja el. 
egyszóval hivatal és hatóság van bőven. Kétségtelen, 
hogy a szakma kérdéseinek ezen megosztottsága a bü
rokrácia lullengésére vezet, amit ma már a kormány 
illetékes és felelős tényezői is porhorrcszkálnak. Na
gyon kívánatos lenne, ha a lehetőség szerint azok a 
kérdések, amelyek az ipar szőkébb halárait érintik, 
egységesen az uj minisztérium hatáskörébe tartozná
nak. hogy ílymódon az egész vonalon az egységes fel
fogás és irányítás biztosítva lenne.

Alkalmunk volt megírni, hogy az iparengedély és 
ilalmérési engedélyek megszerzése hány hivatal aszta
lán megy keresztül, de sokszor egész kis jelentőségű 
kérdések megoldása, a fórumok egész sorál foglalkoz
tatja és amíg ogy-egv aktuális kérdés dűlőre jut, 
sokszor jelentőségét tel jesen elvesztette. Kívánatos len
ne, ha a minisztérium e hivatalos eljárás egyszerűsíté
sét is magával hozná.

A közel jövő napirendjén áll az érdekképvisele

tek átszervezésének ügye, amelyről legutóbbi napok
ban sokat írnak és beszélnek. Nem ismerjük a vonat
kozó törvényjavaslat végleges tervezetét, de úgy lát juk, 
hogy annak rendelkezései az ipari érdekképviseletekre 
is ki fognak terjedni. Kívánatos lenne, hogy az. ú j mi
nisztérium hatásköre ezekre is kiterjesztessék és an
nak keretében főként a törvény által szervezett ipari 
érdekképviseletek — az ipartestületekre gondolunk — 
autonómiája és jogállásának erősebb megszervezése 
itt beillesztetnék.

Ila a minisztérium valóban eredményes és hasz
nos munkát akar kifejteni, kell. hogy programmjába 
az. ipar nehézségeinek könnyítését vegye fel. Meg kell 
érteni az idők változását. Tudomásul kell venni azt, 
hogy a vendéglátó iparok ma már 40 év előtt, sőt ré
gebben kelt szabályrendelettel nem dolgozhatnak, és 
vannak számos oly régi keletű intézkedések, amelvek 
ma már teljesen használhatatlanok. Ipartestületünk 
évek óta ostromolja a különféle minisztériumokat be
adványaival, sajnos kevés eredménnyel. A terhek ál
landóan növekszenek, ezzel szemben teherbiróképessé- 
giink alátámasztására alig történik valami. Nem sza
bad visszariadnunk attól sem, hogy egyik-másik in
tézkedés talán pénzbe kerül, vagy költséggel jár, mert 
a vendéglátó ipar elsősorban az. amelynek javuló élet
lehetőségei a közgazdaság és az állam javát szolgálják. 
Hogy csak egy kis példát említsünk: ilt van a záróra 
meghosszabbítások kérdése, amelyet csak kivételesen 
és súlyos engedélydijak mellett adnak meg. Természe
tes a mai viszonyok mellett, azt kartácsaink nagy része 
nem tudja igénybevenni és ílymódon az amúgy is le- 
csappanl éjjeli forgalom még jobban stagnál. Ha a zár
óra régi előterjesztéseink értelmében meghosszabbíl- 
latnék, érdemes volna ezzel a forgalommal intenziveb
ben foglalkozni és az elmaradó illetékek helyett a 
kincsár forgalmi és fényűzési adó bevételei növeked
nének.

Nem szabad, hogy az uj minisztérium bizonyos 
gyakran hangoztatott népszerűnek látszó jelszavak tel
jesítését vegye program injába, csak azért, mert az tet
szetős és pénzbe nem kerül. A közelmúlt napokban 
egyes Uniókban a borravaló kérdés újabb feleleveníté
séi említették meg. mint amely kérdésnek eldöntése a 
közeljövőben napirendre kerül. Alkalmunk volt már 
a múltban számtalanszor reámutalni arra, hogy bár
mennyire is ismerjük e kérdés kinövéseit, más megol
dást nem tudunk, ép úgy, ahogy más európai orszá
gokban is. ahol már hatóságilag intézkedtek s las
san a régi állapotokhoz térnek vissza. így tehát semmi 
ok. sem szükség arra. hogy ezt a dolgot ma bármilyen 
formában erőltessék, mert egvik érdekeltségnek sem 
fog tavára válni. Tudjuk. ho«v ha bármilyen intézke
dés is történik, e részben rövidesen helvrcállnak a 
régi illetőleg a mostani állapotok. Nincs tehát semmi
féle uj rendelkezésre szükség, csak azért, mert az. lát-
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s/.ólag tetszetős és szimpatikus. Vagyunk annyira gya
korlati emberek, ha közönségünk érdekében valónak 
tartanák, magunk bevezetnők, a szükséges változást.

Van a kérdéseknek még egész hosszú sora, ame
lyet a nyilvánosság előtt be lehet szimpatikusán állí
tani, de amelyeknek gyakorlati értéke nincsen. Ma a 
minisztérium valóban gyakorlati munkát akar végezni, 
ne ezeket tűzze napirendre, hanem azokat a kérdése
ket, amelyek iparunk sorsának jobbrafordultát bizto
sítják.

Távol áll tőlünk, hogy mi akarjunk programm- 
ponlokat adni az új minisztériumnak, de szüksé
gesnek tartjuk épen a kezdet kezdete előtt reá mu
tatni arra, hogy mire van szükségünk és mit várunk 
ettől az uj hatóságtól.

Mészáros Győző.

Pest kávéházai 1855-ben
— .Miiller Károly verses pesti útmutatója.! —

1855-ben, hat év telt el a szabadságharc levere- 
tése óta, a halálos dermedtség hat esztendeje. Haynau 
a „bresciai hiéna“ ugyan már, mint az éles borotva 
használat után tokba került, nyugállományba helyez
tetett, de az üldöztetés és a magyarság elnyomatása 
még tart. Nincs alkotmány, nincs országgyűlés, nincs 
politikai élet. Budán ott székel Albrecht főherceg, a 
katonai és polgári kormányzó, Magyarország helytar
tója, az országban a Beamtcrek és Bezirkerek igye
keznek beolvasztani a magyarságot a világboldogitó 
Gesamt-Monarchiába. Szomorú és vigasztalan a ma
gyar politikai égbolt. De az égbolt legalján, lm csak 
nagyon kicsiny sávban is, de kezd derengeni. Az iro
dalmi és társas élet kezd leiocsúdni s különösen gaz
dasági téren már ébredezik a nemzet

Aztán messze Keleten, a Krimi félszigeten viasko
dik az orosz a törökkel. Az az orosz, aki 1849 ben 
segített a magyar szabadságharcot letíporni, most 
egyedül viaskodik a törökkel s a török melle állott 
angol—francia—olasz seregekkel. Lgyediil viaskodik, 
mert Bées nem állott az. egykori megmentő iegyvcr-

• ) A pest-budai kávésipar és kávé házak története eimö 
sajtó alá kerülő mii anyagából.

') Adolf Sclnnidt: Die Donau von Wien bis znr Mündung. 
Brockhaus Rciscbüehcr.

'-) Fricdrich Körncr: Vatorlandischc Bildcr ans Ungarn 
und Sicbenbiirgcn.

:i) Feldnianns VVegweiser durch Pest und Ölen und dereit 
Umgebungen l'iir l'remde und Kinlieiniisebe. II. Auflage von 
Dr. .1. Cltr. Seiz. Pest 1855.

4) Fricdrich Ucimelmann: Beisebilder und Skizzen.
s) (:„rl Miiller: Pest wie es leibt und Icbl. lőne iretic hu

mor ist isc.li-lopographischc Biogiaphic in Versen. Mattnál litr 
allé Slriindc, Kinhcimische und l'remde. Mollo: Dieses Bucii 
gebörl deli Biirgern von Pest und Ofen. Pestit bei (mslav 
Kuliét), 1855.

