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MIBŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

November 20-ig beküldendők az adóközösségi 
vallomások és az 1938. évre szóló belépési nyilatko
zatok.

November 20-ig befizetendő az átalányozott és 
zenés kávébázak vigalmi adója.

J l í e é  h i v ó
A Budapesti Kávésok Ipai'lestiiletéuek elöljárósága 
f. é. november hó 26-án (péntek) déli iélegy órakor 
a testület tanácstermében

ÜLÉST
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.

Budapest, 1937. november 15.
I)r. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző. elnök.

November 25-ig befizetendő a személyzet illet - 
ménveiből levont kereseti-, külön- és rokkantellátási 
adó.

November 20-án (péntek déli félegy órakor 
elöljárósági ülés.

December 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi iiz- 
letbér második részlete.

December 0-ig megfizetendő a nem átalányozott 
és nem zenés kávéházak vigalmi adója.

December 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
megfizetni december havi forgalmi és fényüzési adó- 
állalánvnkat.

December 15-ig fizetik a fényüzési adói azok, 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

A Best—Budai Kávébázak 1535—1935. története 
minden kávésiparos büszkesége. — Ara a testület 
tagjai részére 21.— pengő.

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1937. évi évfo
lyama. Tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes 
rendelőtökéi. Ara 3 — pengő.

Mindkét könyv megszerezhető az ipartestület 
irodájában.

„Döglött szakma4 4

Mindenekelőtt bocsánatot kell kérnem ezért az 
imparlamentáris címért, amelyet macskakörmök közé 
helyezve címül azért választottam, mert a szakmánk
kal szemben elhangzott ez a kifejezés adta a tollat a 
kezembe, hogy keserűségeinket elbírálás céljából a 
vendéglátó társadalom bölcs ítéletére bízzam.

Egyik nagy budapesti kávéház háztulajdonosa 
használta ezt a kifejezést, amikor bérlője házbér- 
engedményért fordult hozzá; ezzel hárította el magá
tól a bérlő jogos és érvekkel alátámasztott, számada
tokkal indokolt kérelmét. A háztulajdonos nem lehet 
tekintettel arra, — mondotta — hogy a mai javuló 
tendencia, sőt mondhatni konjunkturális idők dacára, 
a kávéházak nem mutatnak emelkedő prosperi
tást, nem lehetnek áldozatai a háztulajdonosok an
nak. hogy ez egy „döglött szakma", amely konjunk
túrában is csak megél, depresszióban pedig éppenség
gel csak tespedésre képes.

Nem lennék oly merész, hogy ezzel a látszólag 
magánüggyel a nyilvánosság elé álljak, ha nem tud
nám, hogy Budapesten a kávéház élete, boldogulása,
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vagy pusztulása sohasem volt magán -ügy. Csak gon
dolja el bárki, milyen hullámokat ver fel a legszéle
sebb közönség-rétegekben, ha egy épülő házon kávé
ház születését jelző tábla kerül kifüggesztésre, vagy 
milyen széleskörű 1 észvét kíséri egy kávéház bezárá
sát, árverését, de még tulajdonos-cseréjét is. 'társasú
gókban senki sem törődik vele, ki indítja a körút 
akár legszebb és lcgfényű/űbb kesztyű- vagy vas 
ízhlél ,  de feltétlen állalonos szóbeszéd tárgya egy 
létesülő kávéház. A pesti polgár valahogy a sajátjá
nak érzi ezt a szakmát, amihez természetesen, mint 
született „törzsvendég”  feltétlenül jobban ért minden
kinél, még a kávésnál is sokkal jobban; nagy fölény
nyel adja te tehát kritikáját, hogy „én nem jósolok 
nagy jövőt ennek az üzletnek” , hogy aztán pár hét 
múlva diadalmasan hirdethesse, hogy „ugye meg
mondtam. ez egy valódi aranybánya. . .”

Ez a szeretet, amellyel az általános érdeklődés 
előterébe helyeződött szakmánk egyes állomásainak 
sorsa, engedi meg és teszi érthetővé, ha ezeken a 
hasábokon próbálok válaszolni az elhangzott vádra: 
igaz-e, hogy a pesti kávéhoz „döglött szakma" és ha 
igen, milyen okok eredője, milyen hibák összességé
nek eredménye?

Azt hiszem, senki sem vádolhat részrehajlással, 
vagy elfogultsággal, ha mindenekelőtt leszögezem azt, 
hogy ez a megállapítás nem felel meg a valóságnak. 
Nem lehet dekadenciáról beszélni egy olyan szakmá
ban, amely évtizedek óla dacol a hatóságok meg nem 
értésével, az adók tömkelegével, a háztulajdonosok 
állal kihasznált bérlői kényszerhelyzettel, a háború 
óta beállott óriási életmód-változásokkal stb„ stb.

Feleltünk elviharzott a mozi hirtelcn-nött, hallat

lan tömeg-népszerűsége, a rádió konkurrenciája, a 
weekend- és sport-mozgalmak hihetetlen elterjedése, 
de a pesti kávéház változatlanul kedvenc és legol
csóbb szórakozása maradt a főváros lakosságának, 
jellegzetes érdekessége hazánk idegenforgalmának.

Valóságos bűvészmutatványok azok, amit a kö
zönségnek bemutatunk, mint a kötéltáncos lavíro
zunk a mélység felett és a változott viszonyokhoz 
való aklimatizálódással, sokszínű és változatos szol
gáltatások sorozatával igyekszünk a közönség szere
idét és ragaszkodását kiérdemelni. A drága színház 
és kabaré helyett életbe léptettük a szórakoztató 
kávéházat, ahol egv kapuciner mellett operaénekesek, 
és művésznők énekelnek, világszerte ismert művész- 
zenekarok játszanak és énekelnek minden bel és kül
földi divat slágert, a drága lokálok ellenszeréül a 
táncos, úgynevezett bár-kávéházak létesültek. Aki a 
cigányt szereti, azt is megtalálja, nem egyszer válta
kozva. egv kis régi világ és az új jazzra hangszerelt 
mai élet, - -  de megmaradt a noha attrakciók nél
küli, de nívójában, kiszolgálásában, újságjaiban fény
űző, áraiban szolid, zenementes kávéház-típus is, hogy 
minden közönség-réteg megtalálhassa azl. amit keres.

Es mindezek dacára talán mégsem mondhatom, 
hogy a „döglött szakma” kifejezés teljesen igazságta
lan lenne.

Ha kifelé, hallatlan erőfeszítések, a megengedett
nél is nagyobb áldozatokkal tartjuk is a nívót, söl 
új rétegeket is nevelünk szakmánk továbbfejleszté
sére, anyagi szempontból messze alalta maradunk 
annak az eredményességnek, amelyet pedig ezek az 
áldozatok és invesztíciók mellett joggal követelhet
nénk. Nagy eredmény, ha egy jó meneteld kávéház 
fenntartását maradék nélkül fedezni tudja, az meg 
egyenesen paradicsomi kivétel, ha tartalékolni is tud 
a 4— 5 evenként feltétlenül megkövetelt és szükségessé 
váló, nagy összegeket felemésztő renoválás céljaira. 
Es ha voltak tagadhatatlanul javuló évek az ipar és 
kereskedelem széles köreiben, sőt egy kis túlzással 
még konjunktúrát is említhetnénk, akkor sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy nekünk nem volt kon
junktúránk, a háztulajdonosi szemrehányás, amely 
javulásunknak eredményéből a maga részére további 
tejfölt szeretne lefölözni, ebből a szempontból egy kis 
igazsággal (természetesen önző igazsággal) beszélhet 
a „döglött szakmáról” .

I zleti aránvtalan eredménytelenségünk okát há
rom tényezőben határozhatjuk meg: 1. a publikum 
magas igényében; 2. a kartácsuk rövidlátó üzletpoliti
kájában es 3. a hatóságok változatlan, sőt fokozott 
meg nem értésében.

