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.mikői. m ; ik eed k ezziík  meg?

Április tíO-ijuj befizetendő az álalányoz.otl és zenés 
kávéházak vigalmi adója.

Április 25-ig befizetendő a sz.cmélyzt I illetnie 
öveiből levont kereseti, külön- és rokkanlelláási adó.

Ápriils 25-én (csütörtök) délután .'> órakor elöl
járó'ági ülés az ipartestül(t tanácstermében.

.Május 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzlet
nél' első részlete.

.Május (»-ig megfizetendő a nem álalányozotl é- 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Május 10-ig az adókókö/.össrg tagjaj tartoznak 
megfizetni május havi forgalmi és lényíízési adóála- 
lányukat.

Május 15-ig fizetik a fényíizéd adóf azok. akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

JKe&tkivó
\ Budapesti Kávésok Ipartcstiiletének Előljáró- 

sága f. évi április 25-én (csütörtökön) délután öt óra
kor az ipartestület tanácstermében

ü L É  S  T

tart, melyre az elöljáróság I. tagjait meghívja. 
Budapest, 1055. április 15.

I)r. Havas Nándor k. .Mészáros Győző •>. k
főjegyző. elnök.

fztár-igázsifc
Tanonciskolánkban iparunk jövő nemzedékének, 

amikor azl a kérdési tesszük lel. ...Mi a kávéház.?, azt 
kell felelniük, hogy ..A kávéház. nyilvános étkezési 
üzem". Ma magunk is érezzük, hogy ez a definíció 
némileg hiányos, mert a kávéházak nem kis mértékben 
n közönség szórakoztatását is szolgálják. Hisz a ven
dégeknek a társaságban és társalgásban talált szóra
kozáson kivid rendelkezésükre áll a kártya, hilliárd. 
sakk, dominó, a kávésoknak olv nagy áldozatni je
lenlő bel- és külföldi lapok tömege, továbbá a zene. 
Kétségtelen tehál. hogy manapság már a kávéháznak 
elsőrendűen szórakoztató jellege is van.

Nem lehet lehál kifogásolni azl sem, ha éppen a 
mai leromlott viszonyokra való tekintettel, amikor a 
létért való küzdelem, a megélhetésért folytatott harc 
minden területen olyan éles, a kávéházak ezt a szó
rakoztatási jelleget is jobban kidomborítani igvekez 
nck. természetesen abban a reményben, hogy ez által 
több közönséget vonzanak és így nagyobb lévén a 
bevételük, jobban fogják megtalálni boldogulásukat.

Csák egvre kell nagyon vigyázni, arra, boffv üz
leti cselekedeteinkben ne kizárólag az vezessen, hogy 
mit csinál a konkurrencia, hanem hogy mit mond a 
számok realitása? Nem biztos, hogy üzleti genialitás- 
nak minősíthető az, leszállítani a reggeli árát 38 fil
lérre azért, mert tegnap a konknrrens üzlet olyan 
plakátot telt ki a kirakatába, melv szerint ő azt a reg
geli! 40 fillérért adja. Bele kell. hogy pusztuljon ebbe 
mind a kél üzlet. Ez az árdumping.

Nehezen megérthető szerencsétlenség, hogy ez. az 
árromholás tényleg létezik akkor, amikor éppen a 
kávéházak legfontosabb cikkeinek, például a kávénak, 
teának, cukornak az. ára évek óla csak emelkedő ten
denciái inulal. Es ezzel parallel van ill még valami, 
ami folyton csak emelkedik: emelkedik épp úgy,
mini a kávénak, vagy a teának az. ára és emelkedik

Budapesti Központi Általános A főváros kávéh áza i, szá llod á i és
Tejcsarnok Részv.-Társ. kávémérésein«k szállítója
VII., Rottenblller ucca 31. Tojás o sz tá ly
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Nem minden m u s t á r

TIVOll
G yárija : Goítlieb Konzervgyár, Budapest,
VII., Nürnberg-u. 34. — Telefon: 96-7-02, 96-1-46.

épp úgy, mini ahogy a bevételeink csökkennek, és 
ez a kávéliázak zeneszolgállatási költsége.

Hangsúlyoztam, hogy meg kell és lehel érteni, 
ha a mai állandóan lefelé tendáló forgalmat a kávéhá
zak zeneszolgáltatással szeretnék kiegyensúlyozni. De 
ha ezen a téren az lesz az irányadó), hogy mii csinál 
a konknrreiicia, nem pedig az, hogy mit bir el a 
reális üzleti lehetőség, akkor meg van pecsételve ezek
nek a kávéházaknak a sorsa is.

Kezdetben volt a kávéház zene nélkül, vagy 
mint régebben néhány cigányzenés kávéház. De 
lassan, majd gyorsabban a zene nélküli kávéházba 
bevonult a zongora, melléje egv zongorista. Utána a 
zongorista mellé egy dohos. Majd két zongora, azután 
a két zongora mellé egy dohos, esetleg még egy he
gedű és saxofon. Azután végre megjött, mint csúcstel
jesítmény, a dizöz. Ez azonban még mind nem lett 
volna haj. A baj csak a gázsi körül van. a sztár-gázsi 
körül.

S itt most már a kávésok közérdekében fel kell 
emelni a szavunkat. Ami ezen a téren folyik, az gaz
dasági öngyilkosság és gyilkosság. Mert aki ezl csinál
ja. az nemcsak sajátmagát pusztítja el. hanem azt a 
konkurrensét is. akit ugyanebbe helokénvszerít, de 
azt is. aki nem csinálja utána Mert természetes, hogy 
a közönség egv jó része inkább odamegy, ahol na
gyobi) attrakciót kap. De az attrakciót nyújtó kávéház 
még sem tud boldogulni. Hogyan is boldogulhatna, 
amikor biztos tudomásunk van olyan üzletekről, me
lyeknek napi zenei regieie 100 pengő körül mozog 
és esténkénti bruttó bevételük ennek a dupláját sem 
teszi ki. sőt gyakran lényegesen ez alatt van. ami más 
szóval annvit jelent, hogy egész üzleti bevételével 
még a zeneköltséget sem keresi meg.

Eddig a kávéliázak legnagyobb régié tétele a 
házbér volt. ennek leszállítása iránt folytattunk hosz- 
szú. keserves harcokat. Rendelkezésünkre álló adatok 
szerint csak az a kávéház minősíthető igazán életké
pesnek. amelynek házhére nem haladja felül a bruttó 
bevétel 10%-ál. A kávéliázak válságának egvik jelen 
tékenv tényezője az a körülmény, hogy a budapesti 
kávéliázak mai bére rendszerint felül van ezen a 10 
százalékon és ez 10 és 15^ között mozog Mi legyen 
tehát a véleményünk arról az üzletvezetésről, anielv 
mellett lehetséges, az hogy a zene-regie messze felül
múlja a házbért és sok esetben - — az. évi forgalmat 
alapulvéve — 15 közölt mozog?

Megállapított tény. hoev a nem vncsoráztató. ha
nem inkább bar iollegű kávébáznkban a fogyasztás 
feikvótáia esténként egv nengő körül mozog tehát 
a bevétel annyi nengő. ahány a vendég. Minthogy 
ezeknek a helyeknek a hefogndókénesséee 100 ?00
között van és az sem titok, hogy hétköznapokon nem

FIGYELJÜNK! ÉS  ̂f Í a IKBUDAPEST
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára, 

óvakodjunk az utánzásoktól!
^  Magyar Játékkártyagyár " R.-T*

á # '  r iA T H IK  NÁNDOR ÉS FIAI
$  Budapest, VII., Rottenbiller-u.; 17.

Telefon: 31-0-63, 45-3-71. 
v é d j c g v  Alapitlatott 1824.

csak, hogy nem cserélődik a közönség, de az üzlet 
egyszer sem telik meg: egyszerű számítással meg lehel 
állapítani, hogy mennyi! kell ráfizetni egy 40—50. söl 
60 pengős gázsit élvező dizőzre. aki mellé még egy 
20- 40 pengős zenekiséret is kell. ló/, a zeneszolgál
tatás dizóizökkel és színészekkel ma már oly nagy
arányúvá válik, hogy valóban úgy látszik, az. étkezési 
üzemeknek kell a színházakba költözni, mert a kávé- 
házak már teljesen színházakká válnak.