Franck-pótkávé és

társ mellé, semlegességgel hálálta meg az 1849-iki se
gítséget. Ez a tény némi halvány reménységet önt a 
lelkekbe, hogy a bécsi Burgban megváltozott a légkör.

Ha még tart is a politikai elnyomatás, gazdasági 
téren már megindult az élet, a vérkeringés s Pest az 
ország növekvő anyagi jólétének központja. Pest- 
Buda lakossága évről-évre növekszik, már megközelíti 
a kétszázezret.1) Pest ragyogó város, háztengere 1-Va 
mérföldes átlőjú félkörben terül el a Dunapart hosszú 
palotasora körül, házainak száma több mint 5400. 
Pesten nincs felekezeti gyülölség, a nemzetiségek 
bizonyára a közös elnyomatás hatása alatt — békes
ségben megférnek egymással. A műveltség és művé
szeti élet igen magas fokon áll, ipar és kereskedelem 
\irul.2) Az élénkülő gazdasági élet a fellendülő városi 
eleiben, ez pedig legláthatóbban a kávéházi életben 
mutatkozik. A pesti kávéház — írja egyik pesti útmu
tató3) - nemcsak arra szolgál, hogy ott kávét isznak, 
újságot olvasnak és biliárdoznak, hanem üzleteket is 
beszélnek meg itt, ügyleteket kötnek és megtárgyalják 
minden ügyeiket. Tehát a pesti kávéházak semmiesetre 
sem csak a semmittevők gyülhelvei, ellenben mind
egyiknek megvan a maga külön fiziognomiája asze
rint. milyen természetű közönség találkozik benne. 
Pestet élénk gazdasági élete miatt sokan Kis-London- 
nak is nevezik.3)

Erről a Pestről, az 1855-ös év Pestjéről Miiller 
Károly pesti német újságíró, később a Pcst-O fner 
Biirger-Zeitung szerkesztője, német nyelvű verses úl- 
mulntól írt. Címe: Pest ahogy van és él. Ilnnwriszti- 
la is topográfiai életrajz versekben. Kézikönyv minden 
rendűek, helybeliek és idegenek számára. Jelige: Ez 
a könyv a pesl-bndai polgároké:')

Alapítási év 188G. Alapítási év 1886.
G yorsjára tú

Napellenzők
Nincs k o sá r  S 
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Gschwindt fele
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyüm ölcs konzervek

E verses pesti útmutatói egyik feldolgozója a 
következőképen jellemzi: „A kedves és furcsa nemet 
versezel csakugyan a regi Pest egész éleiének pompás 
képét adja. Mutter úr csakugyan leírja egész Pestet: 
utcai életét, utcai árusait és énekeseit, vendégfogadóit, 
lármáját, koldusait, liesurait, szerkesztőségeit, szoká
sait, furcsaságait. Hotelül és betepiilanlal a régi Pest 
zsebébe, gyomrába, sőt veséjébe, de szivébe is. Mind
ezt egy szeretetreméltó, vidám „Gamin" módjára 
teszi, diákos frisseséggel és könnyűséggel szalad végig 
a városon a belvárostól a Városerdőig, a külső Ferenc
várostól a Leopold városig és a Rákos mezőig; moz
galmas, színes, hangos és kifejező képccskék sorai 
adja. A korszerűen már teljesen divatossá lelt ,,Ec pe
tit Génre" ujságirós „életképei" ezek, melyeket ügyes- 
tollú, vérbeli újságíró módjára fűz össze.“)

A nagy sikert elért könyv — két kiadást ért meg 
ugyanazon évben ■— külön külön fejezetekben írja le 
a Várat, a templomokat és intézményeket, a városi 
életet, a reggelt, mindennemű hasznos és kellőim s 
tudnivalót, a hetivásárt, Pest környékét, Budát és vi
déket, a pesti Dunapartot, az egyetemet és professzo
rait, az orvosokat, gyárakat, ipart és kereskedelmet, 
a szállodákat, éttermeket, bor- és sorházakat, a festő
ket, zenedéket, zenészeket, a Nemzeti Színházat, a né
met színházat, az újságokat és az újságírókat és ter
mészetesen a kávéházakat, illetve Pest kávéházi életét
is. ... dfci . á |£Í

Alábbiakban adjuk a szöveg magyar fordítását 
prózában.

A kávéházi-élet divat Pesten, hol oly sokan ide
jüket vesztegetik s nagyban virágzik a biliárd és az 
ostábla játék. Konkurrál is egymással 50 kávéház, 
hol gyengefejű nem játszik sakkot s a bölcs nem do
minózik. „Kiosk“ számos van a városban és a sétá
nyokon. A „fagyos“jó, de ha olcsóbb volna, még jobb 
volna. A „fagyost" Fiselier cukrász szállítja fő-és köz
rendünknek, nagyon ízes, a kiszolgáló lányok pedig 
igen csinosak. A Lloyd-ház üvegszalonjában, melyet 
Schopf mester épített, nagyszerű a kávé és a fagyos 
s főként hölgyek látogatják. De meg kell említeni a 
Vigadó üvegszalonját is, hova a szépnem és a gabona- 
kereskedők járnak. Aki az utcán sétáló hölgyeket 
akar szemlélni. Bihr uram Magyar király-n elé ül

«) Deuilnqua liorsody Béla: A magyar sörfőzés története. 
II. k.

Nem minden m u s t á r
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kávézni. A Vadászkürtben a polgárság sziircsöli a 
moecát, a Szinház-téren, pna Vörösmarly-tér) Krus- 
scrnál a kereskedők. A Kovéj'orrás nem szorul dicsé
retre, innen még a llétválasztóhoz lehel menni. A Ko
rona méltán megérdemli a koronát, a Péts-kávéhúz 
pedig régen híres sok cukráról és jó perecéiről. A 
tigris olt terpeszkedik szemben Paris váirosá-x&\. 
Szvobodá-níú elsőrangú a kávé és a puncs, Boscovitz- 
nál (a Bálvány-utcában) szintén a kereskedők fordul
nak meg s nem messze tőle van a volt Spély, most 
Wojdatscliek-iéle kávéliéz.

Szemben az Uj épülettel áll az Oszuuld kávéház, 
Szeged városához pedig szintén a kereskedő világ lá
togat. A Wurm  kávéház valamikor igen látogatott 
voll s igen magas tétű játék folyt benne. Hej de sok 
asszony átkozta; Most az előkelő societás issza itt a 
kávéját, melyet sokszor maga a tulajdonos, Mibalek 
úr tesz le a márvány asztalra. A Káinon (Kossuth La
jos-utca és Szép-utca sarkán) még éjfélkor is nyitva 
van, kávéja, fagyosa, puncsa elsőrangú. A Bécsi-ser- 
ház (Király-utca) mellett van a /iccsi-kávébáz; ott jó 
sert, itt jó kávét mérnek. Szemben a Törökcsászár-ral 
áll a Két huszár, valamikor a jurátusok járlak ide. Az 
Orczy-kávéház (ma is megvan) igen látogatott, szem
ben a Nagyhid-utca (ma Deák Ferenc-u.) sarkán pe
dig az órások és aranyművesek kávéháza van. A Fit- 
lingernél még fennáll a régi szokás, hogy a g»z(|a 
végigkínálja vendégeit burnóttal. Az Arany Sas-nál a 
medikusok, a Kammon a jogászok, a FiUinger a böl
csészek tanyája. A vidám művésztársadalom a Magyar 
király és a Káivéforrás közt oszlik meg; külön kávé
házuk van a kereskedő ifjaknak, ők a Kleber-Jaklits 
látogatói, hol külön szalon is van. Az öreg Zrínyi-nek 
vége van, bár ott született valamikor a „Szökött 
katona. “

A Terézvárosban is van egy szalon, hol Dietrich 
úr látja el az őt látogató családokat kávéval és fa
gyossal. Éjszaka valóságos Kis-Páris, nagyratörő ifjak 
vitatkoznak ott, emitt egy szerelmes pár andalog, so
kan billárdoznak, s fő különlegessége, hogy Gobbiné 
itt dirigálja septettjét, sok férfinak becsületére válna, 
ahogy ő kezeli a vonót. A terézvárosi templommal 
szemben van a Terrasse, hol tálján méri a fagyost. A 
„Jó pásztor*' még ma is hazárdjátékáról hírhedt.

