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Július 20-ig befizetendő nz átalányozott és zenés 
kávéházak vigalmi adója.

Július 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből h vont kereseti, külön és rokkantellátási adó.

Augusztus 5-ig megfizetendő a 111. negyedévi üz
letbér első részlete.

Augusztus 6-ig megfizetendő a nem átalánynz.oll 
és nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Augusztus 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
megfizetni augusztus havi forgalmi és fény űzési adó- 
átalányukat.

Augusztus 15-ig fizetik a l'ényíizéxi adót azok. 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

Ipari határvonalak
Évek során számtalanszor rámutattunk mind

azokra a bajokra, amelyek iparunk boldogulását meg
nehezítik és nehézségeit fokozzák. Köteles őszinteség
gel nemcsak azokat a nehézségeket soroltuk fel. ame
lyek a hatóságok eljárása és intézkedéseiből származ
nak, de azokat a hibákat is, amelyek magából az 
iparból, az iparűzőktől származnak

Sokat írtunk a kávésipar aránytalan terhűiről, 
a különböző adótételek hosszú sorozatáról, nem egy
szer ostoroztuk az iparunkban lábrakapott dumpin- 
get. amely az utolsó évek folyamán igen súlyosan 
éreztette hatását.

Most azonban egy olyan kérdéshez kell nyúl
nunk. amelyet hosszú éveken át kerültünk és ép a 
különböző érdekelt és rokon iparágakra való tekintet
tel nem akartunk szóvá tenni. Ez a rokon iparágak
nak immár tart hatatlanná vált versenye, mely újabb 
fejlődésében vagy kinövéseiben, lassan lassan ma
gáévá teszi és kisajátítja a kávésipar egész üzletkörét 
és versenyével lehetetlenné teszi boldogságunkat.

Elismerjük, hogy mindenkinek joga van a meg
élhetésre és boldogulásra, azonban ez csak addig és 
oly mértékben lehetséges, amíg mások existeneiájál 
nem veszélyezteti.

A vendéglátó iparnak számos ága van, amelyek 
egymástól szigorúan 'el nem határolhatok, azonban 
a törvény hézagainak rendszeres kihasználása és a 
határok átlépése immár kockára teszi a mi existen- 
eiánkat is. minélfogva kénytelenek vagyunk ezekre a 
bajokra rámutatni, abban a reményben, hogy a már 
annyiszor említett és sürgetett szabályrendelet kérő
iében azok orvoslására mód fog találtatni.

Nem harcot akarunk tehát, hanem a bajok or
voslását és jogos érdekeink tekintetbe vételét.

Sorra vesszük tehát ezeket a dolgokat és igyek
szünk rámutatni azoknak iparunkkal való vonato
zásaira.

A vendéglőst pár képviselete évek óta kifogásolja 
a kávéházak vendéglői üzemét. Nem akarjuk ezt a 
vitát feleleveníteni, tény azonban az. hogy a kávé
ház vendéglői üzemét a törvényben megszabott fel
tételek mellett szabályszerű iparengedéllyel folytatja 
és teljes mértékben alkalmazkodik a törvény 
azon rendelkezéseihez, hogy kettős iparengedélynél 
csak korlátolt italmérési engedélv gyakorolható. De 
mit szóljunk azoknak a vendéglőknek a gyakorlatá
hoz, amelvek vendéglői iparengedélyük alapján tel
jes mértékben gyakorolják mindazokat a jogosítvá
nyokat, amelyeket a kávéházi iparengedély megad és 
emellett természetesen korlátlan italmérést folytatnak 
Ma már otl tartunk, hogy egvik-másik vendéglő 
több kávéi ad el. mini nénielv kávéház. úgy ho”v e/
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(Ilon megfelelő orvoslás kollono. Van ugyan ogv mi
niszteri rendelői, amely e gyakorlat ellen állási foglal, 
azonban az ipartestületnek nem lehel cél ja és hivatása 
állandó feljelentésekkel, nehézkes bizonyításokkal és 
eljárásokkal a hatóságokat foglalkoztatnia. Tudjuk, 
hogy a vendéglői iparhoz hozzátartozik bizonyos ká
véházi cikkek kiszolgáltatása, azonban ez külön üzlet
ágként nem gyakorolható. Kétségtelen tehát, hogy e 
kérdés rendezésére szükség van.