Nem jobb azonban a helyzet a nagy tömegeket 
befogadni tudó üzemekben sem. Az egyik üzlet hir
deti. hogy otl játszik Európa legjobb jazz zenekara, 
(gázsi napi 000 pengő). Erre jön egy másik kávéba/ 
hirdetése, hogy ott meg a világ legjobb jazz zenekara 
játszik (napi gázsi 700 pengő).

l-.s mi az eredmény? Nagy közönség. Néha zsú
folt házak is. Ehhez, mérten (illetve a közönség /.se
béhez mérten) kis bevétel, melyből a zenészek fizetése 
is alig telik. Ellenben az üzleti könyvekben megmarad 
az ezen céltalan foreirozás által felduzzasztott bevétel 
és minthogy az adóhatóság csak az összforgalmat 
nézi, sohasem pedig azt, hogy ez milyen áron és 
módon éretett el. jön a nagyobb adó pótlékaival 
együtt és azután ez az egyetlen pozitívum, ami ebből 
a nagy hercc-hurcából egész biztosan megmarad.

A színigazgatók már rájöttek arra. hogy a sztar- 
gázsikba bele kell pusztúlniok. Össze is fogtak és 
megállapították a maximált gázsikat. Annyival inkább 
is lehetségesnek látszik ez nálunk is. mert hiszen las-
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san a kávésok is színigazgatókká válnak. Ami pedig 
a működő művészeket illeti, ne haragudjanak rám 
ezekért a megállapításokért, mert higyjék el, ők sem 
sokat érnek vele, ha magas gázsikba belepusztulnak a 
kávésok és azután nem lesz ma jd, aki akár alacsony, 
akár magas gázsival szerződtetné őket.

Más kinövések is származnak ezekből a sztár- 
gázsikból. Nem is csoda. Mert mit kell, hogy kénzel- 
jen az ilyen művésznő, ha azt látja, hogy az ő esti 
gázsija több, mint sok esetben a kávés egész esti be
vétele? Valószínűleg azt, hogy az üzlet van ő érte és 
nem fordítva. Hogy ő a fontos és nem az üzlet. Hogy 
ő a fontos és nem a vendég. Mert másképp hogyan is 
fordulhatna elő, hogy egy kávéháziján fellépő dizőz 
rendre mer utasítani vendégeket csak azért, mert 
azok — méltán — kávéháziján képzelvén magukat, 
nem ülnek oly halálos csendben, amely színházban 
és hangversenyen kétségtelenül minden kultúr em
berre nézve kötelező.

Arra igyekeztem fentiekkel rámutatni, hogy a 
mai elvadult konkurreneia és árromboláson kivid 
az. amúgy is ezer sebtől vérző szerencsétlen pesti ká
véházakban ezeket a zenei abuzusokal is kitermelte.

Addig kapjunk észbe, és addig építsük ki védel
mi vonalainkat, amíg nem késő!

!)r. StrUusz Vilmos.

Kamarai választások
Talán nem is aktuális a kamarai választásokról 

írni akkor, amikor azoknak a közelmúltban kitűzött 
terminusa elhalasztatott és a közzétett hivatalos je
lentések szerint, azok csak az őszi hónapokban lóg
nak megtartatni. Mégis úgy érezzük, kötelességünk 
kartársainknak ebben az ügyben kellő felvilágosítás
sal szolgálni, mert kell, hogy minden iparűző tisztán 
lássa ezt a kérdést.

Számtalan különböző jellegű érdekképviselet kö
zött, amelyek feladatukká tűzték ki az ipari es gazda
sági érdekek szolgálatát, a legnagyobb fontosságú a 
Kereskedelmi és Iparkamara munkássága, amely tör
vény alkotta feladatát teljesítve, állandóan figyelem
mel kiséri az összes ipari és gazdasági érdekékét, tag
jainak az élet viszonyaival való közvetlen kapcsola
tánál fogva mindenkor legjobban módjában all a (el
merülő kérdések fontosságát elbírálni es azokat Ion

Alapítási év 1886. Alapítási év 1886.
G y o rsjá ra tú

N a p ellen ző k
Nincs k o s á r ! 

P onyvaszakadás k izárv a!
PASCHKA ÉS TÁRSA
V., Mária Valéria-u. 10. — Telefon: 82-0-41.

Franck-pótkávé és 
Kathreiner-Kneipp 
maláta kávé

tosságuk és sürgősségük sorrendjében az intézkedő 
hatóságok elé terjeszteni, azok megvalósítása iránt 
aliáslloglaini. lény az xs, hogy a kamarák országos 
szervezete folytán, minden vidéknek meg van a maga 
kamarai szervezete, amelynek kötelékében a körze
tébe tartozó gazdasági és iparágak megfelelő képvise
letet nyernek.

A helyzet sajnos az, hogy a vendéglátó iparok
nak kamarai képviselete a vidéki kamarák területén 
gyenge, vagy jóformán semmi, minthogy a vendég
látó iparok űzőinek száma a többi iparágakhoz viszo
nyítva, aránylag kicsi. Különösen áll ez a kávésipar
ra nézve, amely az utóbbi évek nehéz viszonyai foly
tán a vidéken jóformán teljesen megszűnt és csak né
hány nagyobb városban maradt egy-két hírmondója. 
Viszont a székesfővárosban a kávésipar a sanyarú 
viszonyok mellett is reprezentatív iparág, amelynek 
tekintélye, súlya van és amelynek az újabban erősen 
propagált idegenforgalmi törekvések mellett a jövő
ben fontos feladatai vannak.

Ezt a helyzetet mérlegelve, nagyon természetes, 
ha iparunk igényt tart a Kereskedelmi és Iparkamara 
kötelékében megfelelő képviseletre, ahol módjában 
van bajait, kéréseit és óhajtásait a kamara tekintélyé
vel alátámasztva a hatóságok és a nyilvánosság elé 
vinni.

Ez az elgondolás vezetett bennünket arra, hogy 
az év elején, amikor a kamarai választások kérdése 
napirendre kerüli, magunk is csatlakoztunk az Ipar
testületek Választási Blokkjához, amelynek az volt a 
jelszava, hogy a kamarai választásokat és jelöléseket 
minden más szemponttól mentesítve, mint iparos 
kérdést kezeljük és azokat tisztán az ipartestületek 
körében és azok bevonásával intézzük el. Ennek a 
megállapodásnak végrehajtása annál könnyebb telt 
volna, mert az új kamarai törvény a tagok létszá
mát szaporította és ily módon mód lelt volna arra, 
hogy minden jelentékenyebb ipartestület a maga 
képviseletét megkapja. A dolgok további folyamán 
azonban azt láttuk, hogy az iparosok választási 
blokkja eltérve eredeti ilyen kitűzésétől, az ügyek to
vábbi intézésébe olyan tényezőket is bevont, amelyek 
nem tisztán ipari érdekeket, de politikai szemponto
kai is szolgáltak és kívánlak érvényesíteni. Természe
tesen ezek igényeit is ki kelleti elégíteni és a végső 
konklúzió az volt, hogy az ipar testületek képviselete 
helyeik politikai szempontok alapján történtek a jelö-
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Az 1935. évi legújabb 
1500., 2600., 14.000. típusú

E lőnyük :

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

2. Statiszlikai adat
szolgáltatás.

t. Napi leszámolás és 
ellenőrzés megkönv- 
nyilése.

1. Modern, dekoratív 
felépítés.

Kérjen díjtalan bemutatást!
Bármilyen ellenőrzési szakkérdésben a legnagyobb készség

gel állunk rendelkezésre.

NATIONAL REGISZTRÁLÓ PÉNZTÁRAK
Terjesztési Vállalata Rt.

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

lések és abból olyan iparágak maradtak ki, amelyek 
teljes joggal számítottak megfelelő helyre, viszont 
olyan iparok kaplak kettős, sőt hármas képviseletet, 
amelyek arra nem is reflektáltak. így az élelmezési 
iparágak nagyrésze, köztük a szállodás, vendéglős és 
a kávésipar e jelölés szerint eddigi pozíciójából tel
jesen kiszorult volna.