A pesti vendég mértéktelen igénye közismert. 
Mindenből a legszebb és legjobbal akarja és talán az 
egyetlen terület gazdasági működésében a kávéház,



ilh°l ellentmondást nem tűrve akarja minden óhajtá
sai parancsnak érvényesíteni. Ha tudja és érzi is. 
hoB.V kívánsága a racionális üzletvezetéssel nem 
egyeztethető össze, szinte presztízs-kérdést csinál ab- 
hói, hogy az mégis teljesüljön. Ha egyszerű számítás
sal, egy kávéházi üzem rezsi-tételeinek felsorolása 
alán be is látná, hogy kívánsága a józan kalkuláció 
csődjét, esetleg effektiv ráfizetést is jelent az üzem 
tulajdonosának, mégis csökönyösen kitart követelése 
mellett — „különben kimaradok'* jeligére. „Nekeni 
meg kell kapnom" — ez a mottója a kívánságok és 
főleg kivételezések tömegében és mi kénytelen-kel
letlen engedelmeskedünk, még jobb belátásunk elle
nere is. Csak a küllőidet járó pesti ember látja azt a 
1(1 nem meihotö diltercnciát, mely a mi és az idegen
beli vendéglátóiparok szolgáltatása között fennáll, 
ugv kvalitásban, mint annak szervirozásában. Nem 
kis szerepet játszik ebben a közismert kulturális nívó- 
plusz, mely a pesti polgárt igényeinek kifinomultsá
gában és sokrétűségében amúgy is messze az átlag 
vendég igénye fölé helyezi.

Ha ezen a tényezőn rajtunk kívül álló okokból 
nem is tudnánk segíteni, sokkal nagyobb súllyal esik 
latba a kávéházak vezetőinek elhibázott üzletpoliti
kája. Bármennyire is szükséges elv ugyanis a vendég 
kielégítése, ha ez mértéktelen túllicitálássá fajul, ak
kor a szakma lejtőre kerül, amelyen nagyon nehéz a 
megállás, de annál könnyebb a lezuhanás. Nyers
anyagáraink állandóan, rohamosan emelkednek, en
nek dacára árcsökkentésekkel, százalékos kedvezmé
nyekkel operálnak kartársaink, akik rövidlálóan nem 
veszik észre, hogy az ipari és kereskedelmi élet szo
rosan összefogva, áregyezményekkel és kartellekkel 
védekezve tudta csak konjunktúráját élvezni, mi pe
dig minden bajunknak saját marjunk nae/yunk az 
okozói.

Mi magunk, egyes kollégák esztelen üzletpoliti
kájával teremtettük meg a vacsora és ebéd „menü", 
fogalmát, melynek a végtelenségig lefokozott árai,

minden számítás nélküli árszabása kimondott veszte
séges üzemrésszé tették a melegkonyhát. Mi magunk 
szültük szakmánk dicsőségére a „karlsbadi vacsorát", 
amellyel esti forgalmunkat sikerült jóformán az aján
dékozás határára elvezetni , mi magunk adtunk he
lyei a pusztító „bridge sz.alón"-rendszernek, amellyel 
kártyázó vendégeinket egyszerűen kisajátították, 
mondhatnám eltulajdonították idegen elemek, meg
szüntetvén a kávéházak rentabilitásának egyik fő
forrását, a kávéházi játék-bevételt. Mi magunk adunk 
habot, babot, javító kávét és javító libamájat a ven
dégnek és mi magunk vagyunk kénytelenek minden 
ilyen új divatot, amelyet a szomszédunk „hallatlan 
zsenialitással" bevezet, átvenni és ezzel az egyéni, 
önző kezdeményezést törvényesítve, mi magunk ziil- 
lesztjük szakmánkat a mélységbe.

Sovány vigasz, hogy ezek a „tudós" és „trükkös" 
kollégák, a mi szakmánk „tíinczlerei" elöbb-utóbb 
beadják a kulcsot és esztelen, számitástalan üzletpo
litikájuk eredményét lehúzott redőnyeikkel bizonyít
ják, — ez a ragály mégis megfertőzi a közvetlen kör
nyezetet. lassú, gyűrűs hullámzással terjed egyre szé
lesebb körbe és mire a kórokozó dicstelen szereplés 
után megbukik, a betegség csiráit sikerült átmentenie 
az előbb még egészséges üzemek további széles 
sorába.

Talán felesleges a hatósági meg nem értésről 
részletesen beszélni, amikor köztudomású, hogy 33 
féle adónem terheli iparúnkat és minden vonalon, 
még a legfontosabb élet jelenségeink felpanaszolásánál 
is bürokratikus nehézségekkel akadályozzák boldogu
lásunkat.

Csak a legutóbbi időkben vonták meg, jóformáin 
instanciázunk hónapok óta ez életbevágóan fontos 
az új iparengedélyek kibocsájtásánál és hasztalan 
instanciázunk hónapok óta ez életbevágóan fontos 
ipari ügyünk elintézésében, süket fülekre, vak meg- 
ncmértésre találunk kérésünkkel.

A párisi világkiállítás „Tourisme" pavillon-cso-

Minden kivého* mindig valódi 
: F ra n ck :  kávépótlékot adjon 1 
Jelentős j ö v e d e l m e t  biztosít 

magának 1
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portjának falán ezek a sorok voltak olvashatók: ..A 
vendégfogadóipar a legelső formája a vendégszereh !- 
iu‘k ős egy ország vendégszeretetét a vendéglátó ipa
ráról kell megítélni.*'

11a engedi fogják, hogy a mi iparunk legalább 
egy kis megkönnvítéssel igazi formáját kifuthassa, 
akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az eddig is min
den külföldi elismerést meghaladó formában és mér
tékben fogunk hitet tehetni a legmagyarahb tulajdon
ságok kifejléséb“ n • a magyaros vendéglátás és ven
dégszeretet megnyilvánulásában.

Katona István.

Százéves laótiLUa
Pest-Buda Uávísipaca 783?-fon

Közli: Mazsárv líéla dr.

Az 1837. év a régi Pest utolsó esztendeje. A kö
vetkező év márciusában a „Nagy Árvíz" ennek a régi 
Pestnek elmúlását és az új Pestnek születését jelenti.

A száz év előtti Pest és Buda állapotáról legjob
ban az azévben megjelent .,Pest-budai" képek című 
útmutató tájékoztat. (Teljes német címe: Géműidé
von Peslh und Ofen mit ihren Umgebungen. Kin 
Wegweiser für Kinheimische und Fremde. Pestit. 
ISii/. Yerlag von Georg Kilián junior.)

Ez a bel- és külföldi látogatók számára készült 
útmutató a kővetkezőket írja az akkor 00.000 lakos
sal bíró Pest és a 30.000 lakosú Buda kávéházairól:

Kávéházal találni a kővetkező fogadókban: a 
Magyar Király a Leopoldvárosban a Színház téren 
(ma Vörösmarty-tér, ezidén bontották le a régi épü
letet), a Va<lászkiirt a Belvárosban a Kishíd-ulcában 
(ma is ott áll a T ű it  István-utcában), .4 Hét Választó
fejedelmek a Váci-utcában (a ház ma is meg van, a 
Borsó filmszínház van benne, a kávéház az épület 
Aranykéz-utcai részében volt), a Fehér llajá a bel
városi Hajó-utcában (a mai Bécsi-utca torkolata he
lyén állott), a Fekete Sas az. Újvilág-utcában (ma 
Semmelweiss-utca, az Országos Kaszinó áll az épület 
helyén), a Zrínyi a jogászvilág későbbi híres kávé
háza a Hatvani-utca és Országút sarkán (ma az As
toria szálló áll a helyén a Kossuth Lajos-utca és Mu- 
zeum-körút sarkán), a Mátyás Király a Kerepesi (ma 
Rákóczi) úton és a Tigris a leopoldvárosi Szél ima 
Nádori utcában. Mindezek a fogadóbeli kávéházak 
igen látogatottak. Szép berendezésük s nagy látoga
tottságuk teszi nevezetessé a következő pesti kávéhá
zakat: a Kemidtzerl a Belvárosban, a Dunasoron a 
hajóhídfőnél (ma a Pénzintézeti Központ épülete áll 
a belőle lelt Angol Királyné helyén), a Kereskedők 
Testületé épületében lévőt (ez a későbbi Lloyd-báz', 
a német színház épületében levő pompás Szinház- 
káoéházat. a Libasinszkv-házban levő gyönyörű, gáz
zal világított új kávéházat h>z az Úri-urai Pillvax).

az erősen látogatott Kávé forrást a leopoldvárosi Fürdő 
(ma gróf Tisza István) utcában s a többit, hol is 
mindenül! az újságok és lapok gazdag sorozata lék- 
szik az. asztalokon s bőséges alkalom nyílik minden 
megengedett jálókra, lökéül a közkedvelt billiardra. 
A pesti kávéhazak száma 32.