Számtalanszor felmerült a korcsmák Ica és főkefe 
kávé kiszolgáltatásának kérdése, amelyet a különféle 
hatóságok különféleképen értelmeztek. Az egyik 
megengedi, a másik tiltja. Hová jutnánk, ha mind
ezeket az eseteket sorban hatósági elbírálás alá bo
csátón ók. Nézetünk szerint a korcsma elsősorban 
italmérési üzlet, amelynek másodsorban van jogában 
bizonyos élelmiszereket kiszolgáltatni, azonban a tea 
és feketekávé nem tartozhatik ezek sorához.

Évek óta elismert és nem kifogásolt gyakorlat 
az. hogv a cukrászdák teát, feketekávét fehérkávéi, 
sőt egyéb tejtermékeket szolgálnak fel. Bizonyos mér
tékig szerzett jogokról van sző, amelyeket nehéz 
megtámadni és kétségbe vonni. Amikor azonban azt 
látjuk, hogv egyes cukrászdák valóságos kávéházakká 
alakulnak át. amikor a cukrászdákban kártyáznak, 
bridge szalonok alakulnak és a kiszolgáltatott cikkek 
sokszorosan felülmúlják a szorosabb értelműben vett 
cukrászdái forgalmat, szóvá kell tennünk ezt a kér
dést és ha nem is kívánjuk ez üzletág teljes meg
szűnését. de a megfelelő korlátozását teljes inged 
kérhetjük. Erre precedens is van a szomszéd Auszt
riában, ahol a cukrászdák helvben fogyasztása bizo
nyos korlátozásokhoz van kötve, olvkéoen. hogv a 
cukrászdákban felállítható asztalok és székek száma 
korlátozva van Nincs tehát akadálya, hogy aki <ad-- 
rászdában fogyasztani akar. azt megtehesse, de a kor
látolt méretek folytán nem fejlődhetik ki egy szahal
szerű kávéházi üzem.

A lejivók és tejcscirnoknk versem/évet már igen 
sokat foglalkoztunk. Rá is mutattunk azokra a mó

dokra, amelyek szerint ezek korlátozhatók lennének.
Az utolsó, de nem a legkisebb jelentőségű ver

senytárs a kávémérések üzeme. A kávémérő ipar 
történeti fejlődése megmutatja, hogv ez iparág volta- 
képen a kevésbé tehetős néposzitályok kielégítésére 
volt szánva. Ez iparág kezdeti stádiumában e gondo
latnak megfelelően még valódi kávét sem használ
hatott. hanem csak pótkávékkal láthatta el a közön
ségét. Ez a helyzet az idők folyamán megváltozott 
és ma ott tartunk, hogy a kávémérő ipar jogosítványai 
a törvény szerint teljesen azonosak a kávéházi ipa
réval, a különbség csak az, hogy italmérési engedélyt 
a kávémérések nem kaphatnak. Az újabb idők folya
mán azonban eljutottunk oda. hogy az italmérési 
engedélyek gazdasági jelentősége háttérbe szorult, 
viszont a kávémérések teljes mértékben átvették a 
kávéházak üzletkörét. Sőt ma már ott tartunk, hogy 
nagy, tekintélyes múltú kávéház helyiségében kávé
mérést nyitottak, amely kisebb számú és értékű 
terhei mellett könnyebben bírja a versenyt. Ter
mészetesen így eljutottunk oda, hogy a kávéházak 
közönségének a viszonyok által sújtott, leromlott fo
gyasztóképességű- rétege ezeket a nagy, kávéház 
szerű kávéméréseket keresi fel és elmarad a mi űz 
lethelyiségeinkből. S míg régebben ez üzemek verse
nyét alig éreztük, meg lévén mindkét iparágnak a 
maga közönsége, ma küzdemink kell velük és igen 
sok kartársunk kénytelen a kávémérések áraihoz al 
kalmazkodni, hogy közönségét még valahogy m e g  