Van azonkívül a városban még vagy 200 kávémé-

„Lágymányosi" Lakberendező Vállalat
Cégünk ezüstkoszoruval és aranyéremmel kitüntetve.

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

Vállalunk: Teljes lakás, iroda és üzlet- 
berendezéseket. Bútorok fényezését, antik- 
bútorok szakszerű javítását házonkivül is. 
Kárpitos és díszítő munkákat. Függönyök 
feltevését, feldolgozásokat, átalakítást. Saját 
kárpitos és asztalos műhely. Tel.: 50-3-01.
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P á lp u izta i sait 
H e lle r d o b o z  

em m enthali
D e rb y  sait kávéházakban

nélkülözhetetlen

rés, hol töméntelen asszonynép lanváz. Söl ;i Hatvani- 
ima Kossuth Lajos-) utcában egy .,Pótkávé" kávé- 
mérés is van. Már jó sok cukorral ez sem lehel rossz, 
különben az Olasz nő nem volna olyan látogatott.

A kávéházak leírása illán Miiller áttér a kávéházi 
alakok és árusok megéneklésére. A Kucsélx’v, elen
gedhetetlen citromaival és narancsaival mindenütt 
olt van, de a leglolakodóbhak a sorsjeijijáriisok. kiktől 
az embernek sehol sincs nyugta. Majd a pénzeszacskó
kul kőin köréi-' néni zavar, máj'1 egy csendes fél kuni 
koldus. Ót felváltja a konzervatív lúdloll árus. kit las
san kiszorít a kenyérirígy haladás embere az ucéllnll 
árus. Nem szabad megfeledkezni a cukros emberről, 
aki egész éjjel járja a bor- és kávéházakat és az ostyás 
néniről. A porosz bori'niijnök megnyitja az ügynökök 
légiójának sorát. . uram segíts, se vége, se hossza.

I)r. ücvilaqun Ifopsiuly Béla és di*. Mazsáry M.

F I G Y E L J Ü N K !  e s  f IaiKBudapest
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

P IA TN IK  NÁNDOR ÉS FIAI
B udapest, VII., Rottenbiller-u. 17. 

Telefon: 31-0-63, 45-3-71. 
Alapitlatott 1824.

kei Józsid’ 1. oszd., Hegedűs József 111. oszt. és Polcz 
Károly III. oszt. tanuló á ö pengői kaptak.

A ..Főpincérek Országos Egyesülete'1 Kaukcr 
László II. és Pasits László 111 osztályú tanulóknak, 
mint „jövendőbeli főpincéreknek1’ 10 10 pengőt
ajándékozott. A vizsgálat végén Mészáros Győző elnök, 
Fkamp Nándor szakfelügyelő és I)r. Doniján János 
szóltak az ifjú:ághoz. Beszédeikben az egymás meg
becsülése, az ipartestiilel iránti hála, és a hazaszere
tetre vezérlő gondolatok domborodtak ki.

Az emelkedett, értékekben és szépségekben gaz
dag vizsgálatot a Himnusz zárta be.

A Szakirányú Tanonciskolának évzáró vizsgálata
A magyar termés nagy részét elverte a jég, tönk

retette a fagy. Nem így a mi iskolánkéi. A mi termé
sünk megérett. Iskolánk aldasthozo gyümölcseit a 
folyó évi június 12-iki vizsgalaton learattuk, behord- 
luk. A tanító testület jó munkát végzett. Célját elérte, 
művelt, vallásos és hazafias érzésű pinc.érjclöltekel 
bocsátott ki az iskolából. A déli 12 órakor kezdődő 
vizsgát Mészáros Gi/őző ipartestületi elnök nyitotta 
meg. Az ipartestület vezetősége és a feliigvelőbizoll- 
ság részéről /)/'. Slruusz Vilmos alelnük, 11 einijruber 
Ignác, Klauber József, Ussauer Gyula, _ Dr.Jlimus 
Nándor főjegyző, a székesfővárosi kir. Tanfeliigyelő- 
ség részéről pedig Ekump Nándor szakfelügyelő jelen
lek meg. A református egyházai Dr. Dómján János 
ref. lelkész képviselte. Jelen voltak még: özv. Dénes 
Lajosné, a kőbányai Központi Kávéház tulajdonosa. 
fíöck Károly, a Belvárosi Kávéház üzletvezetője. Her
nádi,i Nándor ny. alezredes, leventefőoktató. Ihmas 
József dr. és még többen

A hittan felelelek után szaktárgyak, majd a 
számtan, történet, nyelvi tárgyak következtek. A sza
batos feleletek, a nagv történelmi tájékozottság, a 
szívig baló szép szavalatok, a szinte tökéletes nyelvi
készség hallgatóság elöli a szebb jövő képét csillan
tották "meg. Meghaló volt a tanulók iskolától való 
búcsúja is. Három nyelven fogadták a haza es a ka- 
vésipar iránti hűséget és mondtak köszönetét a kávés- 
ipar áldozatkészségéérl. A tanulók közül az egész 
évben lanusíloll jó magaviselet, ernvedellen es kiváló 
szorgalom elismeréséül jutalmai kaplak: Orbán Jó
zsid' IV oszt tanuló, aki a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara bronz érmét és 1(1 pengőt. Fehér László 
I. „szí.. Erit Lajos II. oszt.. Leier Sándor T. oszt., Lili-

HOLSTEIN ZSIGMOND
1 8 4 8 - 1  9 3 5

Lapunk zártakor vettük a hírét annak, hogy 
Holstein Zsigmond, iparunk egyik legrégibb tagja, a 
pátriárkák korában, élete 87. évében hosszas szenve
dés után elhinni.

Holstein Zsigmond neve iparunk utolsó lélszáza- 
dának történetével forrott egybe. Fiatal korában ott 
állott a fejlődésnek induló kávésipar kezdeteinél, 
végigcsinálta a fejlődés minden egyes lokozatal, es 
amikor a háborút követő kommun sötét napjai va
gyonától és üzletétől megfosztották, mint az iparlos- 
Iillet vagyonának hűséges sáfárja és a testület lelkiis
meretes és szorgalmas tisztviselője, dolgozott a kávés- 
ipar érdekében.

Az ő étele a bibliai Jób históriája, akit a sors 
csapásai vagyonától, feleségétől, gyermekeitől, unokái
tól megfosztottak. Es ő mégis, mint egy nyugodt, ki
egyensúlyozott lélek, megnyugvással viselte azokat és 
derül árasztott környezetére.

A régi generációk iltmaradl oszlopa volt, boldog 
emlékezetű Némái Antallal együtt alapozta meg az 
akkori iparlársulal vagyonát, fillért diliéire rakva.

Amikor egy bosszú élet becsületes munkája után 
örök pihenőre kísérjük, szeretetünk és kegyeletünk 
kiséri sírjába.

Holstein Zsigmondi Isten veled! Nyugvásod le
gyen csendes és békességes,
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H Í R E K
ElöljánVsági ülés. Iparleslületiink elöl jámsága I. 

rvi június 27-én latija rendes havonkénli üléséi. Te
kintette] a napirendre tiizöll tárgyak fontosságára. lel - 
hívjuk az elöljáróság latijaiI, hogy azon minél nagyobb 
számban vegyenek részi, annál is inkább mivel a nyá
ri hónapok folyamán (július, augusztusban) elöljáró
sági ülést csak rendkívüli szükség esetén hívunk össze.