Budán a következő vendégfogadókban van kávé
ház. is: a Fortunában a Várban, a Vízivárosban a Fő
utcában az Arany Hajában és az Arany Koronában, 
a budai hajóhídfő mellett a Hídhoz cégérezett be
szálló fogadóban, a ráezvárosi Fő-utcán az Arany Pe
rre nél. az Arany Koronánál és a Vörös Ökörnél, mely 
utóbbi a Rudastiirdövel szemben feküdt. Budán ösz- 
szesen csak !ö kávéház; s ebből 4 a Várban van. Ep 
úgy. mint a fogadók, nagyságban eleganciában és 
látogatottságban a pestiek mögött állanak, viszont 
nem hiányzik a tisztaság, olcsóság és prompt kiszol
gálás. A leglátogatottabb a várbeli Fortuna és a Híd- 
kávéház.

Ezeket mondja el nekünk az 1837. évi útmutató, 
most pedig nézzük, milyen kávésügyek foglalkoztat
ták a kél város Nemes Tanácsait.

A legtöbb a kávémérésérl való folyamodvány. 
Ezeket a tanács mindig kiadta Szloboda szenátor 
uramnak, mint a kávéstestület hatásági koiniszáriu- 
sának, hogy a kávéstestület véleményének meghall
gatása után tegyen jelentést és javaslatot a Tanács
nak. Az akták között mindig olt találjuk a pesti ká- 
vésteslíilet írásos véleményezését, melyeket Zurmov 
Károly főelöljáró és Wersáb Károly alelőljáró írtak 
alá. mint a testület vezetői.

Még az előző évben folyamodott Rzeliob Miklós 
obsitos katona kávémérési engedélyért. A pesti kávés- 
testület véleménye alapján a tanács folyamodói, mint
hogy mint házmester, már van megélhetése, és a fele
sége is eltarthatja magát keze munkájával'' elutasítja. 
Rzeliob erre a in. kir. Helytartótanácshoz, majd itt is 
elutasítlatván az uralkodóhoz apellált, mint régi ka
tona. de a kitartó folyamodót a király is elutasította 
az 1837. október 10-én kelt elhatározásával. (Pest vá
ros levéltára. Relationes a. n. 5658. sz.)

I gvancsak még az előző év decemberének 27-ik 
napján folyamodik a tanácshoz Rátzay Márton városi 
drabant, amikor is a „feleségének olcsó kávéfözéshez 
engedőimet adatni esedezik", mert „több esztendők 
ólt a inai szakadásban sinlődvén. az erőt kívánó mun
kára tehetetlen.“ V kávésteslülel nemleges véleménye
zési* alapján a tanács ezt a kérelmet is elutasította. 
Rátzay is feljebb megy kérelmével a Helytartótanács
hoz. de 1837. május 12-én itl is elutasítják. (Pest vá
ros 11. Rel. a n. 6005. sz.)

1837. július 1-én a tanácshoz, majd október l i l 
án a Helytartótanácshoz folyamodik kávémérési en
gedélyért Fonti Mihály arra való hivatkozással, hogy 
atyja bekebelezelI kávés és 18 évig pesti rendőrkomi- 
szárus volt. ö  sem járl több szerencsével, őt is eluta
sítják azzal az. indokolással, hogy Pesten máris túlsók 
a kávémérés, melyek egyébként is csak az erkölcste
lenség melegágvni. (Pest v. It. Intimata a. n. 6065. sz.)

Pokorny Margaréta asszony az év július 8-án ad 
be folyamodványt Pest város tanácsához, Gsáder Já
nos slrázsamester özvegye pedig augusztus 25-én fo
lyamodik kávémérési engedélyért arra hivatkozva, 
hogy férje mini nádor-huszár végigharcolta a francia
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háborúkul. ..hol tetemesen mogsebesíllelolt, mi miüll 
ii knloniii sinlőintézctbo jutván megírnia." A tanács a 
kávésteslülct véleménye alapján ökoi is rlulasilja. 
(Posl v. II. Hol. a. n. 0357. és 6362. sz.)

Joybérlet jóváhagyásáért 1837-ben négyen folya
modtak a tanácshoz. Április 7-én Bt mer Sebestyén 
kéri a báró Orczy kávéjussl, augusztus 17-én lierll 
Veit a Zöldfa fogadó bérlője a Honkort féle jog. szep
tember 16-én Beezolil! Józsel a Tigrist 0 évre bérbe 
vévén, kéri a (ieiger Erzsébel-félc jusst, szeptember 
25-én pedig M ónját s János Versük Károly joga bérle
ti nek jóváhagyását kéri. A tanács, minthogy a kávés- 
testület egy esetben sem emelt kifogást, mind a négy 
kávés-jogbérlotet jóváhagyta.

Igen hosszadalmas a Nesztor-féle kávésjog ügye. 
Már évek óla foglalkoztatta az érdekelteket s 1839-ig 
eltolódott. Sok haj volt már Nesztor Péter kávésjo
gával. Annak idején a kávésgildo és a tanács ellenzése 
dacára Nesztor Péter kiverekedett magának egv sze
mélyes jogot a Helytartótanácsnál. Azzal a feltétellel 
kapta, hogy azt józsefvárosi saját házában személye
sen fogja gyakorolni, élete fogytáig szól, soha senkire 
ál nem ruházhatja, senkinek el nem adhatja. Mikor 
Nesztor Péter meghalt, jog és igazság szerint szemé
lyes joga is megszűnt volna, de az özvegy könyörgé
sen' a Helytartótanács .kivételképen megengedte, hogy 
özvegyi jogon tovább gyakorolhassa a kávésmesfersé- 
gel. A kávé.' testület ezt hallgatagon tűrte, nem akart 
egv özvegyasszonyt zaklatni. Még azt is eltűrte a tes
tület, hogy az özvegy kijárta magának a Helytartó
tanácsnál az engedélyt, hogy jog és igazság ellenére 
ezt a jusst áthelyezhesse a Leopoldvárosba. Egyszóval 
Nesztor Péter uram özvegyének mindig volt valami 
törvénytelen kérelme. Mikor azonban 1837. decembe
rében az özvegyi fátyolt a menyasszonyi fátyollal 
óhajtván felcserélni, aziránt fordult engedelemért a 
városi tanácshoz, miszerint engedtessék meg neki, 
hogy kávésiparát eladhassa, a kávésteslület megelé
gelte a sok kivételt s jogtalanságot, a leghatározottab
ban tiltakozott a kérelem teljesítése ellen, sőt kérte a 
jog törvénvszeríí beszüntetését s ezt további két évi 
erős küzdelem után el is érte, az özvegy férjhez men- 
vén. a jogot elvesztette. (Pest v. lt. Rel. a. n. 6210. sz.)

Hasonlóképen elutasítással végződött a Manno- 
iigy. Munno János és István még az előző év február
jában kértek kávésjogot a Váci-útón épült házukra. 
Kérésüket azzal indokolták, hogy házukat nagy költ
séggel építették fel s különben is fennállása óla van 
benne kávéházhelyiség. melyben mindig valamely 
személyes jogos bérlő méri a kávét. Illő volna, hogy 
ők. a ház tulajdonosai kapjanak a házra egy telkes- 
iogol. hiszen ők is görögök és 24 év óta a házukban 
levő kávéházba kizárólag a pesti görögök járnak 
nagy számmal, az összes Törökországból Pestre jövő

5

Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

kereskedők is mind ide járnak. A Helytartótanács a 
Manno testvérek kérelmét elbírálás végett leküldte 
Pest város nemes tanácsához, ez viszont szokás sze
rint kiadta Szloboda szenátor uramnak, kérdezze 
meg a pesti kávéslestiiletel, mit szólnak az ügyhöz. 
A pesti kávésok aztán elő is terjesztették kifogásaikat: 
tessék csak elutasítani folyamodókat. Van már elég 
kávés-uraság Pesten, felesleges a számukat szaporí
tani, mert csak a magas jogáruda összegére pályáz
nak, személyesen úgy sem gyakorolják a jogot. A 
Manno testvéreknek nem elég, hogy egy személyes 
jogos kávés a helyiségért évi 4400 frt-ot fizet, holott 
az egész házépítés csak 30.000 frt-ba került s harminc 
év óta sem a folyamodók apja, sem a folyamodók 
nem fordítottak egv krajcárt se tatarozásra s a kávé
ház. ennek megfelelően is néz ki, most még a kávés- 
h?ar bérleti összegére is fáj a foguk, két bőrt akarnak 
egyszerre lenyúzni a bérlőről, ha csak a puszta fala
kért évi 4 100 frl-ol kérnek, elképzelhető, hogy mit 
kérnének, ha még a juss is az övék volna! A kávés
le tiilel álláspontját a városi tanács is a magáévá tette 
s így a Helytartótanács is elutasította a kérelmet. 
(Pest. v. II. Int. a. n. 5211. sz.)