tartsa. Természetes, hogy a kávémérési árak mellett, 
a kávéházi iparral járó kötelezettségeknek megfelelni 
nagyon súlyos feladat. Ttt is lehetne egy megoldási 
találni anélkül, hogy a kávémérő ipar exisztenciáia 
veszélyeztetve lenne. Ha a szabályrendelet a kávé
házak területi nagyságát és helyiségeinek magasságát 
Írja elő. és kimondja, hogy kávéházat csak legalább 
150 négyzetméter területű helviségben lehet nvitui. 
ezt a rendelkezést olymódon lehetne a gyakorlatban 
alkalmazni, hogv olv helviségben, melv ezt a méretet 
meghaladja, csakis kávéházi ipart szabadna folytatni, 
illetőleg a kávémérés terjedelme ne haladja meg a 
150 négyzetmétert, vagy pedig lehetne olvan meg
oldást is találni, hogy a kávémérőkben felállítható 
asztalok és székek száma egy bizonyos maximalis 
számhoz köttessenek.

Kétségtelen, hogv rendezést igényel a nvilvónos 
helvisénekben fnhitnthnfó játékok ügye. Míg régebben 
kártyázni, billiárdozni sakkozni és hasonló szórakoz
tató Játékokat folytatni csak kávéházakhan szoktak, 
ma már ott tartunk, hogy más üzemekben többet ját
szanak. mint a kávéházakban. És játszanak ingven, 
iáiét,óén-/ nélkül ami oda vezetett, hogv a játék, 
amely valaha a kávébázak tekintélyes bevételi for
rása volt. ma már nem üzletág.

Nagyjában és vázlatosan ezek azok a kérdések, 
amelyek inarunk fennállása érdekében mihamarabb 
szabályozandó!; és orvoslandők volnának Azt hisz- 
sziik. hogy végre elérkezett az ideje annak, hogy lég 
alább a székesfőváros területén, ahol a helyzet a 
legválságosabb, ezek a kérdések napirendre tűzesse
nek és ha máskén nem. legalább a régóta vajúdó sza
bályrendelet keretében megoldassanak.

Bízunk benne, hogy ennek az ideje a reform
korszakban be fog következni.



KÁVÉSOK LAPJA 3

Aggkori biztosítás
és legényláda

A régi Céhek és iparjogvédő (tildék, amilyen a 
régi pesti Kávéfőző Társaság volt, rendszeresen gon
doskodtak esetleg elszegényedő, elöregedő tagjaik 
megsegítéséről. Alkalmazottjaiknak — a Legények
nek — aggkori segítéséről a középkor óta az úgyne
vezett Legénijládák gondoskodtak.

Így volt ez a pesti Ivávésság történetében is. Az 
l7()()-as évek végétől kezdve 1872-ig a kávéslegények 
Ládája jelenti azt a szociális gondoskodást, amit ma 
is megtaláltunk különböző erre a célra megalkotott 
állami szervezetekben. Ezek legtávolabbról sem az ú j
kor vívmányai, aminek az erre vonatkozó tételes tá- 
jékozalanság hirdeti azokat, mert olyan régiek, mint 
az emberi civilizáció, hiszen a Buda ősiségét jelentő 
Aquincum 2000 évvel ezelőtti kézműves Collegiumai 
is társadalombiztosítási társulatok.