Nagyon természetes, hogy ezt az eredeti céltól 
való eltérést nem vehettük szó nélkül tudomásul és 
mozgalmat indítottunk az iránt, hogy ezek a kima
radt és a főváros ipari életében jelentőséggel bíró 
iparágak megfelelő képviselethez jussanak. Minden 
tiszteletünk mellett, arra az álláspontra helyezke
dünk, hogy a kamarai választásoknál minden egyéb 
szempont báltérbe szorul az iparosság érdekei mel
lett. A szervezkedés megindult, már a legteljesebb 
sikerrel bíztatott, amikor közvetlenül a választás 
előtti napon megjeleni a miniszteri rendelet, amely 
azokat elhalasztotta. így tehát most várnunk kell 
arra, hogy azokat ismét kitűzzék. A halasztásnak az 
az előnye, hogy frontunkat még teljesebb mértékben 
kiépíthetjük, tisztázhatjuk azok szavazati jogának 
kérdését, akik a kamarai jegyzékben egyáltalán, vagy 
helytelenül szerepellek.

Már most arra kérjük kartársainkat, kísérjék fi
gyelemmel ezt a kérdési és bármikor induljon meg 
újra a választási harc, semmiféle kötelezettséget no 
vállaljanak mindaddig, amíg annak lényegéről és cél
járól ipartestülfliinklöl felvilágosítást nem kaptak.

Reméljük, hogy a választások idejéig az ipartes 
Ihletek blokkja, amelynek munkájában ezidőszerint 
nem veszünk részt, s jobb belátásra jut és sikerülni 
fog ezt a kérdést az iparosság közös megegyezésével 
dűlőre vinni.

Hadigondozottak 
kötelező alkalmazása

A hadirokkantak és más hadigondozottak ellátá
sáról szóló 1933. évi \ II. törvénycikk gyakoilati élet
belépése és alkalmazása a mull év elején megtörtént. 
Ezúttal egy részletkérdésre: A hadigondozottak köte
lező magánvállalati alkalmazásának kérdésére kívá
nunk rámutatni, mert egyrészt a hadigondozottak 
megélhetésének biztosítása érdekében ez az alkalmaz- 
tatási kötelezettség a törvény egyik legkényesebb ren
delkezése, másrészt ez a kötelezettség még sajnálato
san nem met át a küztudatba, illetve a kötelezettség 
terjedelme és a vonatkozó törvényes rendelkezések mi
kénti magyarázata felöl különböző és sokszor téves 
fogalmakkal találkozunk. Már pedig ennek a kötele
zettségnek megsértése súlyos anyagi hátrányokkal 
járhat a feltétlen bekövetkező erkölcsi megbélyegzé
sen kivid.

A törvény 27. 8-ának 3. bekezdése előírja, hogy a 
legalább 20 munkást állandóan foglalkoztató vállala
tok, még pedig a közüzemek is, továbbá a 20 alkal
mazottat foglalkoztató kereskedelmi társaságok mind 
addig, amig alkalmas jelentkező van, az uj felvételek
nél az újonnan felvett alkalmazottaknak és munká
soknak 10%-áig hadigondozottat kötelesek alkalmazni.

A végrehajtási rendelet 223—231. fc-ai szabályoz
zák az alkalmaztatás részletes feltételeit, amelyek sze
rint a munkaközvetítő hivatalok tartják nyilván a 
hadigondozottakat és amennyiben a vállalat nem vesz 
fel közvetlenül hadigondozottat, köteles a munkaköz
vetítőtől alkalmas egyén kijelölését kérni. A rendelet 
részletesen szabályozza a különböző munkaköri! al
kalmazottak arányos felvételét, valamint azt az esetet, 
ha vita támad a betöltendő állásra közvetített hadi 
gondozott alkalmassága tekintetében. Szabályozza 
ezenkívül a rendelet az alkalmazási kötelezettség be
tartásának ellenőrzését.

A törvény 27. 8-ának 6. és 7. bekezdése szerint 
az alkalmaztatás! kötelezettség megszegésért pénzbír
ságot lehet kiszabni, melynek összege a II. járadék- 
osztályú legénységi állományú hadirokkantat megillető 
járadék egy évi összegének annyiszorosa, ahány hadi- 
gondozott tekintetében az alkaímaztatási kötelezettsé
get megsértették. A 8. bekezdés szerint a pénzbírságot 
a honvédelmi miniszter szabja meg és a 9. bekezdés 
értelmében a rendelettel még egyéb következménye
ket is megállapíthat. A végrehajtási rendelet 242. 8-a 
értelmében a pénzbírságon felül attól, aki már egy- 
izben pénzbírsággal lett sújtva, meg lehet vonni a bár
miyen címen engedélyezett állami kedvezményeket, 
támogatást, egyéb előnyöket, vagy különleges jogosít
ványokat, továbbá azt ki lehet zárni a közszállitások- 
ból: még pedig a kedvezmények a támogatás, az egyéb 
előnyök, vagy a különleges jogosítványok elvonására

Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít 
K R O N E M E R  D Á V I D  niárványipari üzemé, 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 37-8-69
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egyéb jogszabályokban előirt különös előfeltételek be
állta es betartása nélkül akár véglegesen, akár lialáro- 
zott időtartamra.

Az ismerteteti jogszabályokból láthatjuk, hogy 
minden Hz újonnan felveti (dknlniazollhól eggnek ha
digondozottnak kell lennie. Ma a jogszabályokat vizs
gáljuk, azok betűje és szelleme szerint tehát a törvény 
életbelépése óta felvett uj alkalmazottak 10%-ának 
mindig hadigondozottnak kell lenni és nem lehel a 
törvényt ugv magyarázni, hogyha valamely vállalat 
egyszerre tizné kevesebb alkalmazottat vesz lel. nem 
köteles hadigondozottat felvenni, mert nyilvánvaló, 
hogy a telvett akalmazottak számát össze kell számi 
tani és minden tiz alkalmazottból egynek hadigondo
zottak kell lennie, tekintet nélkül arra. hogy az alkal
mazott felvétel milyen részletekben történt: ellenkező 
esetben ugyanis a kötelezettséget rosszhiszemű válla 
lat kijátszhatna. Az alkalmaztatási kötelezettség alól 
vsak egv kivétel van az, ha a hatósági munkaközvetítő 
hadigondozottat nem tud közvetíteni, illetve a közve
tített hadigondozottról jogerősen megállapítási nyer. 
hogy a kívánt munkakör betöltésére nem alkalmas és 
helyébe más alkalmas hadigondozottal sem tudnak 
közvetíteni. Természetesen az esetleg elbocsátott ha
digondozott helyébe sem vehető más lel. mint hadigon
dozott.

A törvény és a végreha jtási rendeletből okszerűen 
következik, hogy az a vállalat, amely közvetlenül nem 
vett fel hadigondozottat és a hatósági munkaközvetí
tőből sem kérte ilyennek közvetítését, nem védekez- 
hetik azzal, hogy ilyent a munkaközvetítő sem tudott 
volna közvetíteni, mert ilyen nyilvántartásában nem 
volt: ugyanis ily esetben nyilvánvaló az alkalmaztatási 
szándék hiánya és a munkaközvetítőhöz való fordu
lás kötelezettségét a végrehajtási rendelet imperalivc 
előírja.

Véleményünk szerint a vonatkozó és ismertetett 
jogszabályok annyira világosak, hogy azok megsze
gése csak rosszhiszeműség vagy nagyfokú felületesség 
esetén fordulhat elő. Ily esetben pedig teljesen indokolt 
a törvény teljes szigorának alkalmazása; ez pedig 
amint a fentiekből láthatjuk, elég érzékenyen sújthat
ja az egyes vállalatokat. Saját érdekükben cseleksze
nek tehát az érdekeltek, amelyek közé a közüzemek 
is tartoznak, ha a törvényes kötelességen felül, a há
ború áldozataival szemben elsőrendű hazafias köte
lességük is. amelynek megsértése esetén jogosan ré
szesülhetnek erkölcsi megbélyegzésben is. A közüze
mek vezetői pedig ezenfelül kétségtelenül fegyelmi fe
lelősséggel is tartoznak.

Nem kell napellenző kosár!
Nem szakadhat el a ponyvája!