A 'Kereskedelmi és Iparkamara jelentése az, 11K»4. 
évről. Közel 200 oldalas kötetben jeleni meg a buda
pesti kereskedelmi és iparkamarának a m. kir. keres
kedelemügyi miniszterhez intézett jelentése az 1934. 
évről. A kamara részletesen foglalkozik a kerületében 
és az ország egész területén felmerült gazdasági jelen
ségekkel és az egyes iparágak viszonyaival. A mi ipa
runkkal az Idegenforgalom fejezetében foglalkozik és 
mint a vendéglátó ipar egyik ágával foglalkozva a kö
vetkezőket írja:

..Vendéglátó iparunk helvzele a jelentési évben 
sem javult a kedvezőbb idegenforgalmi fejlődés dará
ra sem. Az utasok számának növekedése nem kárpó
tolhatta a vendéglátó iparosokat, miután az utasok ál
talában kevesebbet költenek. A nemzetközi idegenfor
galom, ha az utasok számát nézve, nem is jelentéke
nyen kevesebb, mint 1930-ban. viszont a világ idegen 
forgalma állal megforgatott pénzmennyiség az 1930 
évinek csupán egvnegyedrészc a Népszövetség fizetés
mérleg statisztikája szerint. Ez. a szám egymagában

Díjtalan megtekintés 
és bemutatás!

D e n á th  Lajos
VII., Kertész ucca 42 44. Telefon:45-8-88.

Előnyei:
Zajtalan működés. 
Hideg őrlet.
12-féle finomság. 
Elpusztíthatatlan 

motor. 
Jelentéktelen 

áramfogyasztás 
Dekoratív k iá llítás 
Könnyen és bár

hol elhelyezhető

f e » t ö . móxo/ő és 
tapétázó iparüzem
Budapest, VI., Horn Ede-utea 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-2.?. 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fal

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

véve is eléggé jellemzi azt a válságos helyzetei, ami
ben vendéglátó iparunk van. Azok a sérelmei, amelye
ket előző jelentésünkben körvonalaztunk, változatlanul 
fennállanak. Könnyítés csupán a bejelentési lapok di
jai tekintetében történt, amennyiben a külföldi utasok 
bejelentési lapjai díjmentesek lellek, ellenben a 48 lil- 
léres díj annál súlyosabb teher a kisebb szállodáknak, 
amelyek a nemzetközi idegenforgalomból nem része
sülnek. hiszen a kis szoba árnak igen jelentékeny szá
zalékát emésztik fel.“

Közös munka eredménye címmel a Magyar Szál
lodás és Vendéglős c. lap június elsejei számában egy 
igen mérges cikkecskében válaszol lapunk május 15- 
iki számában megjeleni vezércikkünkre. Aki haragszik, 
annak nincs igaza: maga a cikk is elismeri azt. hogy 
a ,,közsziik.séglet“ szempontjainak érvényesítését ipar- 
testületünk kezdeményezte és a kiadott rendelet módo
sítása iránt a székesfővárosnál és a kereskedelmi és 
iparkamarában együttesen jártunk el. Csupán azt 
nem tettük, amit annak idején Babarczy tanácsnok is 
feleslegesnek mondott, hogy a lefolytatott értekezlet 
után külön beadványt nem adtunk a minisztériumhoz, 
pedig a minisztérium a módosító rendelet szövegében 
a szállodás és vendéglős ipartestületol is megnevezi. 
Feleslegesnek tartjuk a túlönérzetes cikk egyes állítá
saival polemizálni, az egészből azt látjuk, hogy cikk
írót bántja az. hogy a közös fűszer és drogéria üzletek 
zárórája ügyében megjelent és saját egyéni sikerének 
elkönyvelt rendelet lényegét megismertettük. Tanácsol 
adni annál kevésbé akarunk, mert erre nem tartjuk 
magunkat illetékesnek, de különben is ,.\vo niclits zu 
raten, ist niclits zu belfen.*4 A sorok mögött egy eré
lyes napóleoni póz látszik, de szives figyelmébe ajánl
juk a jeles eikkirónnak, hogy Napóleon és Don 
Quijotte nem egy. de kél egészen különböző személy.

Vázsonyi-emlékmtí az Abbáziában. Vázsonvi Vil
mos halálának kilencedik évfordulója alkalmából az 
Abbázia-kávéházban többszáz főnyi tömeg részt vétele 
mellett egykori törzsasztala felett leleplezték Vázsaniii 
Vilmos emlékművét. Az ünnepi beszédet /íródj/ Ernő 
országgyűlési képviselő tartotta.

Az uj cukorárak megállapítása. A pénzügyminisz
térium a cukorgyárak ügyvezetésével együttesen elha
tározta, hogy országosan egységes cukorárakat állapí
tanak meg. Az országos rendezés a kereskedelemnek is 
régi kívánsága volt, azonban az eredetileg május 1-re 
tervezett rendezés során a vidéki fiiszerkereskedelem 
azt tapasztalta, hogy a baszonmarzs rezsiköltségeinek 
fedezésére sem elegendő. A pénzügyminiszter most ér- 
Icsítette az OMKE-t. hogy az általa előterjesztett vidéki 
kereskedelem kívánságai nagy részének figyelembe véte
lével a cukor vidéki árát június l-i érvénnyel a követ
kezőképp állapítja meg: vagontétel 122.25. fél vagon 
123.25. fél vagon alatt 124.25, nem gyári csomagolás
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Hattyú gőzmosó kölcsönző vallalat
Budapest, VII., Kluuseál-utcu 8. — Telefon: 88-5-59.
Az orszáfi legnagyobb gözniosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

125.25. A cukor fogyasztói árál 152 fillérben állapi! ja
H l C g .

A kávéházi rádiókészülékek ellen. A belgrádi ze
nészek minap tartott évi közgyűlésén felpanaszolták a 
nagy munkanélküliségei. Énnek okául azt mondják, 
hogy igen sok kávéház és étterem helységében rádió 
készülékei szereltetett lel. Az uj vezetőség feladatává 
lelték, hogy irányadó helyeken olyan tilalmat eszkö
zöljön ki. hogy a vendéglátó üzemekben rádiókészülék 
ne legyen felszerelhető .Egyben szigorú rendszabályo
kat kérnek a külföldi zenészek foglalkoztatása ellen.

Kettészakadt a szikvizkartel. A karlel kötelékébe 
tartozó vállatok közül a 15 nagyobb szikvizüzem tulaj
donosa megállapodott a sörgyárakkal, elfogadta Suták 
István ügyvédnek a sörgyárak bizalmi emberének fel
tételeit, akit a sörgyárak bíztak meg a szikvizüzemek 
ellenőrzésével. 30—40 kisebb szikvizüzem azonban 
nem ment bele semmiféle megállapodásba. Ézek kö
zött a sörgyárak között a piacon áll a régi hadiállapot. 
A megállapodás aláírói, köztük az Arlézia, Adria. 
Szüsz, Böhm és a Schleicher szikvizüzemek — kimuta
tási iveket kaplak Suták ügyvédtől. Az ivekre rá kell 
vezetniük, hogy milyen mennyiségű árut veitek át. így 
akarják megállapítani, hogy mennyi a tényleges szik- 
vizlbgyasztás. A Dréher sörgyár 20 százalékos a Pol
gári Serfőző pedig 10 százalékos kontingenst követel a 
főváros szikvizfogyasztásából a saját üzeme számára.