Igen érdekei III,szór Jakab árendáns kávés kérel
me. Huszár uram kevesevén kávéháza jövedelmét, 
arra való hivatkozással, hogy fiatal korában kitanulta 
a mészárosmcstereget. mészárszék jogért is folyamo
dik, de addig is. míg azt megkapja, arra kéri a taná
csol, engedje meg neki, hogy a limitált áron húst 
vághasson. Mi sem természetesebb, minthogy az ügy
ben megkérdezett mészároscéh tiltakozik a kérelem 
teljesítése ellen mert jog szerint senki két mesterséget 
nem gyakorolhat, már pedig folyamodónak, mint 
kávésárendánsnak megvan a rendes polgári mester
sége és megélhetése. Ezt a nemes tanács és helyben
hagyta s Huszárt elutasította. (Pest v. It. Hol. a. n. 
621(). sz.)

Még egv idevágó ügyiratot találtunk Pest város 
levéltárában. 1,837. május 30-án a Helytartótanács ar
ról értesíti a tanácsot, hogy Stol: János kávés tíízi- 
logény reklamált ügye folyamatban van, az ered
ményről annak idején majd értesíteni fogják. A tíizi- 
legénv ugyanis végleg Pesten óhajtván megtelepedni, 
már régebben kérte a városi tanácstól, hogy Hőben-

k á v é , t e a  a 16 minőség,
m egelégedettség és n a g y  
fo rg a lo m  b i z t o s í t é k a .
Gyula Rt., Budapest, VII., István-ut 23 25. 1 1 .1 4 3 -7 7 3 1
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Pörkölt kávé keverékeink
közismerten elsőrendű minőségeit

k e l e t i n d i á b ó l
behozott új különleges kávéfajokkal módo
sítottuk, amiáltal azok finomsága még az 
eddiginél is j o b b a n  fokozódott.
Kérjen p r ó b a főz é shez mintát

K á v é s o k  áruforgalmi R.-T.-nái
Budapest, Vili., József-körút 38
Telefon: 1 — 392—77. Saját pörkölő üzem

zollern—Hechingenben fekvő szülőhelyéről kérjék ki 
az ő elbocsájtó levelét. Ezt sürgette meg s erre jött 
a fenti válasz. (Pest v. It. Int. a. n. 59(10. sz.)

A csendes Buda nemes tanácsa mindössze két 
kávés-üggyel foglalkozott ez évben. Április 23-án 
Fischer Éva özvegyasszonv kér kávémérési engedélyt 
a vízivárosi Fő-téren, de mivel olt m,,r kettő van, a 
tanács nem adja meg az engedélyt, (Buda város levél
tára. Correspondentiae Magistratuales. 1837. nv. 215.)

A másik ügy a várbeli Fortuna vendégfogadó és 
kávéházának bérbeadása. Ez évben ugyanis lejárt a 
hároméves bérleti szerződés s a város a tulajdonát 
képező objektumra új bérleti árlejtést írt ki. Ugv lát
szik azonban, hogy ez a bérlet nem volt valami jól 
jövedelmező üzlet, mert az árlejtést háromszor is 
megtartották, július 10-én, 26-án és augusztus 11-én. 
de csak a régi bérlő jelentkezett, az is engedményt 
kért, végül is a kamara hozzájárulásával egy évre 
meghosszabbítják a régi szerződést, hátha jövőre töb
ben jelentkeznek. Igv az újabb esztendőre ismét 
The múlt uram lelt a várbéli Fortuna fogadó, vendéglő 
és kávéház bérlője, fizetvén pedig ezért Buda város 
pénztárába egész évre 720 forintokat. (Buda v. 11. 
Intimata Camerae, 1837. nv. 1051. sz.)

A régi Pest-Buda eme Nagy Árvíz előtti utolsó 
esztendeje tehát, amint látjuk, meglehetősen esemény
telen, csendes esztendő volt. Ugyanezt látjuk, ha vé
gig lapozzuk az egykorú újságokat és folyóiratokat.

Ez évben lendül fel a Császárfürdő s vele együtt 
kávéháza is. Rcder nr ugyanis a fürdő bérlője a nyári 
fürdésnek egész idejére óránként társaskocsi-járato
kat indított (kilenc üléses, ablakos kocsik vitték a 
pasasirokat 10 ezüst krajcárért át Budára), melyek
nek „középponti állomásuk a pesti redout-kávéház 
közéletében van.“  (Honművész. I. 288. Rajzolatok. 1. 
304. — Dér Spiegel. I. 264. o.)

A Pillvax gázvilágításával a Rajzolatok 23-iki 
száma e szavakkal emlékezik meg: „Vasárnap a Liba. 
sinszkv-ház az Uri-utcában egészen légszesszel vala 
kivilágítva; a benne levő 15 bolt, a kávéház és a fő 
hágcsók (vagyis főlépcsők), minden a legszebb gáz
fényben ragyogott. (1. 192. o.)

Schiliinger Unna Budapest, VI.,
Vörösmarlhy-utca 47b.—Telefon : 1—2I3—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodája.

Egy kávéházi átalakításról olvasunk még ez esz
tendőben, jobban mondva új bérlő új kávéházáról ír 
az. újdonság a Rajzolatok május 7-iki számában: 
„Többszer tettünk már említést lapjainkban Pest 
csinos kávéházairól; a napokban ismét kinyittaték 
egv a sebestjén piacon, Kovács-házban, melly habár 
a kisebbszerűek közé tartozik, mind célszerű elrende
lésére. mind csinos voltára nézve igen ajánlja magát 
a szemnek. A falak világos zöld alapszínnel festvék, 
és a tükrök felett fehér, veres és zöld nemzeti színű 
szalag-ékítmények vannak; az italok különös jóságn
ak s a kész szolgálat mellett még — magyarul szá
moló leke-őröket is hallhatni benne. Bérlője Se hőn 
József, egy vállalkozó készszolgálatú fiatal ember. (I. 
296. o.) így indult útjára 1837-ben a Török Császár
hoz. cégérezetl Török Csacsinak becézett híres jurátus 
kávéház.

A Helvétia R,*T. páratlan ház
béremelése más környékre 

kényszeritette 
a régi O rc 2 y kávéházat

A régi Budapest egyik jellegzetes kávéháza: az 
Orczy-kávéház, a hasonló nevű évszázados épület
tömb lebontásával egyidejűleg hajléktalanná vált. A 
Helvétia Rt., amely az új Madách Imre sugárút tel
keinek nagyrészét még jó időben megvásárolta, mint 
ismeretes, egy üzletházat épített abból a célból, hogy 
az Orczy-ház kitelepített üzletei ideiglenesen itt nyer
jenek elhelyezést. Közben megindultak az építkezési 
munkálatok is és rövidesen tető alá kerülnek a Ma- 
dách-sugárút első bérpalotái. így vált aktuálissá az 
Orczy-kávéház új helyiségének bérlete is, amely ter
mészetesen megillette a sok évtizedes, régi budapesti 
kávéház tulajdonosait. Nagy meglepetést keltett tehát, 
amikor a Helvétia Rt. az új bérpalotában lévő kávé
ház helyiségéért 22.000 pengő évibéri kéri a kávéház 
tulajdonosaitól, akiknek pedig méltányos áron még 
az Orczy-ház lebontása előtt megígérte a megfelelő 
új és olcsó kávéház bérletét.