M o d e rn  gyo rsjá ra tú

n a p e l l e nz ők
KORÁNYI ÉS FRŐHLICH

napellenző és redőnygyár
BUDAPEST, KISFALUDY U. 5. TEL.: 32-3-76, 45-9-86.

Pálputxtaí sajt 
H eller d o b o z 

em m enthali 
D erby sajt kávéházakban

nélkülözhetetlen

Oz OTI-és MABI-hátralékok
A mostani választási kampány során elhangzott 

miniszteri kijelentések között volt egy, amely az ipari 
és kereskedelmi körökben örvendetes visszhangot kel
teti. Kozma Miklós belügyminiszter ugyanis egy be
szédében megemlítette, hogy az OT1- és MABI-tarto 
zások tekintetében a kamatoknál és a járulékoknál 
nyújtandó kedvezményeken kivid, az esel körülmé
nyeihez képest, a tőkeösszeg 50%-áig terjedő mérsék
lésre is meglesz a lehetőség. Bár ez a miniszteri kije
lentés csak nagy általánosságban mozog és hiányzik 
belőle a mérséklés feltételeinek konkrét megjelölése, 
mégis ugv tekinthető, mint az első lépés azon az utón. 
amely az ipart és kereskedelmet nagymértékben súj
tó szociális természetű közterhek leszállításához vezet.

Hogy ezeknek a terheltnek a csökkentése milyen 
sürgős, az leginkább abból világlik ki, hogy a fizetés
képtelenségi ügyeknek sikeres lebonyolítását nagyon 
sok esetben a fennálló társadalombiztosítási terhek 
akadályozzák. A törvény ugyanis a hátralékot a 10 ()0/.>- 
os kielégítésre igényt tartó előnyös követelések közé 
sorozza és igy igen gyakran még akkor se jöhet létre 
az adós exisztenoiáját és a hitelezők követelésének 
nagy részét megmentő egyezség, ha a hitelezők erre 
hajlandónak is mutatkoznak. Tönkre megy az adós. 
elvesztik az alkalmazottak kenyerüket, a hitelezők se 
jutnak követelésükhöz és a végén a MAIM és OTI se 
kapják meg a hátralékokat. Mig a törvény megenged
né. hogy a társadalombiztosítási járulékok hátraléka 
is a kvótális kiegyenlítésre kerülő követelések közé so
roltassanak. ugv nemcsak az adós életfenntartása len
ne biztosítható, hanem további új szolgáltatásokat je
lentene a MAIM és az OTI számára.

„A legtöbb külföldi államban — jegyzi meg eh
hez nagyon helyesen az OIIE hivatalos közlönye 
messzemenő pénzügyi intézkedések történlek az újabb 
munkaszerzési lehetőségek biztosítása érdekében. A 
közűiét: az állam, a városok óriási áldozatokat hoz
nak azért, hogy a munkanélküliség csökkenthető, a 
dolgozók száma szaporítható legyen. Lehetséges, hogy 
a mi nehéz pénzügyi viszonyaink ilyen áldozatok meg
hozatalát nem teszik lehetővé. A legkevesebb azonban, 
amit kívánni lehet. az. hogy a köz. a kincstár és a tár
sadalombiztosítási intézmények ne érvényesítsék ride
gen hitelezői jogaikat akkor, amikor ez a dolgozó gaz 
dasáei exisztenciák pusztulását jelenti. A most beje
lentett intézkedés reményi ébreszt aziránt, hogy ez a 
felfogás nálunk mielőbb szélesebb körben is fog érvé
nyesülni. s az első lépési a továbbiak fogják követni.“

I D n n Ó n o f  irodájába, üzletébe, otthonába íruyepei legolcsóbban C-desésDecsynél 
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, javitás, 
legolcsóbban. Akácfa ucca 13. Telefon: 44-2-24.
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Tekintse meg
a Nem zetközi Vásáron

a Pásztor weekendházat.
Nyaraljunk Pásztor weekend házban! Wcek- 

eml 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 60.

HI VATAL OS  RÉ S Z

M eghivó
A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 

rendes évi közgyűléséi
1935. évi április hő 25-én, csütörtökön délután x/>\ 
órakor tartja, Budapest, Vili.. József körút 38. szám 
alatti irodahelyiségében, a következő napirenddel:

Az 1934. évi zárszámadások megáll ípítása, hatá
rozathozatal a nyereség hovafordilása tárgyában, a 
felügyelőbizottság megválasztása, úgyszintén esetleges 
indítványok az alapszabályok tő. §. alapján .

A részvények legkésőbb 5 nappal a közgyűlés 
megtartása elölt a részvénytársaság pénztáránál he
lyezendő]* letétbe.

* * *
_______Országos Társadalombiztosító Intézet.______

12— 60.

-----------  szám.
1935.

Tárgy: .4 munkaviszonyból származó és munkabér
nek minősülő, természetben adott szolyáttáfások pénz

beli egy énért ékének megállapítása.

HATÁROZAT:

Az Országos Társadalombiztosító Intézel igazga- 
lósága az elnökség javaslata alapján elhatározta, hogv 
mindazoknak a biztosításra kötelezett munkaválla
lóknak, valamint önkéntes biztosítottakat* nanibér- 
osztályba sorozásánál, akiknek nanibérosztályára a 
tényleges javadalmazásnak jelentősége van. a tenné-

Teabeszerzésnél próbálja ki
A

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

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

Kimérve is szállítunk alanti keverékeinkből: 
tinpcrial keverék per kg . . . P 20,65
Royai keverék per kg . . . .  P 18,45 
Lipton rendsz. tcakevcrck per kg P 19,65 
Teakeverék A per kg . . . . P 17,40 
Teakeverék B per kg . . . .  P 14,80

szélben adott szolgáltatások pénzbeli egyenértékét az. 
alább feltűntetett összegekben kell számításba venni.

Természetben adott szol 
gáltatások megnevezése

Kilátás egy hóra 
Ebből (egy bóra eső): 

reggeli 
ebéd 
vacsora- 
hálóhely 
fűtés 
világítás 
mosás

Megjegyzés:

pengő
12,

pengő
38.—

V)<u ca>jjí

piílltfó
34.

0.80 0.— 5.20
17. - 16.— 14.80
10.— 8.00 7,10
2 00 2.20 1.S0
3.--
j  ____

3.—. 3.—

1.00
1 . -------

1.20
1 . -------

—.80

Megjegyezzük, hogy az 1 bóra szóló megállapí
tás 2;> napra szól, vagyis az 1 napra eső érték a fenti 
összegeknek 25-tel való elosztásával állapítandó meg.

Eszerint a budapesti kánéházakban adott termé
szetbeni szolgáltatások pénzbeli egycnérléke (bárom-
negyed rész):

pengő pengő
1 hóra 1 napra

Ellátás 31.50 1.20
Ebből

reggeli 5.10 0.204
ebéd 12.75 0.51
vacsora 7.50 0,30
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M o c z n i  k - m  u s t á r  legyen  m inden asztalon I

Meleg és hideg ételek előállításával és kiszolgálá
sával keresetszerücn vagy jótékonysági alapon fog
lalkozó üzemekben, vállalatoknál, hivatalokban, egye- ■ 
sülieteknél, intézeteknél és intézményeknél alkalma
zott konyhai- és kiszolgáló-személyzetnél — ideértve 
a nevelő-, tan és gyógyintézeteket is — a feltűntetett 
összegeknek háromnegyed részét kell számításba 
venni. A munkavállalókkal együtt természetbeni ('Há
lást élvező családtagoknak (1927:XX1. le. 32. §.) adott 
szolgáltatások egyenértékéül a munkavállaló részére 
az alkalmaztatás helye és a munkaviszony minősége 
szerint megállapított egységárak 50—50 százaléka 
veendő számításba.

A tanoncoknak és a tanoneokhoz hasonló mun
kakörben alkalmazott a tanonc életkor átlagos hatá
rát (bezárólag 17 éves kort) be nem töltött munka- i 
vállalóknak nyújtott teljes ellátási az orszá<> c'ész 
területén egységesen havi 20 pengő egyenértékűen 
kell számítani.