A Legényládák már a középkorban is autonóm 
szervezetek. A nevük latinul liursa. Ebből lett a fran
cia Bourse, a német Bursehe, a Börse és a magyar 
Börzsölv, Pörsöly és Persely szó. A Harsa tagja min
den kézműves céhbeli legény. így volt ez a pesti ká- 
vésságnál is. Minden Játékmesterlegény, vagyis Mar- 
queur, minden kávéfőzőlegény, vagyis Tűzilegény. 
minden Vendégszolga, vagyis pincér tartozott a pesti 
Kávéstársaság legrégebben szolgáló Legényénél, az 
Öreglegénynél befizetni a taksa szerint kirótt, úgy
nevezett I letiíity inget (Wochenpfenning). Ezt az 
öreglegény elhelyezte a Legényládában és tartozott 
azokról rendes számadást vezetni. Ellenőrei a négy 
LádaH'slaérek volt. Úgy ezeket, mint az öreglegényt 
a legénység egyeteme autonóm módon maga válasz
totta. Á pénzeket a Legények maguk tartoztak be
fizetni, ha ezt nem lették, kenyéradó gazdáiknak jo
guk volt a heti fityinget levonni a bérükből. A Le- 
génij szálló, vagyis a Herberg bérét a kávés urak Lá
dája fizette, egyebekben azonban csak atyai, pátriár- 
e hál is felügyeletet gyakoroltak a Legényláda felett, 
vagyis megszámoltatták a pénzkezelő Öreglcgényt es 
ellenőrizték, illő gondoskodás lürténik-e a beteg le
gényekről. A mindenkori Elöljáró volt a Kávés Társa
ság eme szociális gondoskodásának őre. A betegeket 
ö utalta be a régi Városi Ispotályba, a Szent Rókusról 
és Szent Rozáliáról elnevezett máig álló koródába Ha 
az oltani orvosok háziápolást engedélyeztek a beteg 
legény számára, akkor is az Alelőljáró, atyamester 
fizette ki a házi ápolási díjakat.

Szigorú taksa állapította meg a temetkezési 
költségeket, mert az elhalt Legényeknek is díszes, 
zászlós, zenés temetés járt ki. Rendkívül ér-
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Franck-pótkávé és 
Kathreiner-Kneipp 
maláta kávé

dek.es, hogy Kúvésgilde pátriárkúlis gondoskodása 
oda is kiterjedt, hogy magát a kórházat is ellen
őrizte, mert a négy Ládatestvér közt egy mindennap, 
az Öreglegény és az Atyamester minden héten egy
szer tartoztak meglátogatni a heteg legényeket.

A Legényláda tehát autonóm Testület volt, de a 
Gazdamesterek ellenőrzése alatt állott.

Mindezt a Kávés Ipartestület őrizetében levő régi 
jegyzőkönyvek joggyakorlata mutatja. A legénység 
tehát maga gondoskodott betegsegélyzéséről. Csak 
rendkívüli esetekben, így például az 1831-iki Nagy- 
Kolera idejében, mikor a Legényláda teljesen kiürült, 
járult hozzá a mesterek Ládája a kórházi ápolási 
költségek fedezéséhez.

1864-ben ezt a joggyakorlatot összefoglalják egy 
új Legémjrendben. Ez 1872-ig, a Céhek megszűnéséig 
maradt érvényben.

Bcvilaqua Borsody B. dr. és Mazsáiy B. dr.

Kártérítés
üzlethelyiség felmondásáért

Üzlethelyiség felmondása miatt indított perben 
hozott ítéletet a Kúria, amelyet azért tartunk érde
kesnek ismertetni, mert az ú. n. „kereskedelmi tulaj
don" kérdése már számos ízben felmerült az érdekel
tek körében s ennek a külföldön néhol fennálló jog- 
intézménynek hazánkban való megvalósítását több
ízben, de különösen a lakásínség idején már sürget
ték. Az kétségtelen, hogy valamely üzlethelyiség ér
téke régi, megalapozott cég bérletében és a felmondás 
az ily cégre hátránnyal jár s az esetleg ugyanide köl
tözött hasonló szakmabeli cégre az ily helyiség bér
lete előnyt jelent, azonban a tulajdonjog túlságos kor
látozását jelentené az ily bérlemények felmondásának 
tilalma vagy korlátozása.