Az ipar az állami költségvetésben. A kereskedelmi 
tárca költségvetésében Bornemisza (iéza kereskedelem
ügyi miniszter több reformot helyez kilátásba. Az in
dokolás elmondja, hogy módosulni fog a karteltör- 
vény. készen van a 8 órás munkanapról és a minimális 
munkabérekről szóló törvény es akció lóg indulni a 
külföldi nyersanyagok mellőzése érdekében. A közüze
meket le fogjuk építeni, főleg olyan szakmákban, almi 
a magánipar árak és minőség dolgában megállja a he
lyéi. Szaporítják a kisipari tanfolyamokat, megküny- 
nyílik a kisipari exportot, az életképes kisipari szak
mák állami gépeket és szerszámokat kapnak, lesznek 
uj mintamiiholyek. kézműipari kiállítások és utisegé- 
Ivek a külföldre. Állami támogatást kapnak olyan kis
iparosok akik uj cikket akarnak bevezetni.

Cukrászok a vendéglátó iparhoz akarnak tartozni.
Tudvalevő, hogy a sülőipari munkál szabályozó tör
vény a cukrásziparra is vonatkozik. Minthogy ez a tör
vény vasárnap 10 óra után nem engedi meg a termelő 
munkát, a cukra-/.ipart emiatt igen sok kellemellen- 
sée érte. Nemrég az egyik előkelő budapesti cukrászda 
vezetője "Mén eljárás indult, meri jóhiszeműen friss 
süteményt készíteti vásárnál) délután, hogy forgalmát 
le tudja'bonyolítani. A cukrászok most azzal az érde-

C h r ó m o z t a s s a ,  nickeleztesse felszerelését
NEMES EDE eliroinozó vállalatánál, 

Budapest, VI., Nagymező ucca 45. 
Telefon: 18-9-80.

MÁLNASZÖRP príma,
utóprés mentes succusból, 65°/o cu- j  IA  
kortarta lom m al kg.-ként (10 kg-on I  / l | |  
felüli v é te ln é l) ................................P ■■ ■“

SZARDELLAGYÜRÜ
10 h a l a s ,  kétféle minőségben, éspedig

mindkettő elsőrangú árudobozonként , . . . P. -.7 0  dobozonként , . . . P. -.7 9

O L Í V A O L A J
e r e d e t i  o l a s z ,  legjobb minőség 
1 kg.-os dobozban . . . . P.

Budapesti Kávésok 
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, Vili., József-krt 38.

Telefon: 39-2-77 .

kés tervvel foglalkoznak, hogy a vendéglátó iparok kö
zé soroztalják magúival. A cukrászok remélik, hogv ha 
a vendéglátó iparhoz fognak tartozni, nem fordul elő 
az a visszás helyzet sem, hogy amikor egy-egy nagy
szálloda cukrásza éjjel kél óráig is dolgozhat, a cuk
rászmesterek zöme korlátozva van működésében.

A cukorgyártás. A magyar cukorgyárak március 
végéig 1.077.070 mélermaz.ia cukrot állítottuk elő es 
pedig 141.402 métermázsával kevesebbel, mini az elő
ző év megfelelő Műszakában. A belföldi szükséglet 0003 
métermázsával eseti; március végéig a bellöldi fogyasz
tás 441.0()() métermázsa volt. A kampány aluli a ma
gyar cukorgyárak 124.075 métermázsa cukrot expor
táltak.

.Megreformálják a vidéki szállodaipart. A vidéki 
szállodák nagy része igen elhanyagolt állapotban van 
és modern üzemről csak az ország nagyobb városaiban 
lehet szólni. Az elhanyagolt állapot nemcsak azl jelen
ti, hogy az épületekei nem gondozzák kellően, hanem 
azl is. hogy a belső felszerelés is siralmas képet mutal. 
Ezek a vendégfogadók gyakran nélkülözik a modern 
követelményeknek minimális elemeit is. Nemcsak a 
vendégforgalom szempontjából állapítható ez meg, liá
néin még a belső forgalom igényeit sem elégíti ki a vi
déki fogadóipar mai állapota. így lehal sürgős moder
nizálásra van szükség. Értesülésünk szerint a kereske
delmi kormányzatot is foglalkoztatja ez a kérges. Ér
dekes elgondolással fogják megoldani a vidéki szállo
daipar korszerű szintre való emelését. Arról van szó. 
hogy uj szállodák létesilésél koncesszióhoz kötnék és 
a koncesszióban részletesen megállapítanák mindazo
kat a leli ételeket, amelyeket a fogadósnak be kell tar-
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Jelentés
:i Budapesti Kávésok Szakirányú Tanonciskolája 

1984—11)855. tanévi II. félévi működéséről.

Iskolánk fon 11 álIásának 20. esztendejében két ne
vezetes évforduló megünneplése hagyott mély nyomot 
ifjúságunk lelkében:

Mindnyájan tudjuk, mit jelent nekünk, magyarok
nak e név: II. Rákóczi Ferenc. Szahadsághöseink lé
ny es sorából is kiemelkedik dicsőséges alakja. Ebben 
az. esztendőben 200 éve. hogy

..Hazánk szénije, a s-idnidsni/ vezére.
Sáléi éjben féntjrs csillái/nnk.“

itt hagyta árva nemzetét.
Gyásznap 1020. június l-ike, Trianon. A magya

rok millióinak szivéből leizokog szörnyű tájdalom im
már 15 év óla tart. Emlékezünk es nem lehűlünk. Ele
iünkben. küzdelmünkben a becsületes munka, törhe
tetlen akarat és a Vezérlő Fejedelem példája vezet ben
nünket a feltámadás felé.

A tantestület nevelő-oktató munkáját ezek a gon
dolatok irányítják. A bit erősítésére, mely ..tűrni és re
mélni megtanít", nagy súlyt helyeztünk. tanulóink a 
luisvél előtti lelkigyakorlatokon, szentgyónásban és 
áldozáson, a reformátusok pedig a csendes napokon 
teljes számban részt vetlek. Nem hagytuk figvelmen 
kivid az egyetlen izr. vallása tanulónkat sem, aki a 
Szcntkirálv uccui közs. iparoslanonciskolában nyert 
hitoktatást.

Iskolánk belső életének megfigyelésével és az olt 
föl vő munka ellenőrzésével megbízót f Ekamp Nándor 
szakfelügyelő ur több Ízben meglátogatott bennünket 
és a tantestület munkájáról a tanítás szelleméről elb- 
merőleg nyilatkozott. A kir. 't'anfeliigyelőség is meg
elégedéssel vette tudomásul a tantestület komolv és 
összbangzatos munkáját.

Az iparoktalási Főigazgatóság részéről Liláéin 
Sándor igazgató látogatta meg iskolánkat, aki tapasz
talatairól szintén elismerőleg nyilatkozott.

A hagyományos március 15-iki ünnepélyünkről a 
,.Kávésok Lapja” XT. évfolyam 7. számában megjeleni 
cikk számolt be.

Tanulmányi kirándukeaink közül a 11. félévben 
a Központi Tejcsarnokha és a Polgári Serfőzőbe ve
zettetlek. külön i említést érdemelnek.

..A közbiztonsági kiállítás” megtekintése ncdig 
lanilványaink testi éoségének és egészségének umgóvá- 
m és a bajok megelőzésének kérdését szolgálta. Ugyan
csak ezt célozták fh-. Simonyi Imre isk. orvos előadása 
és vizsgálatai is.

Május 21-én Ihidavár visszafoglalásának a pánién 
a szabad'áehnrc. 2f>-án pedig a világháború hőseiről 
emlékeztünk meg.

A lap itta íoít: 1885. HENNEFÉLD A lap itta ío ít: 1885.

Jégszekrénygyár
Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészülékek, elektromos 

fagylaltkészitőgépek és konzervátorok.
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZÁM. TELEFON: 11.4.29.

8

Tekintse meg
a Pásztor weekcndliázat.

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.

tani. Ez elsősorban a szálloda belső berendezésére, a 
felszerelésre, valamint a berendezés építészeti feltéte
leire és karbantartására vonatkoznék.