Az Orczy-kávéház tulajdonosai a régi bérnél ma
gasabb új házbért nem tartották elfogadhatónak. Az 
előzetes megállapodásra való hivatkozással, kérték a 
Helvétia Rt. vezetőségét, hogy méltányos megoldással 
tegye lehetővé, hogy a régi budapesti kávéház a jól 
ismert megszokott helyén folytathassa működését. 
Hangoztatták, hogy ezt a tipikus pesti kávéházat 
nagyrészt a környék kereskedői látogatják és több 
kereskedelmi érdekképviselet is itt tartja összejövete
leit és hivatalos megbeszéléseit. Úgyszólván lehetet-
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lensóf' loháI elmenniök erről .1 környékről, meri ez 
esetben vendégeik jelentős részének elvesztésével 
kell számolniok.

A komoly és méltánylandó szempontok ellenere 
;i Ilelvetia Hl. kitartott a meglepetésszerűen felemelt 
házbérösszeg mellett, úgyhogy a régi Orczv-kávéhaz 
törzsközönsége jó részének esetleges elvesztése elle
nére is kénytelen volt lemondani a régi és megszokott 
helyiségről és környékről. Az Orczv-kávéház az And- 
rássv úton nyitja meg új helyiségeit, míg a Helvétia 
Ht. az Orczv-kávéhaz szamára készített kávéházi he
lyiségeket a szomszédos Splendid kávéháznak adta ki.

(Tőzsdei Kurír.)

Kik felelősek a munkaadóval
egyetemlegesen 
azOTI hátralékért?

Hogy minősül az iizeimitúdlás?
Állandóan fennforog az a kérdés, hogy ki felelős 

a munkaadóval a társadalombiztosítási hátralékért.
Erre nézve olvasóink tájékoztatására közöljük, 

hogy a társadalombiztosítás terheiért általában a 
munkaadót, a vállalatot terheli a felelőség.

A törvény a bevételek biztosítása végett azonban 
nemcsak a munkaadót teszi e terhekért felelőssé, ha
nem a felelősséget kiterjeszti oly személyekre is, akik 
szorosabb értelemben nem tekinthetők munkaadók
nak. A felelősség kiterjesztésének célja a társadalom
biztosítás bevételeinek lehető biztosítása, megvédeni 
a biztosító intézeteket a kijátszásokkal szemben.

A társadalombiztosítási törvények szerint a tár
sadalombiztosítási járulékokért, terhekért a fizetésre 
közvetlenül kötelezettel ,vagyis a munkaadóval egye
temlegesen felelősek:

részvénytársaságoknál és szövetkezeteknél az 
igazgatósági tagok és igazgatók;

korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezetők;
egyéb vállalatoknál és üzemeknél a cégtulajdo

nosok;
testületeknél, egyesületeknél és társulatoknál a 

vezetőség.
A felszámolás ideje alatt felmerült terhekért a 

fizetésre közvetlenül kötelezettel együtt egyetemiig 
felelősek a felszámolás alatt álló vállalatok fel
számolói.

A társadalombiztosítási terhekért egyetemlegesen 
felelős az alvállalkozóval egviitt a fővállalkozó is. Fő
vállakozó az, aki a munka teljesítését a megrendelő
vel szemben elvállalta, alvállalkozók pedig azok, akik 
az egyes munkák elvégzésére közvetlenül vagy köz
vetve a fővállalkozóval szemben vállalkoztak.

A vendéglő, kávéház, színház, mulató és más ha
sonló üzem tulajdonosát az üzemben működő zene
kar, vagv más szórakoztató együttes (énekkar stb.) 
tagjainak munkaadójával szemben fővállalkozónak, a 
munkaadót pedig alvállalkozónak kell tekinteni.

7

Finom teakeverékek
Speciálisán kávéházi gényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

Imperiál -  Royal -  Angol rendszerű leakemékek
originál 2'50 és 5 kg-os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

Kávésok Áruforgalmi R.-t.-töl
Budapest, Vili., József-körut 38.
Telefon: 1—392—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

Egyetemlegesen felelős a munkaadóval, valamint 
az üzemutóddal a vele közös háztartásban élő házas
társa is. A házaslárs csupán csak az együttélés ideje 
alatt felmerült tartozásokért felelős.

A társadalombiztosítási tartozásokért az eredeti 
adós munkaadóval egyetemlegesen felelősek az üzem- 
ulódok is.

Mikor állapítható meg az iizcimilódlás?
Kereskedelmi üzletek átvételének a módját, az 

üzlet átvevőnek az üzletből eredő tartozásokért való 
felelősségét az 1908:LVil. te. szabályozza. Az. üzem
utódra még szigorúbb felelősség háramlik és ezért 
fontos, hogy az erre vonatkozó szabályokat ismerjük.

Ha az említett törvény szerint megállapítást nyer 
az iizletátruházá.s. ugyanúgy meg kell állapítani az 
üzemutódlást is.

Ezenfelül az üzemutódlást meg kell állapítani 
akkor is, ha az üzlet átruházás ugyan nem állapítható 
meg, de megállapítható az üzemnek az eredeti adós 
(előd) üzemével való azonossága. Az üxcmutódlás 
megállapításának egyedüli előfeltétele az üzemazonos- 
ság.

Az iizeniazonosságot árverési vétel, esőd, kéfxg- 
szeregyességi eljárás során történt értékesítés eseté
ben megállapítani nem lehet, kivéve a rosszhiszemű 
szerzés esetét.

A bírói gyakorlat szerint rosszhiszeműség akkor 
forog fenn. ha az árverési vevő az árverést .szenvedő
vel egyetértve közreműködik, hogy az intézet követe
lésének behajtását meghiúsítsa.

A rosszhiszeműséget mindannyiszor vélelmezni 
kell. valahányszor az üzemet árverési vétel, csőd, 
kénvszeregves^égi eljárás során történi értékesítés 
során az utóbbi a házastársától, saját vagv házastár
sinak fel vagv lemenő ágbeli rokonságától, testvéré
től. féltesIvérétöl vagv 0 személyek valamelyikének

Kristály ásványos forrásvíz csakSzentLukáes védjeggyel eredeti
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Hattyú gözmoso kölcsönző vállalat
szára z v e ^ t i i z U t á i  és festés

Budapeat, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-585 59
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezvel Legkíméletesebb mosási-rendszer.

házaslársától veszi meg. A rosszhiszeműséget ez inlé- 
zelek kötelesek bizonyítani.

Az iizemazonosságol minden esetben a/, üzem 
helyére, az üzem viselőre, a termeli vagy forgalomba 
hozott áruk jellegére, a gazdasági kapcsolatokra (ve
vőkör) az üzem működésének tartósat)!) szünetelésére 
vonatkozó körülmények gondos mérlegelésével kell 
és lehel csak megállapítani.

A bírói gyakorlat szerint nem lehel az iiz.emazo- 
nosságot csupán csak az iizemhelv és iparág azonos
sága. illetve az utóbbi hasonlósága alapján megálla
pítani, ha a termeli vagy forgalomba hozott áruk 
nem azonosak az elődjével, ha az előd üzemének 
megszűnése és az utód üzemének megnyitása közölt 
több. mint hat hét telt el stb.

Mivel az említett öl körülmény mérlegelése alap
ján kell az. üzem azonosságát megállapítani, erre vo
natkozó konkrét szabályokat felállítani nem lehet, 
útmutatással csak a bírói gyakorlat szolgálhat.

M ikor valósul meg a műhely- 
bérlők védelmének jogalkotása?

Az. év végével lejáró házadókedvezmény erős 
ütemben mozdította elő a tespedő építési tevékenysé
get. Több mint száz, túlnyomókig 3, I és .) emeletes 
bérház kerüli lelő alá. Egész palolasorok épültek fel 
az új Lipótváros szűk utcáiban, a Madách-léren es 
I>uda kedvezményezett útvonalain. A benépesült bér- 
házak üzlet és műhely helyiségei nagyrészt bérlőre 
találtak.

A jövőbe vetett reménységgel, hősi bátorsággal 
vállalkoztak az úttörő nehéz munkájára, olyan terü
leten. ahol a tavasszal még lakatlan sártenger volt. 
Ezek a hősök azok, akik szorgos, szívós munkájuk
kal emelik az általuk bérelt helyiség és ezen keresztül 
az egész bérház értékét.

lla reményükbe csalódva, vállalkozásuk nem 
sikerül, befektetett tőkéjüknek elvesztésén, körbeve
szett munkájukon felül önállóságukat is elvesztik s 
a legjobb cselben, ha alkalmazotti minőségben sikerül 
elhelyezkedniük.