A fenti táblázat ..Budapest11 környékén és egyéb 
városokban" jelzésű hasábjában felsorolt egységárak 
a Budapestről távolabb eső városokon kivid a kövét
kező Budapest körül fekvő városokra és községekre 
vonatkoznak: Újpest, Rákospalota, Pestújhely. Rákos
szentmihály; Sashalom, Mátyásföld. Cinkota, Pesl- 
szentlőrinc, Budafok. Kispest, Pestszenterzsébet. Cse
pel. Albertfalva és Budaörs.

A természetben adott szolgáltatásoknak e hatá
rozatban megállapított pénzbeli egyenértékét mind a 
kötelezően, mind az önkéntesen biztosítottak, ha az 
igényjogosultság olyan napon, vagy azt követően ke
letkezeit, amikor a biztosítottaknak napibérosztályba 
sorozása tekintetében — a fenti rendelkezések értel
mében — e határozatban foglalt egvenértékcl lehel 
figyelembe venni.

A baleseti biztosítási járulékok kirovása irányadó 
beszámítható javadalmazások megállapításánál az. 
ebben a határozatban foglalt egyenérték-számitást 
csak az. 1935. január 1-én kezdődő hatállyal kell 
alkalmazni.

Kelt Budapesten, az Országos Társadalombizto
sító Intézet igazgatóságának I93L évi december hó 
19. napján tartott ülésében.

Dr. vitéz Huszár s. k. 
elnök.

Figyelmeztetés! A székesfővárosi m. kir. Állam- 
rendőrség főkapitányságától kapott értesítés szerint 
nagypénteken, folyó évi '‘április 19-án égész nnp ás 
szombaton óW-án) pedig este 8 óráiig a székesfőváros 
területén, tekintettel a vallási ünnepségekre a nyilvá
nos helyiségekben mindennemű zenóltetós tilos.

Halla Aurél és Kovásznay Bog- dány Béla miniszteri tanácsosok levelei ipartestliletünkhöz
lparteslületünk elnöksége Dr. Ilalla Aurél mi

niszteri tanácsost, a kereskedelemügyi minisztérium 
törvényelőkészítő osztályának vezetőjét, levélben üd
vözölte abból az. alkalomból, hogy a Kormányzó ki 
váló szolgálatainak elismeréséül a 11. oszt. polgári ér- 
demkeresztlel tűntette ki.

Ilalla Aurél miniszteri tanácsos most a követ
kező levélben mondott köszönetét az. üdvözlésért:

..Igen tisztelt Elnökség!
A kitüntetésem alkalmából kifejezett jóleső meg

emlékezést hálásan köszönöm.
E megemlékezés alkalmid szolgál annak kijelen

tésére, hogy a t. Ipartestük:! közérdekű működésé
ben mindig támogatásomra fog találni.

Hazafias üdvözletei: 
l>r. Ilalla Aurél.“

Ugyancsak hasonló alkalomból üdvözöltük Ko- 
vásznav-Bogdány Béla miniszteri tanácsosi, a pénz
ügyminisztérium forgalmi adó főosztályának vezető
jét, ki a következő levelet intézte testületünk elnök
ségéhez.

„A Ihnlapesti Kávésok Ipartestiilelc
I. Elnökségének.

Buda pest.
A kitüntetésem alkalmával kifejezeti jokivánsá 

gokat hálásan köszönöm.
Szives üdvözletlel 

Kovásznay-Bogdánij Béla 
miniszteri tanácsos.

A londoni kávéház
1800 előtt

Irta: l)r. Lédercr Miksa, udvari tanácsos.
A tiszteletreméltó westminsteri apátság poéta- 

sarkába temették el Maeaulayt, a költőt, a tudós Írót 
a politikust, a szónokot, a nagy embert. Ezt a való
ban egyetemes szellemóriást bő alkotása teljéből ra
gadta el hirtelen a halál. Hátrahagyott műve befeje
zetlen ugyan, de ez a torzó hatalmas és belső kon
cepcióiban készen áll

Maeaulay szegény szülők gyermeke volt es puritán 
nevelésben részesüli. Született lángcsz leven, négy 
éves korától kezdve nem ismer más szórakozást a

„Lágymányosi" Lakberendező Vállalat
Cégünk ezüstkoszoruval és aranyéremmel kitüntetve.

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

Vállalunk: Teljes lakás, iroda és üz
letberendezéseket. Bútorok fényezését, 
antik bútorok szakszerű javítását házon- 
kivül is. Kárpitos és díszítő munkákat. 
Függönyök feltevését, feldolgozásokat 
és átalakítást, Saját kárpitos és asztalos 
műhelyeink. Telefon: 59-3 61.
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Hattyú gözmosó kölcsönző vallaiat
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 38-5-59.
Az ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkiméletesebb inosási-rendszer._____

könyveken kiviil. Cambridge-ban tanul, díjakat nyer 
és csakhamar ügyvéd lesz Londonban. Miliőméi írott 
essay-éval (amely voltaképpen egy könyv-értekezés) 
győzedelmesen vonni be az angol irodalomba.

Később, érettebb korában válik nagy löiTénettn- 
dóssá. Körültekintően kezd hozzá Anglia történelmé
nek megírásához. A bevezetés, amely egészen II. Ja
kab trónralépéséig terjed, nem más. mint grandiózus 
visszapillantás Anglia fejlődésére, annak kezdetétől 
fogva; maga a mű pedig, (amely csupán 17 évi idő
tartamot ölel fel), hatalmas, prózában írott éoosz, 
amelynek hőse Ili. Vilmos király. Az ő halálával 
(1702) végződik a mű! „Anglia történetének óriási 
sikere volt; ez a lelkesedés talán egyedülálló a tudo
mányos irodalom területén. Az 1848-ban megjelent 
első kiadásból 7 bél alatt 15.000 példány kelt el. 
Macaulayt a tiszteletadás különböző módjaival hal 
mozták el. A glasgowi egyetem rektora lett. megkapta 
a „báró Macaulav of Rothlev“ címet és mint Anglia 
..pecr“-je a lordok házában is helyet talált. De ezek
nek a tisztségeknek nem sokáig örülhetett. Szívbaja 
hirtelen és fájdalom nélkül vetett véget életének, 0  
is azokhoz a nagy „fragmentisták“-hoz tartozik, akik
nek jelentősége befejezetlen életükkel és munkássá
gukkal tragikusan megnövekszik. Hogy Macaulav mi
lyen kiváló knltűrtörténész volt. kitűnik az alábbi 
rövid fejezetből, amely London 17. századvégi kávé
házait tárgyalja:

A „kávéházat nem intézhetjük el csupán felüle
tes megemlítéssel. Sőt, mint a kor politikai életének 
fontos tényezőjét kell tekintenünk. A parlament 
hosszú időn keresztül nem ülésezett. A városi tanács 
már régen nem tolmácsolta a polgárok való vélemé
nyét. Nyilvános gyűlések, felszólalások, határozatok, 
az agitáció modern gépezetei, ebben a korban isme
retlenek. Nincs semmi, ami a modern újságoknak 
megfelelne. Ilyen körülmények között a kávéház volt 
az egyedüli szerv, amelyen át a fővárosi közvélemény 
utat tört magának.

Az első ilyen helyiséget a köztársaság idején egy 
török kereskedő nyitotta meg. aki megszerettette a 
mohamedánok kedvenc italát. Az a kényelmes kö
rülmény, mely lehetővé teszi, hogy az emberek a sá
ros egy bizonyos helyén összetalálkozhassanak és 
hogy csekély pénzért estéjüket kellemes társasáéban 
tölthessék el. csakhamar oly csábítóvá vált, hogy az 
új divat gyorsan elterjedt. Mindenki, akár a felsőbb 
tízezerhez tartozó, akár középosztálybeli, naponta el
látogat az .,ő“ kávéházába, hogy ott újságokat hall-

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

Telefonok: 14-0-44 és 18-4-64.

Ajánlja kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.

Chróm oztassa, nickeleztesse felszerelését
NEMES EDE chromozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45. 

Telefon: 18-9-80.

jón és azokat ott másokkal is megbeszélje. Minden 
kávéháznak meg volt a maga egy vagy több házi- 
szónoka, akiknek a beszélőképességét a nagy tömeg 
áhítattal hallgatta és akik nemsokára olyasvalamikké 
lettek, amilyeneket ma újságíróknak neveznek.