E kérdés megoldását lellélloniil örömmel kell üd
vözölni mindenkinek, aki ismeri a vidéki szállodákat 
és aki az. idegenforgalommal foglalkozik. Nincs rá 
szükség, hogy hatalmas szállodaépiilelekel emeljenek 
a vidéken, hanem a város bciforgalmi és idegenforgal
mi viszonyaihoz mért. megfelelő szobaszámú vendég- 
fogadóra van szükség, amelyek azonban minden tekin
tetben biztosítják azt a kényelmet, amelyre ezekből a 
szempontokból is szükség van.

A vaj fogyasztás megdrágítása áll az ujj tejjrendelet 
központjában, A földmivelésiigvi minisztériumban az. 
uj lejrendelet már készen áll. de azt — a napi sajtó 
híradásával ellentétben az érdekellek még nem ad
ták ki. így pontosan még senki sincsen tájékoz
tatva arról, hogy a tejfronlon mi készül. Annvi lény. 
hogy Budapest és környékének zárt területi jellegét az 
iij rendelet feloldja, s nem korlátozza majd semmiféle 
viszonylatban azt. hogy a fővárosba mennyi lej jöjjön 
be. Ugv az uradalmi tehenészetek, mint a kisgazdák 
teljes mértékben szabad kezel kapnak, csupán egv 
irányban lesz nagyon szigorú és drákói rendszabályok
kal biztosított ellenőrzés: az egészségügyi követelmé
nyek betartása terén.

A rendelet módot fog nyújtani arra. hogy halóméi 
minimális átvételi és hatósági maximális fogyasztási 
árak léptessenek életbe, azonban a middel ezt csak 
a jövőre nézve akarja fenntartani. Egyel azonban bi
zonyosan fog hozni: a lejárkiegészilési alap fenntartá
sát. melynek dotálásáról ugv fog gondoskodni, hogy 
a belföldi vaiforgalom kilogrammonként igen érzé
keny. tűr szerint 50 00 filléres megterhelés alá kerül,
minek állítólag az volna a rendeltetése, hogy a tciár- 
kiegészifési alap költségeit ne a lejei fogyasztó széles, 
szegény néprélegck. hanem a vajat fogyasztó jobb fi
zetőképességű rétegek viseljék.



Ká v é s o k  laíma !)

Uj é s  használt kávéházi és  vendéglői 
berendezési tárgyak vétele és  eladasa.

A PROMETHEUS KÁVEGÉP GYÁRTMÁNYOK vezérképviselete.
Fried Zsigm ond és Fia
Kiráiy-uica 44. i etetőn : 29-1-34

A Nemzeti Gyermekhét keretében Anyák napját, 
és a sörgyári látogatással kapcsolatban „madarak és 
lak" napját tartottunk.

Hasznaitok az iskola könyvtárát is. A tananyag
hoz simuló és ezzel kapcsolatba hozható olvasnivalók
kal elláttuk tanulóinkat.

A pontos iskolábajövetel érdekében a lanonclarló 
főnökökkel az igazgatóság kapcsolatba lépett és az éj
jeli munkára beállított fiatalkorunk érdekében szol 
emelt.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara iskolánk 
egyik IV. oszt. tanulóját kamarai ’l anoncéreinmel tün
tette ki, annak bizonyítékául, Imgy a jó magaviselet, 
szorgalom, megbízhatóság és kötelességtudás erénye 
az, amely az életben mindenkinek sikert és megbecsü
lést szerez.

Az egész év folyamán hanyag iskolábajárás miatt 
22 intőt küldtünk el és 15 esetben kellett élnünk a fel
jelentéssel is.

Iskolánk ez évi élete számokban:
Megvált Kvvégi létszám:

Beiratkozott kim. lelsz. Keim. l'énylei, jár
1. oszt. 13 l — — 0

11. „ 1 l 3 — — 11
III. „ tó i : — 7
IV. „ 10 5 11 3

Kgyiitt: 50 8 7 11 30

A tényleg járók közül:
rk. reí. ev. i/r. összesen:

I. oszt. 8 — — i «j
11. „ 8 3 — — 11

III. „ 0 — i 7
IV. „ 2 1 — — 3

Kg,viilt: 24 4 — 2 30

Az évvégi osztályozás eredménye:
Őszi Magaviselet: Szorgalom: Klőmonolel: Múl. fél n.

1 2  3 1 2  3 1 2 3 ip. ig. lan.
1. 3 4 2 2 4 3 1 2 0 153 20

11. 2 0 3 1 7 3 3 3 5 224 14
III. 3 3 1 2 2 3 1 2 4 122 124
IV'. 2 1 — 2 1 — 2 1 — 28 —

10 14 « 7 14 0 7 8 12 027 104

Hogy fővárosunkban a vendéglátó iparok közül a 
kávésoknak a mai nehéz viszonyok mellett is külön 
szakirányú tanonciskolája van, az legelsősorban Mé
száros Győző ipartestületi elnök ur érdeme.

Az ő előrelátása, ipara iránti nagy szeretető, a ká
vésipar öncéluságának tudata készteti őt arra. hogy ezt

Az 1935. évi legújabb
1500., 21)00., 14.000. típusú

NATIONAL ELLENÚRZOPENZTÁRAK
Előnyük:
1. Fokozott védelem, 

hibák, tévedések, kí
sértés, veszteségek 
ellen .

i. Statisztikai adat
szolgáltatás.

1. Napi leszámolás és 
ellenőrzés megköny- 
nyitése.

t. Modern, dekoratív 
felépítés.

Kérjen díjtalan bemutatást!
Bármilyen ellenőrzési szakkérdésben a legnagyobb készség

gel állunk rendelkezésre.

NATIONAL REGISZTRÁLÓ PÉNZTÁRAK
Terjesztési Vállalata Rt.

Budapest, IV., Szarka-u. 4, — Telefon: 82-5-10.

a kicsiny mustármagot, a lanonciskolál óvja, védje, 
fejlessze és érte áldozatot hozzon.

A tantestület ezért neki, úgyszintén iskolánk fel
ügyelőbizottságának köszönelel mond.

Budapest, 1955. június 12.
Marton József

igazgató.

Ipari^ és közigazgatási h írek

Ráadás, ajándékozás. A ráadás (ajándékozás) 
kérdésében a külföldi törvények, illetve törvényjavas
latok a teljes, megalkuvást nem tűrő elutasító állás
pontra helyezkednek. A még oly csekély értékű és a 
figyelmességek határát meg nem haladó reklámtár
gyak osztogatását is tilalmazzák, ha azok a forgalom
ban rendes árukként szerepelnek, ha azoknak a vá
sárló szemében vonzó, vásárlásra ingerlő értékük van. 
Feltétlenül megkövetelik, hogy a ráadások reklám
jellege minden kétséget kizáróan kiemeltessék. A rá
adás nyújtásának generális tilalmát a rabatt nyújtá
sának fokozottabb ellenőrzésére is kiterjesztik, nehogy 
a törvény vagy rendelet rendelkezései bárminő irány
ban is megkerülhetők legyenek. Örömmel lölt el ben
nünket. hogy a Zsűrinek a ráadás, ajándékozás kér
désében. külön törvényes szabályozás hiányában el
foglal! és a bíróságuk állal szankcionált álláspontját 
és elvi meghatrozásail a külföldi jogászvilág és gya
korlati élet emberi kielégítőnek és határozottnak ta
lálták és azt törvényes intézkedésekbe foglalták.

Az állandó bírói gyakorlat szerint (legutóbb K.
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Megjelenik a
k á v é s o k  é v k ö n y v é

i k á v é s o k  n é v s o r á t  es  c í me t .

Ára 3.- pengő
K a p h a t ó  k ia d ó h iv a t a lu n k b a n .