A kidőli küzdők helyébe újabb hősök lépnek, 
akik még nagyobb energiával folytatják az ilödeik 
nehéz munkáját. Nem egy esetben egész sorok dőlnek 
ki. amíg végre egynek sikerül gyökeret vernie. Amint 
a vállalkozási siker koronázza, jelentkezik a háztu
lajdonos é‘- részt kér az eléri oredménvböl. műhely- 
béreim lés formájában.

A kézmüvesiparos, hijján az érdekeit megfelelően 
védő jogalkotásnak, teljesen ki van szolgáltatva a 
háztulajdonos esetleges mohóságának.

R á c s  Z s i g a
Cigányprímás, szalon és jazz zenekari karmester, impressario 

müvésziigynöksége
Budapest, VI., Vörösmarty*utca 62.

Egyetemes nemzeti érdek, hogy a kereskedelem 
és kisipar a maga hivatását tökéletese^ betölthesse. 
Ehhez pedig nemcsak áruk, dologi eszközök szüksé
gesek hanem kisipari tevékenységnek a szervezett 
társadalom állal nyújtott megértés és támogatás és az 
életviszonyok változását figyelembe vevő jogalko
tások.

Ilyen jogalkotási .szükséglet a boll és műhely 
helyiségeknek a megvédése, amit a francia törvény
hozás „A kereskedelmi tulajdonnak elismerése és 
védelme*' címen cikkelyezetl be törvénytárába.

Nagyon kevés azoknak a boldog kereskedőknek 
és kisiparosoknak a száma, akik saját ingatl'imiKban 
folytathatják gazdasági tevékenységüket. Idegen tu
lajdont képező ingatlanban béreltek helyiségei üze
mük megkezdésére és folytatására. A bérlemény be
rendezése gyakran a rendelkezésre álló kis tökének 
felét felemészti, a még megmaradó kevés forgótőke 
a legnagyobb anyagi és szellemi erejének kifejtését 
leszi szükségessé, hogy erkölcsi és anyagi sikert tud
jon elérni. Szaktudás, ügyesség, szorgalom, kitartás 
idővel elismerésre talál.

Ezzel a küzdelmes tevékenységgel a javak terme
lésén. értékesítésén létrehoz és kitermel egy második 
eredményi is: magát a boltot, illetve a műhelyt, mint 
eszmei értékel!

A kereskedő, illetve kisiparos fáradságot nem is
merő üzleti, illetve ipara tevékenységgel az idők fo
lyamán üzleti lökében, berendezésben, árukészletben, 
munkagépekben stb. jelentkező vagyoni gyűjt.

Mindezen érték kétségessé válik abban a pilla
natban. amidőn a helyiség bérlete felmondás, vag\ a 
bérleti szerződés lejárta folytán megszűnik, vagy, ha 
a tisztességtelen versenytárs az u. n. ..kistájgeroló** a 
bérlő eredményes tevékenységéi megirigyelve, magas 
bérleli összeg felajánlásával akarja a régi, a helyiség
nek értékéi bosszú fáradságos tevékenységgel kimun
káló bérlői kiszorítani. Hosszú, nem ritkán több évti
zedes munka értéke válik így egyik napról a másikra 
problematikussá.

Mindezekből következik, hogy jogüres térben 
építi fel megélhetésének szerény hajlékát a bolt és 
mühelybérlő. amikor a korlátlan joggal rendelkező 
ingatlantulajdonos egv tollvonással elsöpörheti évti
zedes munkájának minden eredményét.

A kereskedelmi és ipari tulajdoni a többek kö
zöli Franciaországban 1926. évben, Angliában 1927. 
évben törvényesen rendezték. Mindkét államban, bár 
más-más szempontok voltak irányadók, mégis sike
rüli ;i kérdési úgy. a bérbeadó, mint a bérlő érdekei! 
l ellöképpen méltányoló módon megoldani. Nem két
séges. hogv nálunk is inog kell találni azt a megoldást, 
amelv a házba fektetett tökének biztosítása mellett 
pw'-ii'.n' fii üi ;i bérlőnek fáradhatatlan és a bérlemény 
érléféllagál fokozatosan emelő munkásságát.

A kereskedelmi és ipari üzlellolep bérlőjének
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löbbosztendei birtoklás után jogot kell adni arra. 
hogy az ingatlantulajdonos a lejáró bérletet -  figye
lemmel az időközben az ingatlan, tehát a bérlemény
ben beállott értékemelkedésre — megújítsa. Amenv- 
nyiben közös megállapodással nem sikerülne a bér
leti összeg megállapítása, akkor arbitrárius szakértő 
bíróságra kell a vitás teltételek megállapítását bízni. 
A bérösszeg megállapításánál a gazdasági helyzet 
összes körülményei mellett, figyelembe veendő az az 
ajánlat is, amelyet a bérbeadó esetleg harmadik sze
mélytől kapott. Ha azonban ez az ajánlat irreális, a 
bérelt helyiség értékével arányban nem áll. úgy a 
i ( gi bérlőnek jogában all a bérlét megújításától v is 
szalépni. Ebben az esetben joga van kártérítést köve
telni. A szakértők által megállapított károsodásért a 
regi bérlőnek a háztulajdonoson kívül még az új 
bérlő (a kistájgeroló) is felelősséggel tartozik.

Győződjék meg kártyáink kiváló minőségéről.

CHROMO MAGYAR ÁLTALÁNOS PAPÍRIPAR R .I.
B U D A P E S T .

Gyártelep és iroda; Városi lerakat:
X , FUzér-ulca 57-59 VI., Liszt Ferenc tér 5.
Teleron 148 420 Telefon 119-041.

H i v a t a l o s  r é s z  H Í R E K
Tisztelt Kartársak!

Felhívjuk b. figyelmüket, a Magyar Anyák Nem
zetvédő Bizottságának minden évben megújított „bú
zavirág akciójára", mely ez évben olykép módosul, 
hogy búzavirág beíveli bélyegeket bocsát ki, amelye
ket a számolócédnlákra ragasztva — árának felszá
mítása mellett — kellene forgalomba hozni.

Feleslegesnek tartjuk, hogy e mozgalom céljait 
részletesen ismertessük. A cél a sokgyermekes ma
gyar anyák anyagi és erkölcsi támogatása, 
akik sokszor a legnehezebb viszonyok közepette 
kénytelenek az új magyar generációi felnevelni, ügy 
véljük ez olyan cél, melynek támogatása elöl senki 
som zárkózhatik el.

A támogatás megvalósítása érdekében a ...Magyar 
Anyák Nemzetvédő Bizottsága" mindenkinek megfe
lelő mennyiségit bélyegei küld, amely december ló 
tól január 15 közötti időben hozandó forgalomba. 
Január 15-ike után történik meg ti leszámolás, ami
kor a megmaradt bélyegek visszaküldése mellett, az 
eladottak értéke kiegyenlítendő.

Nyomatékosan kérjük Kartársainkat, hogy szi
vük teljes melegével támogassák ezt a nemes és ha
zafias mozgalmat és mozdítsák elő annak minél I fi - 
jesebb sikerét.

Budapest, 1937. november 12.
Kartársi üdvözlettel: 

I)r. Havas s. k. Mészáros Győző s. k.
főjegyző elnök

Elöljáróság! iilés. — Mint a lapunk címlapján 
közzétett meghívóból kitűnik a Budapesti Kávésok 
Ipartestületének elöljárósága f. é. november 20-án 
(pénteken) déli félegy órakor ülést tart: — Nyo
matékosan felhívjuk az elöljáróság és számvizsgáló 
bizottság tagjait, hogy az ülésen minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg.

Az 1938. évi adóközösség megalakulása. Lapunk 
múlt számában, valamint külön megküldölt körleve
lekben felhívtuk a testület összes tagjait, hogy 
amennyiben az 1938. évi adóközösség tagjai kiván- 
naiv lenni belépési nyilatkozatukat, valamint forgalmi 
adataikat f. é. november 15-ig küldjék be az adó- 
közösség irodájába. Sajnálattal látjuk, hogy e halár- 
időig kartársaink egyrésze ennek a felhívásnak nem 
féléiéit meg. — Figyelmeztetjük mindazokat, akik e 
bejelentéseket nem küldték be, saját érdekükben f. 
é. november 20-ig feltétlen tegyék meg. Az ezen 
határidőn léd érkező csatlakozásokat az adóközösség 
vezetősége nem veheti tudomásul és az illetők a: 
1938. évi adákőzösséyvek nem lehelnek taijjai!