Azóta 10 év leli el és ezalatt a kávéházak száma 
és befolyása tetemesen megnőtt. Az idegenek látták, 
hogy a kávéház olyan sajátságos berendezés, amely 
Londont minden más várostól megkülönbözteti; hogy 
a kávéház a londoni polgár otthonává vált és hogy 
ha valakit keres az ember, nem azt kérdezi, hogy 
vájjon a Fleet-Streetcn vagy a Chancery Láncon 
lakik, hanem azt. hogy az illető a „Görög kávéház"- 
ba vagy a „Szivárványába jár-e. Senki sem volt ki
rekesztve ezekből a helyiségekből. Senki, aki pennv- 
jét lefizette! Mégis minden társadalmi osztálynak, 
minden foglalkozási ágnak, minden vallási vagy po
litikai irányzathoz tartozónak meg volt a saját főhadi
szállása. A James-Park közelében lévő kávéházakba 
„dandv“-k jártak. Fejüket és vállukat szinte eltakar
ták a fekete és szalmaszinii parókák, amelyek alig 
voltak valamivel kisebbek, mint a kancelláré, vagy az 
alsóház elnökéé. A parókát Párisböl hozatták csak úgy, 
mint az elegáns urak egyéb divatcikkeit; a hímzett 
frakkot a csipkével, szegett kesztyűt, a nadrágrojto
kat. A levegő át volt itatva, mint az illatszcrkereske- 
désben: dohányt pedig más alakban, mint gazdagon 
illatosított tubák formájában szívni, illetlenség. Ha 
egy falusi parasztember nem ismervén a helyi szoká
sokat pipát kért. csakhamar meggyőződhetett a töb
biek gúnyos mosolyából és a pincér kurta válaszaiból, 
hogy jobban lenné, ha máshol telepedne le. És bi
zony nem is kelleti messzire mennie. A többi kávéhá
zak ugyanis rendszerint úgy telve voltak dohány
füsttel. mint valami kaszárnyái őrszoba. Ayz idege
nek gyakran elcsodálkoztak azon, hogy egves embe
rek kedélyes otthonukat otthagyják, csakhogy ebben 
az örökös ködben és bűzben ülhessenek.

De seholsem dohányoztak annyit, mint Wills ká
véháziban. Ez a híres helyiség a Covent Ciarden és 
a líow-Street között feküdt és a „Szép tudományod
nak volt szentelve. Itt a költői igazságszolgáltatásról 
s a hely és idő egységéről folyt a szó. Külön oártjuk 
volt itt Perrault-nak és a moderneknek; külön párt
juk Boileau-nak és a régi Íróknak. Amott egy csoport 
azon vitatkozott, hogy nem lett volna-e helyesebb az 
„Elveszett paradicsom“-ot rimes versekben megírni. 
Odébb valami irigy költőcske azt bizonygatta, hogy 
a „Megmentett Velencét" a színházban ki kellett vol
na fiitviilni. Sehol másutt nem lehetett volna ennyi 
különféle alakot látni, mint itt: rendjelekkel borított 
„eaiT'-okat, reverendás papokat, díszes templomos- 
lovagokat, félszeg egyetemi hallgatókat, fordítókat és 
még sok más fajtát. Mindenki a körül a szék körül 
zsúfolódott, amelyikben John Dryden telepedett le 
'Félen ez a szék mindig a kandalló legmelegebb s o 
kánál állott: viszont nyáron az erkélyen. Különös  
kegynek számított, ha valaki hókolhatotl neki azz.'L
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Gschwindt féle
Apua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

hogy kikéri véleményei Racine legújabb tragédiájá
ról vagy Bossu-nak „Az epikus költészetről" cinűí 
értekezéséről. Egy csipet az ő burnőtos dobozából 
olyan kegy volt, hogy egyes íiatal rajongóknak való 
saggal beleszédült a fejük.. Voltak olyan kávéházak 
is, ahol a legelsőbbrangú orvosi korifeusoktól kérhe
tett tanácsot az ember. Dr. John Ratdiffe, akinek 
1685-ben Londonban a legnagyobb praxisa volt, min
den nap egy bizonyos órában, még pedig a legerősebb 
tőzsdeforgalom órájában, Bow-Streeti házából fez 
akkoriban a főváros egyik előkelő negyede volt) el
indult a (iarravvay-féle kávéházba, ahol orvosoktól és 
gyógyszerészektől körülvéve, mindig ugyanannál az 
asztalnál volt megtalálható."

H Í R E K
Elöljáróság! ülés. A Budapesti Kávésok Ipartes

tületének elöljárósága április havi ülését folyó évi 
április 25-én tartja meg a testület tanácstermében. 
Erre a terminusra nyomatékosn felhívjuk az elöljáró
ság tagjainak figyelmét azzal, hogy az ülésen minél 
teljesebb számban vegyenek részt.

A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Bt. 1935 évi 
április hó 25-én, délután V2 I órakor Vili., József- 
körut 38. szám alatt tartja, az 1934-es üzletévet le
záró rendes közgyűlését.

A személyzeti kereseti udóátalányok felmondása.
A székesfőváros polgármestere a személyzeti kereseti 
adóátalányokat felmondotta és azok újabb revízióját 
rendelte el. Ez a revízió a közeli napokban tartandó 
értekezleten fog megtörténni, melynek eredményét 
körlevélben hozzuk az érdekeltek tudomására.

A főváros kávéházpályázatai. A polgármester pá
lyázatot írt ki a budai Vigadó vendéglő- és kávéház- 
helyiségének bérletére, valamint a pesti Vigadó épü
letében a terítési és étkezőtartási jog koncessziójára. 
Mindkét pályázatot április 17-ére kell beadni.

Eltiltották a játékautoinatákat — Prágában. A 
prágai rendőrigazgatóság a pénzbedobásos játékauto
maták felszerelését és használatát eltiltotta, azokat 8 
nap alatt le kell szerelni. E tilalom alá esnek mind
azok a játékautomaták, amelyekkel pénzbedobása el
len nyerni lehet.

Osvát Ernő plakettje. Osvát Ernő barátai a Nevv- 
york kávéház falába illesztették Beck. (). Eülöpnek 
Osvátot ábrázoló remek plakettjét. Osvát fiatalabb 
éveiben állandó vendége volt a kávéháznak és asztala 
körül a Nyugat egész írói nemzedéke megfordult. A 
szép plakettnek március 31-én, vasárnap déli 12 óra
kor volt az ünnepélyes leleplezése a Newyork-kávé- 
ház márványtermében. Az emlékbeszédet Füst Milán

Teljes vendéglői és
kávéházi berendezések

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

F r Í 6 d |  K irá ly -u tca  44.

mondotta, a kávéházban megjeleni nagyszámú iró és 
mű vészközönség jelenlétében.

34 millió zsák kávé megsemmisítése után mély
ponton állnak a kávéárak. Rotterdamból jelentik: A 
kávépiacon az elmúlt héten az árak tovább gyengül
tek. Egyébként a brazíliai nemzeti kávéhivatal most 
tette közzé kimutatását, amely szerint a kávéhivatal 
raktáraiban 12.84 millió zsák kávé tárol, beleszámítva 
azt a 11.61 millió zsákot is, amely a 20 millió fontos 
kölcsön zálogául van lekötve. Ezenfelül magánkézen 
6.69 millió zsák kávé van Brazíliában. 11a ehhez 
hozzáadjuk a világ látható 6.65 millió zsáknyi kávé- 
készletét, úgy megállapítható, hogy az. év elején a 
világ összes kávékészlete 26.1 millió zsák, annak elle
nére, hogy eddig mintegy 34.80 millió zsák kávét 
semmisítettek meg. A kávéárak a világpiacokon ez- 
időszerint a brazíliai ártámogató intézkedések ellenére 
is alacsonyabbak, mint amilyenek bármikor voltak.

Április 25-től érvényes a Budapesti Nemzetközi 
Vásár 50%-os utazási kedvezménye. Évről-évre fejlő
dik a Nemzetközi Vásár gazdasági jelentősége. Tavaly 
a vásár már ott tartott, hogy a kiállítók több mint 
13 millió értékű belföldi és exportüzletet bonyolítot
tak le. A vásár által támsztott idegenforgalom közel 
négy millió pengő bevételt jelentett az országnak. A 
vásár 11 napja alatt Budapest a/, évi összes idegenfor
galom több mint egyharmadát bonyolította le. Ezek

3 t oj ás =  1 csésze  
ffE“ kakaó.
Igyál erőt,

Igyál „E“ kakaót!