1S47—1934.) már a rendszeres s a megrendeli vagy 
álveti áru mennyiségéiül, vagy értékéiül l'iiggüvé teli 
s a szokásos figyelmességeket értékben is túlhaladó s 
elűzetes hirdetés mellett türlént ajándékozást 
abban az. esetben is. ha az ajándéktárgyak lajilag el
ülnek attól a cikktől. amelynek vételével kapcsolat
ban azt juttatják, — a tvi. í. §-ába üt közéi tisztesség- 
leien versenycselekménynek minősíti, mert „túlmegy 
a megengedett üzleti verseny határán s nem tér üssze 
az üzleti tisztességgel.“

Vendéglősipar jogosulatlan gyakorlása a hentes 
és mészárosniester részéről. A kihágási tanács 0092 
1934. kih. sz. alatt hozott ítéletével az illetékes ipar
testedet, mint szakképviselü fellebbezése alapján a 
másodfokú felmentő ítéletet felülbírálta és a mészáros 
és hentesmester terheltet bűnösnek mondotta ki ven- 
déglősipar jogosulatlan gyakorlása által elkövetett ki
hágásban s üt az 1922:XH. le. 39. és 127. SS. alapjan 
pénzbüntetéssel büntette a következő megokolassal:

„Az eljárás azért indult meg terhelt ellen, meri 
üzletében rántott sertéshúst is árusított, amely kész 
ételnek árusítása üzletkörébe nem tartozik.

A másodfokú rendőri bíinlelőbiró terheltet azzal 
az indokolással mentette fel, hogy terhelt azáltal, hogy 
hentesüzletében hideg rántott sertéshúst árusított, a 
hentesipar jogkörét túl mm lépte.

Él tekintve attól, hogy az ügyben kihallgatott ta
núnak hiteltcrdemlö vallomása szerint terhelt üzleté
ben két esetben meleg rántott disznóhúst vásárolt, 
tehát a másodfokú rendőri büntetőbíróságnak a (el
mentés alapjául vett azon ténymegállapítása, hogy 
terhelt csupán hideg rántott sertéskarajt, és nem me
leg sertéskarajt, nem helytálló, terhelt azzal, hogy 
üzletében akár hideg, akár meleg állapotban rántott 
húst árusított, hentes és mészárosipari munkaköréi 
túllépve, a vendéglőipar munkaköréhez tartozó tevé
kenységet végzett s igy öt büntetni kellelt.

Korrsniárosok munkaköre. Az. utóbbi időben, fő
leg vidéki helyekről egyre sűrűbben fordulnak kama
ránkhoz tájékoztatásért egyfelől a hatóságok, más
felől az érdekeli vendéglősök és koresmárosok. A tu
dakozódásokból az tűnik ki, hogy az érdeklődők 
nem látják világosnak a 78.000-—1923. K. M. számú 
rendelet 130. 8-ának a kocsmaipar üzletkörének meg

határozására vonatkozó részét és nem tudnak arról, 
hogy e rendelet idevágó és előttük homályosnak lei
sző részét a 85.484—1928. K. M. számú magyarázó 
rendelet megvilágosította. Az eredeti rendelet helyes 
értelmezését tartalmazó újabb rendeletét e helyütt az
zal ismételjük meg, hogy az ipartestiilelek tájékoz
tassák annak tartalmáról az. érdekelt vendéglősöket 
és kocsmárosokal. A rendelet így szol:

Amennyiben a kocsma valamely kis vagy nagy 
község vagy pedig valamely húszezernél kevesebb la
kost számláló város területén van, úgy tekintet nélkül 
arra, van-e az illető községben vagy városban vendég
lői iparengedéllyel bíró iparos, a kocsmában hideg 
ételeken kívül villásreggelire egyféle meleg húsétel, 
tojás és tojásból készült rántotta, továbbá minden
nemű kolbászáru, ebédre es vacsorára pedig egy léle 
leves, egyféle főzelék, egyféle feltéttel, egylete (főtt 
vagy sült) hús és egyféle tészta szolgáltatható ki.

A menyiben a kocsma valamely 20.000, vagy en
nél több lakost számláló olyan város területén van. 
amelyben vendéglői iparengedéllyé bíró iparos nin
csen, abban hideg ételeken kívül az előbbi bekezdés
ben felsorolt meleg ételek is kiszolgáltathatok.

Ha ellenben a kocsma valamely 20.000 vagy ennél 
több lakost számláló olyan város területén van, mely
ben vendéglői iparengedéllyel bíró egy vagy több ipa
ros van, a kocsmában csak hideg ételeket szabad ki
szolgálni.

Áttérés képesítéshez kötött iparról inás képesítés
hez kötött iparra. Az 1822 X11. te. nem nyújt módot 
arra. hogy az iparjogosítvány megszerzéséhez szüksé
ges segédi szakbavágó gyakorlatot bárki is két vagy 
több egymással nem rokon iparban ugyanabban az 
időben teljesített szolgálattal két vagy több iparra sze
rezhesse meg. Ézzcl szemben arra az. esetre, ha valaki 
méltánylást érdemlő okokból, például azért, mert a 
mészáros- és hentesiparok gyakorlásából nem tud 
megélni, tevékenységét az. említett iparokon felül a 
vendéglői iparra is kiterjeszteni kívánja, módjában 
van lépésekettenni aziránt, hogy az. iparhatóság a tör
vény 24. S-a alapján a vendéglői ipar gyakorlásához 
szükséges szakképzetség igazolása tekintetében részére 
az. említett szakaszban foglalt keretek közölt könnyí
téseket állapítson meg. (154.500—1930. K. M.)

TARJAN RESTAURANT
1   —   (L U K Á C S-F Ü R D Ó-T E R R A S Z) .......... -  

vasvázas nyári pavillonl, villamos-, L J  M1 M k  r |j
nap- és esővédőszerkezettel, készítette I  I  ^ 9  E S  I V I  I  I
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Bérbeadó s/a valóssága. A/ anyagi jog szeri ni a 
bérbeadó köteles a bérbeadott lakást szerződésszerű 
használatra alkalmas állapotban a bérlőnek használa
tába bocsátani és gondoskodni arról, liogya lakás a 
bérlet egész ideje alatt szerződésszerűen használható 
maradjon. Ennek megfelelően köteles a bérbeadó a 
bérlők közös használatára szánt helyiségeket és fel
szerelést, köztük a lépcsőházat is, jókarben és tisztán 
tartani és mindazt eltávolíttatni, ami a bérlőket bér
letük használatában gátolná. (Kúria. P. III. 792/1931.j

üzlettulajdonos felelőssége. Aki a sa ját neve, cége 
alatt üzletében a más által való ügyletkötést tűri, fe
lelős mindazon cselekményekért, amelyek az üzletében 
történnek. Az üzletvezetőnek az üzletből eredő köte
lezettségek tekintetében fennálló, törvény szerinti fe
lelőssége nemcsak az üzlet folytatásához tartozó ügy
letekből. hanem az üzletvitel körében az átruházó állal 
elkövetett törvénybe ütköző cselekményből származó 
kötelezettségekre s mindezen kötelezettségek az átru
házásig felmerült járulékaira, tehát az. azokból eredő 
igény érvénvesíléséval felmerült költségre is kiterjed.

Ha napcllcnzőt, sátor-szerkezetet akarnak meg
rendelni kartácsaink, úgy forduljanak bizalommal a 
kávésok évtizedes szállítójához: Paschka és Társa.
V., Mária Valéria-utca 10. — Telefon: 82-0-11.

«Hnttyil» (iőzmosú- és feli ér ne inti kölcsönző vnlkil.it (Buda
pest. VII., Klauzál-utca 8.) a legmodernebbül újonnan be
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek 
mellett áll kartársaink rendelkezésére.

Í'vcgzcttiszlíttalás. Hcndkíviil előnyös feltételű megálapo- 
dá s<> kai létesít most a Komlóul eég (Akadémia-u. 7.) az egyes 
kávébázakkal tisztiltalási bérletekre. A cég egészen öleséi havi 
bérért elvállalja az iivegzet teljes tisztántartását. A kávés így 
(sekély összegért kényelmetlen gondoktól szabadni meg és 
kirakatüvegei mindig fényesen ragyognak. Kérjen telefonon 
ajánlatot: Telefon: 23—-7 -31.