Tíz tagsági helyet kér a felsőháziján a kamara. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara felterjesz
tést intézet Darányi Kálmán miniszterelnökhöz, mely
ben felhívta figyelmét arra, hogy a kereskedelmi és

M I N D É I  A L B I N  'f * i
Patent ulságrámák, hetilap map-

\n/  // /PH z  * 
o  7tt- -pák, étlap mappák és borlap

mappák speciális gyártása. 0J I* N
Budapest, VI., Szív ucca 39 b. sz.

Alapittatoti: I9 ll z j P
ÜJ 1 H *

Villamos habfúiő
1 perc alatt t liter tejszínből 3 liter habot fúj 

Ara P 190.- Részletre is. Díjtalan bemutatás

R ádió-bérlet: havi 5.- p en gőtő l
havi í.-P -to lG r a m o f o n e r ő s t t ő ,  minden rádióhoz 

kapcsolhúó eleklrogramofon és mikrofon

„ O D E O N "  KárolyKirály-út 5. Telefon:l49-607.
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Kávéházi, vendéglői tű z h e ly e k e t
legolcsóbban készif, szállít, javít 
STEINBACH JÁNOS,

Budapest, XIII., Gömb-ucca 44/a. Tel.: 2-905-51

iparkamarák felsőházi kérdése mindezidcig nem 
nyert megnyugtató módon megoldást. A felterjesztés 
arra kéri a miniszterelnököt, hogy a törvény meg
változtatásával a kereskedelmi és iparkamara által 
választandó felsőházi rendes és póttagok számát 10— 
10-rc emeljék fel. úgyhogy a budapesti kamara négy 
rendes és négy póttagot és a hat vidéki kamara pe
dig egyenként egy rendes és egy póttagot választ
hasson.

Ilahilo/ás. Borgida Farkas volt régi érdemes kar
társunk folyó évi október 31-én ö7 éves korában el
hunyt.

Volt kávés üzletvezetőnek ajánlkozik. Címe az 
ipartest ölet irodájában.

Szakmai megbízhatatlanságért iparengedély el
vonás. A budapesti VIII. kerület elöljárója P. A. hen- 
tesmesler iparengedélyét az 1936. évi VII. te. 19. sza
kasza alapján egv évi időtartamra elvonta. mert 
1034-től 1037-ig P.-t a vendéglősipar jogosulatlan 
gyakorlásáért öt esetben jogerősen elitélték. így szak
mai megbízhatatlansága kétségessé vált és ezért vele 
szemben a már idézett törvényszakaszt kellett alkal
mazni.

Az OT1 és MABI iratainak kézbesítése. Az ÜTI 
és MABI iratainak kézbesítését szabályozza a hivata
los lap október 21-iki számában megjelent 211.520— 
1037. B. M szánni belügyminiszteri rendelet. Eszerint 
a társadalombiztosító intézetek fizetési meghagyásait, 
határozati felhívásait, értesítéseit stb. közvetlenül az 
érdekelt feleknek meg kell küldeni. A panaszra, kér 
vényre, felszólalásra, fellebbezésre adott határozatni 
annak kell kikézbe.síteni közös beadvány esetén, aki 
azt első helyen aláírta. A 7. pontból álló rendelet sza
bályozza a pósta és a saját közegek útján való kikéz
besítést.

.Mikor és milyen adatokai követelhet a pénzügyi 
hatóság? A 19.207/1037 sz. pü. rendelet azt mondja: 
Amikor a pénzügyigazgatóság, vagy a m. kir. adó
hivatalok valamely egyesületet, vagy az egyesület kö
telékébe tartozó nagykereskedőket egyes megnevezett 
kereskedők részére eladott árúk összértékének és a 
vásárolt áruk vételárára teljesíteti fizetéseknek egy 
összegben vak) kimutatására hívják fel, az egyesület, 
illetőleg a kötelékébe tartozó kereskedők ennek a 
felhívásnak eleget tenni tartoznak, ellenben részletes 
számlakivonatok megküldésére, valamint vevői név
sorának közlésére senkisem köteles. Az adatszolgál
tatási kötelezettség tehát csakis konkrét esetre, az 
adóhatóság által előre megnevezeti cégre, s csupán 
a vásárlás és fizetés végösszegére vonatkozik.

Mikor tilos a rcklániajándék? A Kúria legújabb 
608/1937 sz. ítélete szerint akkor, ha állandó és rend
szeres. Akármilyen kicsi is az értéke.

Szakmai konlárhíróságok. A budapesti ipartestii- 
lelek állandóan panaszolják, hogy a kontárügyi felje
lentések elintézése igen lassan történik mindamellett, 
hogy a IV., VIII., IX., X. közigazgatási kerületek egye

Salad gozm osógyár
e» fehernem ttkölcsönzö

A legmodernebb berendezés. M o.ás lágyiloii vízben. 
V ., Vörösmarty ucca 54. - lalefon : 1-162 86
Olcsó árak! ________________Ponlos kiszolgálás.

sített üontárbíróságot kaptak. E panaszok tárgyában 
az Ipartestületek Országos Központja az iparügyi mi
niszter elé olyan értelmű kívánságot terjesztett, hogy 
szakmai kontárbíróságok állítassanak fel és egy-egy 
iparágra nézve az egész főváros területére egy bíró 
ítélkezzék. Esetleg kisérletképen valamelyik szakma

Alma pontiakban. Amerikában újabban az almái 
poralakban is forgalomba hozzák. Az almapor az 
E'szakamerikai Gyógyszerészeti Társaság véleménye 
szerint igen jó gyógyszer, különösen a gyermekek 
nyári gyomorbetegségeinél. A kémiai vizsgálat szerint 
a friss alma alkotórészei az almaporban is .oent van
nak. Ma a rendes tehéntejhez almaporl keverünk, úgy 
ez a tej állítólag az anyatejjel egyenértékű. Az alma
por gyorsítja az emésztési folyamatot és jelentéke
nyen nagyobb segítséget nyújt a szervezet, betegsé
gek ellen való megvédésénél, amint a narancs, banán 
vagy más gyümölcsök.

Uj pinoérsztrájk fenyegeti Párizst. A szállodák, 
vendéglők és kávéházak újabb sztrájkkal fenyegetőz
nek, ha a munkaadók nem vezetik be az ötnapos 
munkahetet napi nyolcórás munkaidővel.

Mennyi kávét iszik a világ? A brazíliai kávéinté
zet közleménye szerint a világ kávéfogyasztása 1937. 
első felében az előző év ugyanazon időszakával szem
ben 16%-kal csökkent. A kávéfogyasztás az említett 
időszakban 12.823 millió zsák volt, szemben 13.032 
millió zsákkal. Európa, amely a világ kávéfogyasztá
sának mintegy felét fogyasztja. 150.000 zsákkal töb
bet vett át, szemben Amerikával, amelynek fogyasz
tása 350.000 zsákkal csökkent. Brazíliának a kávé vi
lágpiacán elfoglalt első helye komolyan veszélyez
lelve van, mert 1937. első felében Brazília a világfo- 
gyasztásnak csak 53f|/"-át szállította, szemben az 1.936- 
ik év első leiének 60%-ával Ebből a fejlődésből meg 
lehel ismerni, hogy a nem brazíliai eredetű kávé mi
lyen gyorsan hódítja meg a fogyasztási piacokat és 
hogy a brazíliai kávétermelés milyen veszélyes hely
zetbe kerül, ha Brazília minden lehetőt meg nem 
lesz, hogy elvesztőn pozícióját visszaszerezze.