Stühmer.
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Ha jó cserépkályhát
akar venni vagy a meglévőt fafüíésre 

átalakitni, forduljon bizalommal

BUROERJÓZSEF
kályhásmesterhez

Fcrenc-körut 33. — Telefon : 34-2-29.

a tények indokolják azt, hogy a vásár továbbra is a 
kormány teljes támogatását elvezi. Egyik, az ország 
közönsége szempontjából is nagyjelentőségű jele en
nek az, hogy a kormaiul a Budapesti Nemzetközi Vá
sárral kapcsolatban egy teljes hónapig érvényes 50% 
utazási kedvezményt engedélyezett. Az ez évben fenn
állásának 30. évfordulóját ünneplő vásárt május 3 13
között tartják. A vásár utazási kedvezménye azonban 
már április 23-tól, vagyis a húsvéti ünnepeket követő 
kedd hajnalától kezdve érvényes. V vásár 50%-os uta
zási kedvezménye valójába kél időszakra oszlik:

.1 Nemzetközi Vásár 50%-os utazási kedvezmé
nyével április 23.-nak hajnalától május 13.-nak déli 
12 órájáig lehet Budapestre utazni.

A visszautazás tekintetében ugyanesak 50%-os 
kedvezmény áll a vásárigazolvány alapján a közönség 
rendelkezésére. De visszautazni Budapestről csak má
jus 3.-nak 10 órájától május 23.-nak éjféléig lehet. 
A kedvezmény igénybevételéhez vásárigazolvány kell. 
A Nemzetközi Vásár vezetősége a kormány engedélye 
alapján ez évben két belföldi használatra szóló vásár
igazolványt bocsát ki.

Az egyik vásárigazolvány Budapestről számított 
80 km-nyi távolságig érvényes, ára: 1.80 pengő. .1 
másik vásárigazolvány az ország egész területére szól, 
ára pedig 2.80,

A vásárigazolvány természetesen ezúttal is egy
ben belépőjegyül szolgál a vásár területére. A vásár- 
igazolványhoz csatolt kedvezményfüzet lényeges ked
vezményt biztosít, sok esetben pedig ingyen ad módot 
Budapest látványosságainak, színházainak megtekinté
sére, a gyógyfürdők felkeresésére. —- A vásárigazol
ványt mindenki megválthatja a budapesti vásárirodá
nál, a vidéki kamaráknál, az ipartestületeknél, a ke
reskedelmi egyesületeknél, sok helyen a jegyzőségnél 
és mindenütt a MÁV menetjegyirodánál.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 8.

Telefon: 84-5-59. — Üveg és porcellán.
Tilos a pincérfrakk Olaszországban. Kómából 

jelentik: A szállodások és vendéglősök fasiszta szer
vezet megtiltotta a pincéreknek, hogy frakkot visel
jenek. Csak egy-kél-luxusszálloda pincérei tarthatják 
meg ezt az előkelő öltözetei. A többi pincér kötelező 
öltözete: rövidkabát'ú fekete öltöny és fehér kötény.

Az iizletbérlők védelme Belgiumban. Belgium 
törvényhozása legközelebb tárgyalja az erről szóló 
törvény javaslatot. Az egyik 8. szerint az új bérlő csak 
akkor űzheti elődjének szakmáját, ha megfelelően 
kártalanította elődjét. Különben egy éven át a régi 
szakmának szünetelnie kell ottan, kártérítés terhe 
alatt. A 10. S. szerint, a bérleti időtartam lejártát kö
vető két éven belül bárki szerzi meg a bérletet, ha 
hasonló szakmát űz és jelentős előnyt élvez az előd 
iparűzése folytán, úgy az elődnek megfelelő kártala
nítással tartozik. A 20. §. szerint a távozó bérlőnek 
joga van feltűnő helyen fél éven keresztül díj- és 
költségmentesen meghirdetni: hová költözött üzleté
vel.

A kőkemény tej. Az ázsiai Himalaya-hegység 
benszülöttei ismernek egy eljárást, amellyel a tejet 
kőkemény halmazállapotba vihetik át. Van egy bizo
nyos savuk, amellyel a tehénnel rokon yak nevű 
háziállatuk tejét megakasztják, majd a tejet kendők 
között kisajtolják. Egy idő múlva a tej kőkeménnyé 
válik. Erre kalapáccsal kis darabokra törik és úgy 
fogyasztják, hogy a szájban megolvasztják. Ez a kő
kemény tej az expedíciók résztvevőinek kiváló szol
gálatokat tesz, mint igen értékes élelmiszer.

Az élelmiszerek történetéből. A sörnek már az 
ókorban is fontos szerepe volt. 111. Ramzesz. egyipto
mi fáraó azzal büszkélkedett, hogy a templomban 
406.303 korsó sört szentelt meg. De Egyiptomnak 
nagy sörimportja is volt és pedig Szíriából és Baby- 
loniából. Volt idő, amikor 19-féle sörfajta volt for
galomban. Az egyiptomi sörfőzdéknek 4000 ászok- 
liordójuk volt. — A bors a középkorban nagy jelen
tőségre telt szert, amennyiben a pénzt helyettesítette. 
\  telkek vételárát borsban fizették ki: még a városok 
is borsban vettek fel kölcsönöket. Vámokat ugyan
csak borsban szedtek be és vannak adatok arra is, 
liogv a férjhezmenő lányok hozományát borsban fi
zették ki a gazdag apák.

WELLNER ALPACCA R. T. GYÁRTMÁNYAI

ALPACCA-, ALPACCAEZÜST- ÉS ROZSDAMENTES EVŐ
ESZKÖZ, ALPACCA- ÉS ALPACCAEZÜST TÁLALÓSZER.

Minden szálló- és vendéglő üzem részére nélkülözhetetlen.

SZÉP, OLCSÓ, MARADANDÓ.
KÖZPONTI IRODA: BUDAPEST, IV., DEÁK FERENC-TÉR 3. — TEL.: 89—7—37.
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CrémanfRosé 
Transylvania sec

Ip a r i és közigazgatási hirek
Az özvegyi jog érvényesítésének liatáriedje. A

kereskedelmi miniszter 122.878—1930. számú rende
leté alapján az elhalt iparos özvegyének az a bejelen
tése, amely szerint az ipart özvegyi jogon elhalt lérje 
iparigazolványa alapján kívánja folytatni, csakis ab
ban az esetben vehető tudomásul, ha az özvegy hitelI- 
érdemlöen igazolja, hogy akár személyesen, akár ké
pesítéssel biró üzletvezető által az ipar gyakorlását 
férje elhalálozásától számított három hónapon belül 
tényleg megkezdette. Ha az.onhan az özvegy az ipar 
gyakorlását az 1922:XIl. te. 7. paragralusáhan előirt 
három hónap alatt nem kezdte meg. úgy elhalt há
zastársa iparjoga alapján azt többé már nem gyako
rolhatja. hanem csak újabb iparigazolvány alapján, 
amelynek megszerzéséhez az özvegy szakképzettséget 
igazolni nem tartozik. Amennyiben pedig az özvegy 
szakképzettséggel nem rendelkezik, tanoneol csak az 
esetben tarthat, ha üzletvezetőt alkalmaz

A munkabér késedelmes kifizetése. A mai gazda
sági válság idején többször előfordult, hogv az alkal
mazottak csak késedelmesen kapják meg fizetésüket. 
Ez a bírói gyakorlat szerint általában azonnali fel
mondási jogot teremi az alkalmazottak részére, de 
csak akkor, ha az alkalmazott a késedelmes fizetéshez 
akár kifejezetten, akár hallgatólagosan nem járul 
hozzá. Ilyen tárgyú perben hozott a Kúria Ítéletet. Az 
alkalmazott hosszú időn keresztül rendszertelenül 
kapta fizetését és egyszer ezt felmondási oknak jelölte 
meg. A Kúria Ítélete szerint kétségtelenül joga lett 
volna ehhez, ha előzőleg nem járul hozzá hallgatóla
gosan a késedelmes fizetéshez, vagy pedig a felmon
dás előtt figyelmeztette volna munkaadóját köteles
ségének teljesítésére. Ma a ligvelmeztetés után sem 
kapta volna meg késedelem nélkül fizetését, akkor 
lett volna jogalapja az azonnali hatályú felmondásra. 
(P. II. 1897—1934.)