S zé k - és 
F a á ru g y á rR t.

I t j  m odern  
iypus

Saját érdekében kérjen 
árajánlatot!

Bpest, Köbányai-ut 41-a
Telefon: 34-6-43.

I 1

r i t f l f f p o i s
n s z s é ö

Crcmotnf Rosé
k \ H V ^ f - r (3 in S y | V a n j a  s e c

Az ideális kávékezelés. Hogy a vendég párolgó kávéja, 
milyen hatást Ilid elérni az élvezőjénél, az nem mindig és nem 
kizárólag a kávé minőségétől függ. A kávé kezelése ugyanis 
nem kevésbé fontos ebből a szempontból. A kezelésnél az a 
leglényegesebb, hogy a kávé nromájál a lehetőségekhez képest 
a legtovább megőrizzük. Mert amilyen kellemes és zamatos ez 
az aroma, épen olyan gyors az illanó képessége is, és így for
dulhat elő az, hogy még az elsőrendű kávé is, nem kellően 
tárolva és őrölva, erejét veszteden kerül a csészébe. A tárolás
nál arra kell vigyáznunk, hogy minél zártabb edényzetben 
tartsuk a kávét. Legalkalmasabb az űvegdugóval bcrekcs/fell 
üvegedény. Természetesen itt is szemeskávé alakjában. Az 
őrölt kávénál ugyanis semmi sem akadályozza meg a gyors 
elpárolgást. Kpen ezért okos kávés csak frissen őröli kávét 
használ, helyesebben, felhasználás elölt maga őrölted meg a 
kívánt mennyiséget. Lzl a szempontot méltányolja a The 
Holmit Mnmifiniiirimj Com/mnti Dáliáiul, (amely 193-1. évben 
az igen sikerüli Air-whip habgéppel meghódította a világ ven
déglátó iparát), akkor, amikor most a legmodernebb kávéda- 
rálógépeil laneirozza a világpiacon, úgv hogy mindenkinek 
kifizetődjék beszerzése. A Hobnrt-tipusn % lóerős motorok 
üzembiztonsága feliilniidbalallan és argentinjai őrlöszerke/.ele 
lehetővé teszi, hogy 12-lele finomságban őröljük kávénkat a 
szükséghez képest. A gépek kiváló berendezettségüknél, elő
nyös kalkulációjuknál fogva egészen bizonyos, hogy ugyanazt 
a dicsőséges pályafutást fogjak befutni, mint a habgépek. A 
Holmit gépeket ermészetcsen Donúlh Lajos eég hozza forga
lomba, akii kávésiparunk rövid idő alatt is a legelőnyösebben 
ismer és aki személyileg is garantálja régi vevőkörének leg
becsületesebb kiszolgálását. \z új gép megtekintése minden
kinek saját érdeke, tehát kérje annak díjtalan és minden kö
telezettség nélküli bemutatását. Domltli Lajos cégtől. Budapest. 
VII. Kcrtész-u. 42. — Telefon: 45-8-88.

Újítás a lagylaltgyártás és hűtés terén. Az Krzsébet körül 
27. szám alatti Klcin-félo cukrasztlzemben látható működésben 
a legújabb Hennefcltl fagylallkészitö és konzerválógép. Klek 
(romos, automatikus üzemmel, ez a csodálatos készülék min
den kézierő igénybevétele nélkül termel naponta 300 literen 
felüli mennyiségű fagylaltot, továbbá 10 különböző szelencé
ben, melyeknek űrtartalma egyenkét 25 liter, liiili a kész fagy
laltot, — A készüléknek ez a sokoldalúsága tetemes megtaka
rítást jelent az üzemtulajdonos részére, miért is melegen 
ajánljuk kartársainknak, hogy tekintsék meg üzemben, érdek
lődőknek szívesen szolgál kimerítő felvilágosítással és áraján
lattal a Ileniiefehl jégszekrény-gyár rt., Budapest. VI. Ó-u. ti.

Kristály ásüányos íorrásuiz. csak Szent bukács Dédjeggyel eredeti.



KÁVÉSOK LAPJA
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ÖDesf 1 Horthy Miklós-ut 1. (Gellert száltó mellett) otthonában reggel 9- tői este 8-ig, vasár- és ünnepnapon 
Alaníttatott 1899. Telefon: 58-0-61. js. Esküvőkre és ünnepélyekre kívánatra házhoz me-

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

Tartós hullám uj eljárással csak ECKERT-nél Vili., Muzeum- 
körut

Telefon : 34 - 5 - 29. 10.
• Márványból

épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 
minden színben a legolcsóbb árban készít 

K R ON E ME R  D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária kőrút 

sarok.) Telefon: 37-8-69

ISj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 8.

Telefon: 84-3-39. — Üveg és porcellán.
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SIDOL fém-,
ablak-
és

márványtisztitásra a legalkalmasabb!
Götzl Lipót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T. 

Telefon: 90-6-86 és 96-8-27.
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Abbáziában
meleg tengeri gyógyfürdők a

RESIDENZ"ff
m m H H H f f i g E H B E i a a H E B  a

BO R PA LO TA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 14-0-44. és 18-4 64.
Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 

palackozva és hordótételben.

I p n n ó n o t  irodájába, üzfelébe, otthonába 
I r U y  “ p C l  legolcsóbban É d e sésDecsynél 
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbanlartás, javítás, 
legolcsóbban. Akácfa ucca 15 Telefon: 44-2-24.

penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszesedésből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a Residenz nem fekszik magaslaton. Óriási előnye 
még, hogy az összes előirt diéták pontosan betarthatók. 
Kitűnő konyha. A Residenzben minden kényelem és az 
összes modern komfort megtalálható, folyó meleg és 
hideg v í z  a szobákban. Lift, központi vízfütés, 2 2  fokos 
meleg, tengerre néző napos, loggiás és erkélyes szobák 
kényelmes ágyakkal. A Residenz egészen a tngerparton 
fekszik és nem a tengerparttal szemben. Első kategória. 
Feltűnő olcsó penzióárak. — Líra felesleges. Bő
vebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész szemé
lyesen reggel fél 9-től este fél 7-ig (Diana-patika,, Károly 
király út 5.). Minden levélre válaszolunk és prospektust 

küldünk. Telefon: 31-6-19.

Kedvezm ényes a já n d é k  la p u n k  t. o lva só in a k
D is f ta y ( T o t ó - s z é p s é g v e r s e n y  

J U H  v é s z é t  f t a r á t o f t  1 f
sok értékes nyeremény és  jutalom ! melyet az alanti cé g  készit.

1 felvételből kidolgozva 1 nagy szalon festett fotó 18x24 cm. n agyságon  színes kék, 
vagy barna színben, vagy akvarel kivitelben. Ez az árcsoport nagy családi képekre 
is érvényes. Útlevél és igazolványképek azonnal készülnek 40 fillérért! 6 darab 
rendelésnél. — Részvételi dij pengő 10.70 helyett lapunk olvasóinak csak pengő 5.70.
Nyári fióktermUnk a O l í o r g i t s z i g e t e n .  J f é r e m  a  e i m r e  ü g y e l n i  f

» j > i s f t s y “  védjegyű 
művészi fotót a név ga
rantálja d S u d e p e s t ,
vrr.. ü}áftóc«i>ut
1 8  s z .  (lift díjtalan) 
Telefon: 3 8 —8 —8 1 .

C E L L U L O I D  AJTÓVÉDŐ megvéd
k o p á s t ó l ,  p i s z o k t ó l !  Minden színben é s  formában készül.

H u z a t  e l l e n  C E L L O F I X  “iúkía8
Higiénia Celluloidipar, Hold-utca 5. 1' K 1. K K 0  N : 15-9-16

Felelős kiadó: Gyencs Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííinté/.ote, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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