A kereseti adó figyelembevétele a társadalombiz
tosításban. A munkaadó által a munkavállaló helyei! 
fizetőit kereseti adót az ÜTI a járulék alapjául szol
gáló javadalmazásba beszámította. A bírói gyakorlat 
az Intézel gvakorlataval ellentétes álláspontra helyez
kedett kimondván, hogy: ez a kereseti adó nem szá
mítható be a javadalmazásba. Az ÜTI igazgatósága 
most ugv intézkedett, hogy a felsőbírén ítéletekre te
kintettél a munkaadó által a munkavállaló helyei! 
fizetett kereseti adót úgy a járulékkirovásnál, mint a 
segélyezésnél figyelmen kívül hagyja mindaddig, u- 
mig a bíróság ez ítélettel ellentétes jogegységi határo
zatot nem hoz. Kimondotta az igazgatóság azt is, hogy 
amennyiben a bíróság ellentétes jogegységi határoza
tot hozna, a jogegységi határozat közzététele előtti 
időpontra az Intézel visszamenőleg a munkaadóitól 
e címen járulékot nem fog igényelni.
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Önálló iparos üzletvezetői tevékenysége. Az az
iparos, aki képesítéshez kötött mesterségét, arra el
nyert iparigazolvány birtokában saját számlára foly
tat. más iparosnak üzletvezetője, korlátolt felelősségű 
társaságnak, vagy közkereseti, illetve betéti társaság
nak üzletvezetésre jogosított tagja egyidejűén nem le
het. (22.703/1936)

Cukrász sa ját háztartása részére főzethet e abban 
a helyiségben, melyben a fagylaltot készíti? 2323.
A fagylalt készítésének, kezelésének és i'orgalombaho- 
zatalállak szabályozása tárgyában kiadott 134135 -  
1932. K. M. sz. rendelet I. §-ának (3)- (6) bekezdései 
tartalmazzák a fagylalt készítésére szolgáló helyiséget 
illető követelményeket. Az (5) bekezdés többek között 
előírja azt is, hogy a fagylalt készítésére szolgáló he
lyiségeket tisztán kell tartani és gondosan szellőztet
ni, azokban olyan anyagot tartani, vagv olyan műve
leteket végezni nem szabad, amelyek a tisztaságot ve
szélyeztetik, illetőleg melyek a fagylaltnak jellegétől 
elülő szagot .vagy ízt adhatnak, vagy a fagylaltot be
szennyezhetik vagy megfertőzhetik.

Énnek a rendelkezésnek alapján a járási tiszti
orvos meghallgatása után az elsőfokú hatóság jogo
san követelheti meg, hogy a fagylaltot (általában cuk- 
rászipari termékeken előállító helyiségben vagy az 
azzal kapcsolatos folyosón, háztartási sütés főzés ne 
történjék, mert ez esetben tényleg fennforog annak a 
veszélye, hogy a fagylalt jellegétől eltérően szagot, 
vagy ízt kap.

Ingyen szódavíz-hirdetés tisztességtelen verseny.
Liistvik Ferenc vendéglős üzlethelyisége előtt elhe
lyezeti három nagy lábián olyan tartalmú hirdet
ményi függesztett ki, amely szerint minden liter bor 
után egy üveg szódavizet ingyen ad utcán át. E hir
detés szövege miatt Rosenschein Márton korosmáros 
tisztességtelen versenypert indított a budapesti kir. 
törvényszéken. Kóczán Ödön dr. bíró előtt tárgyalták 
az ügyel és a bizonyítási eljárás befejezése után a 
törvényszék megállapította az alperes terhére a tisz
tességtelen verseny fennforgását, eltiltotta a panaszolt 
hirdetés használatától és elmarasztalta 2.30 pengő 
perköltség megfizetésében. Az ítélet indokolása sze- 
rint a szóbanforgó hirdetmény a tisztességtelen üzleti

Használt Nationai-pérutarak
garanciával, a berlini National-gyár voll műszerészénél
Vétel, eladás, javirás, k a rban tanás .

__KtaS^és SÁNDOR!, VII., Nyár-u 23 Tel.: 14!) £5 3.

Ielfogás szabályaiba ütközik, meri az alperes üzleté
nek forgalmat, nem az arujanak jósága és olcsósága 
allal akarta- fokozni, hanem azzal, hogy a vevőinek 
ingyen szódavizei ad.

I unoneiskolui mulasztás a lauioncviszony meg
szűnte után. Az alsóbbfokú rendőri büntetőbíróságok 
terheltet, lanoncának iskolamulasztása miatt megbün
tetlek. A kihagási tanács 1031/1927 kihágási szám 
alatt felmentő Ítéletet hozott a következő megokolás- 
sal: A Kihágási tanács a másodfokú Ítéletet az 1929. 
XXX. le. 60. 8-ának második bekezdése, második 
pontja alapján felülbírálat alá vette és felmeiitöleg 
megállapította, hogy az alsóbbfokú büntető bírósá
gok jogszabályt sértettek, mindön a tényállásból vont 
helytelen jogkövelkezteléssel, terheltet megbüntették, 
holott kihágás nem forog fenn. A terheltet ugyanis 
a vád tárgyává lett iskolai mulasztások miatt felelős
ség nem terheli, mert a közte és fanonea közt fenn
álló tanviszony — mint ez az illetékes ipartestedet hi
vatalos igazolásából kitűnik, — még a vádcselek
ményt megelőzőleg megszűnt. A tanvi.szony megszűn
tével pedig a munkaadó a lanonc iskoláztatásáért 
nem felelős.

luicz Zsga egányprimás és karmester Zene- és míívészügy- 
uökségc |VI„ Vörösmarty ti, 02.) legelőnyösebben közvetít 
zenekarokat és zenészeket. Krétait ajánljuk iparlársainknak, 
mint igen meghízható ügynökséget.

llj tisztító üzem. A közelmúltban alakult meg a Nova fe
liéről mii és vegytisztító részvénytársaság, a Visegrádi orca 31. 
szám alatt. A gyár szakmérnök vezetése alatt mintegy 100 
alkalmazottat foglakoztat és berendezése a legmodernebb. 
Munkájáról a legelőnyösebbet hallottunk s miután tudomá
sunk szerint a kávéházi fehérneműek tisztításával is foglalkozik 
szaktársaink figyelmébe ajánljuk a fenti céget.

ZWACK LIlvöIUíYÁR elsőrangú gin-t, whisky t, 
vermutból kész coetailt és tokaji borból főzött 
Itrandyi (Konyak) hoz forgalomba, amelyet bármely 
külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl ti kar
társak szíves figyelmébe. Fenti öt eikk sok külföldi 
márkánál még jobb is. Mixeléshez páratalanok. Kérjen 
coektail-reeeptct! Kecskeméti barackpálinkája ai leg
jobb a maga nemében. IJnicum versenyen kívül.

Vendéglő és Kévéhézberendezési Vállalat 1lu d a p e s 1, V I I . ,  S ip -u t c a  14. s zá m .
Tulajdonos: T i l l e r  R ó b e r t

L e g e l ő n y ö s e b b  á r a k  me l l e t t  k ö l c s ö n ö z
T e l e f o n ;  1 3 5 - 1 4 2 .

V É T E L  É S  E L A D Á S
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c o r v  i n  A Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!
Modern kölcsönkönyvtár

Telefon: 1-375-86 havi bérdij 1 pengő
HaiiasHHKíSisa kise HESS ee  íBmESkm emh
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m í íM íV-d.: 83b i
Olcsó beszerzési f' rrás. Elsőrangú friss áru
Megrendelésre gyorsan és pontosan házhozszállitja :Pfima cukrászipari sütemények hávéházak 

lüvémétéseli, w ndéilih . élteidét rtszére

IS). GrUnwald Mór
Ferenc József-rakparr 6.

Telefon: 1-858-39. — Üveg és  porcellán.

FIGYELJÜNK!
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játék kártyagyár R.-T*

PIATN IK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17. 

Telefon: 1-310-03, 1-463-71. 
vÉcuegv Alapittatott 1824.

B O R P A L O TA  RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótéíelben.

írógépet irodájába, üzletébe, otthonába 
legolcsóbban Édes és Decsy- 

nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-ii. 18. Tel.: 1-442-24

K ávéházi tűzhelyek
nagy fülőanyag megtakarítással. Főzőedények, Uslök, kávdfőző- 

kannáK állandó raktára . Ónozás

J a n c s u r á k  G u s z t á v
aranykoszorus cág, Budapest, IX  , Ferenc-u. 39. T e l : 1 -308-47.

Hirdessen
felelős kiadó: (lyencs Dénes.

Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai míiintézcte, 
Budapest. VII.. Vörösmarty ucca ő

a Kávésok  
L a p j á b a n
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