Iparos jelleg. Az ipartörvény kötelezi ugyan az 
iparost iparigazolvány, esetleg iparengedély megszer
zésére. de az igazolványt vagy engedélyt nem teszi az 
iparosi minőség feltételévé és az iparosi jelleget maga

Celluloid ajtóvédő m egvéd  kopástól, 1 
piszoktól. Minden színben és formában készül Higiénia 
Celluloid Ipar. Hold ucca 5. Tel 15-9-16. Szükségleténél 

minden celluloid gyártmányra kérjen ajánlatot.

a r i i i t n * ,tiu< i"m  o rn e
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K ;  e re d e ti SIDOL fém-,
ablak-
és

márványtisztitá8ra a legalkalmasabb!
Götzl Lipót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T. 

Telefon: 96-6-86 és 96-8-27.

m m m m r a l i r a
az iparűzés ténye állapítja meg. ÍM. Kir Hatásköri 
Híróság 119—1914. III).)'

Az ipari üzeni egy évi szünetelése után az ipar- 
igazolványt he kell vonni. Az 1929:X11. te. 72. S-a
szerint, aki iparát egy éven át egyfolytában nem űzi 
azt csak újabb iparengedély alapján folytathatja. Eb
ben a törvényszakaszban nincs olyan rendelkezés, 
amely az iparhatóság kötelességévé tenné az ipariga
zolványnak az ipar egy évet meghaladó időn át szü
neteltetése miatt való hatálytalannak nyilvánítását és 
bevonását. A kereskedelemügyi miniszter azonban 
90.38(5 192(5. K. M. számú elvi jelentőségű határoza
tában kimondotta, 'hogy ha az iparos ipara ideiglenes 
szüneteltetését az iparhatóságnak bejelenti, az iparha
tóság feladata a bejelentési nyilvántartani és ameny- 
nyiben a szüneteltetés egy évnél huzamosai)!) időre 
nyúlna, az iparigazolvány, illetőleg iparengedély be
vonását és annak az iparlajstromból való törlését fo
ganatosítani és erről az érdekelteket értesíteni.

A tanoncot templomba el kell engedni. Egyik 
budapesti la nőne öngyilkossági kísérletet követett el. 
mellyel kapcsolatban az intéző körök a tanone lelki 
válságát megállapítva, eljárást készülnek indítani a 
munkaadó ellen. Az 1922:XIT. te. 93. §-ának (5. pont 
ja szerint ..a tanoncnak vallása ünnepnapjain az is- i 
tentisztelct látogatására a munkaadó köteles időt en
gedni és felügyelni arra, hogy a nála lakó kiskorú ta- 
nonca az istentiszteletet látogassa1*. A törvény abból 
indulva ki. hogv a munkaadónak a tanviszonv tarta
ma alatt a tanoneeal szemben az atya helyét kell be
töltenie, a munkaadó kötelességévé teszi, hogy min
den irányban a ió családapa gondosságával őrködjék 
a tanone felett. Bár ilyen tekintetben panaszokról, 
nem tudunk, mégis felhívjuk kartársaink figyelmét 
arra. Imgv tanoneaikal istentiszteletre elengedni tör
vényes kötelességük az azon való tényleges részvétel 
ellenőrzésével együtt.

„Hattyú" Gőzmosó és fehérnemű kölcsönző vállalni
(Budapest, VII.. Klauzál ucca 8 5 a legmodernebbül újon
nan berendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb fel
tételek melleit áll karlársaink rendelkezésére.

Ha uapellenzőt, sátor-szerkezetet akarnak meg
rendelni kartársaink, úgv forduljanak bizalommal a 
kávésok sok évtizedes szállítójához: Puschka cs Tárna 
V., Mária Valéria-utca 10. Tel.: 82-0-41.

Felelős kiadó: Gyencs Dénes.
Nyomta: Róna Ferene nyomdai müintézete, 

Budapest. VII., Vörösmarty ucca 5

Kristály ásuányos forrásuiz. csak Szent Lukács oédjeggyei eredeti.
i



I  HáVísipar szállitdinaH (iné t telefonszáma:
B e r k o v i t s  papirárugyár

kávéházi, vendéglői és cukrászdái kellékek
BUDAPEST, VII.. SÍP UCCA 4.

1
42-5-31

jittke és Schaumburg-Lippe
pezsgőgyárak vezérképviselete 
IV., SZÉP UCCA 3.

. »— •»*!/ i ̂ '
85-5-42

niry 11II D r D T villanyeröre, beren- D 1 L H 11 U DCn 1 dezett, hygienikus
GESZTENYEPÜRÉK ÜZEME 
IX., ERKEL UCCA 14.

■ ■ ■ 1 
87-4-05

M A N N A  csokoládégyár
csokoládé — kakaó — cukrászati anyagok
BUDAPEST, IX., TŰZOLTÓ UCCA 72.

34-9-68
;

Budapesti
Kávésok Áruforgalmi Rt.

VIII., JÓZSEFKÖRUT 38.

1
39-2-77

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

30-8-86

N agy  I m r e  3,".zSni*
virágnagykereskedés

! IV., FÖVÁM TÉR 5.

86-8-20
BUDAPESTI KRETAGYAü RT.
IX., Közraktár ucea 12.

„StUdíUm” «•»' író-krétaf̂ 'a

]
86-3-51

3ASCHKA ÉS TÁRSA
Kávéházak részérelégfűtés és napellenző
V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.

82-0-4!
80-1-41

Francois pezsgőgyár
Ruda és Bloehman Utódai 
V., AKADÉMIA IJCCA 16.

i
23-6-66 
17 4-34

FRIED ZSIGMOND
Kávéházi berendezések, — billiárd- 
asztalok vétele és eladása.
VII., KIRÁLY-UCCA 44. SZÁM.

!
29-1-34.

Tr E s z te r h á z y  p e zsg ő g y á r  
iW  M m /m W  ve zé rk é p v ise le te
1 összes külföldi italok nagybani raktára 

VÍ, LIPÓT-KÖRUT 11.

20-3-38

H A T T Y Ú  gőzmosó
és fehérnemű kölcsönző vállalat

Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme 
VII., KLAUZÁL Í.TCCA 8.

*38-5-59

Schneider és Társai
Rudapest, Vili., Vig ucca 34. 
üvegcs iszo ló  és íü k ö rg y á r .
Kávéspoharak csorba javítása.

35-9-82

Keksz:
30-0-74

Sütemény:
85-2-63

HAUER REZSŐ
CUKRÁSZ
VIII., Rákóezi-út 49.

42-5-04
K ek sz
Steiner keksz-, kávéházi sütemény-, 

ostya- és csokoládégyár.

M e n n e f e t d  ü t i .
Jégszekrények, automatikus elektro
mos hűtőkészülékek, fagylaltgépek. — 
BUDAPEST, VL, Ó-ucca (». szám.

92-3-23
92-3-24

ToKaJI m intapincc
Euchs-Tokaji lerakat 
V., NÁDOR UCCA 5.

81-2-74

3f£átai J ó zse f
vasáruk, háztartási cikkek 
BUDAPEST, VII., KIRÁLY UCCA 5.

42-3-23
40-6-77

(fówlctf pexsffdévdi
VIII., ESZTERHÁZY UCCA 22.

36-0-51

Korányi és Fröhlich
Ajtócsukó — napellenző 
BUDAPEST, KISFALUDY UCCA 5.

32-3-76
45-9-86

Wellner Alpacca Rt.
Alpacca és alparca-eziist evőeszközök, tálaló- 
szerek, kávéházi és vendéglői berendezések
Budapest, IV., Deák Écrdie tér 3.

89-7-37

Kovács József
amerikai rendszerű chróinozó és 
nikkeíező üzem. Kávéházak szállítója. 
IX., Thaly K.u. 37. (Tiizoltó-u. sarok)

43-5-05
Wertheimer és Franki

Nagybani szakiizlet 
V., HOLD UCCA 6.

10-0-24
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