A Kúria is elutasító álláspontra helyezkedik Íté
letében. A Kúria P. IV. 3381/1934. sz. ítéletének in
dokolásából idézzük az alábbiakat:

„A megállapított és meg nem támadott tény
állás szerint a felperes által az I. rendű alperestől 
ennek áruházában bérelt üzleti helyiségekre vonat
kozó bérleti szerződés az I. rendű alperes bérbeadó 
szerződésszerű felmondása következtében megszűnt.

Ebből lolyóan azt az esetleges kárt, amely a fel-
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peresre abból hárult, hogy a bérleti szerződése meg
szűnt, a felperes és az 1. rendű alperes között létre
jött jogügyleti megállapodásnál fogva a felperesnek 
magának kell viselnie;

mert általános jogszabály, hogy aki jogával él. 
az ebből másra háruló kárért nem felelős, kivéve, ha 
nyilvánvalóan csak károsítás céljából teszi.

Vitatja ugyan a felperes azt, hogy az 1. rendű 
alperes bérletfelmondási jogát a joggal való vissza
élésként gyakorolta abból a célból, hogy a bérletet a 
11. rendű alperes gyermekeinek juttassa.

A jog gyakorlása azonban a joggal való vissza
élésnek csak akkor minősül, ha valaki jogát minden 
egyéb cél és érdek nélkül kizárólag csupán azért ^  
korolja, hogy ezáltal mást megkárosítson.

Ámde ezt a körülményt magának a felperesnek 
az az előadása cáfolja meg, miszerint a felmondás
nak célja az volt, hogy a helyiséget az 1. rendű al
peres másnak adja bérbe.

Arról tehát, hogy az 1. rendű alperes a felmon
dást valamely észszerű és erkölcsileg megengedett 
cél nélkül gyakorolta — szó sem lehel.

Bérelt helyiségeknek — akár kereskedelmi vagy 
ipari üzlet folytatására használt helyiségeknek — az 
előző bérlő bérleti jogának megszűnte után mások 
részére történt bérbeadása és bérbevétele ugyanis 
fennálló jogrendszerünk szerint sem jogszabályba, 
sem a jó erkölcsbe, vagy az üzleti tisztességbe nem 
ütközik akkor sem, ha a helyiség bérbevétele az új 
bérlő részére esetleg a régi bérlő kereskedelmi tevé
kenységéből eredő üzleti előnyt is jelentene, mert a 
bérlő s így a felperes is tudta és szerződésénél fogva 
is hozzájárult ahhoz, hogy a bérlet gyümölcse őt csak 
addig illeti, amíg a bérleti jogviszonya fennáll. K<»- 
vetkezéskép a bérleti szerződésnek erre a jogi tartal
mára tekintettel az sem vitatható, hogy az előző 
bérlő üzleti tevékenységének és költekezéseinek eset
leges előnyös hatásáért a bérbeadó vagy a következő 
bérlő megtérítéssel tartozik.

Helyes tehát a fellebbezési bíróságnak az a jogi 
álláspontja, hogy az I. rendű alperesnek bérletfelmon
dási joggyakorlása jogellenesnek nem tekinthető és 
így megfelel az anyagi jogszabályoknak a fellebbezési 
bíróságnak az a döntése is, amellyel a felperest 
aki bérleti idejének hosszabb tartamára, az I. rendű 
alperes részéről történt előzetes figyelmeztetésére és 
a felmondási idő utólagos meghosszabbítására való 
tekintettel az I. rendű alperes joggyakorlásának mél
tánytalanságára sem hivatkozbatik — keresetével 
elutasította.“

Az ítélet aggálytalan és indokai meggyőzők.

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

S zak m ai m eg á lla p o d á so k  
é r v é n y e

Örvendetes fejlődés a tisztességtelen verseny pe
rekben ítélkező fórumok judikatúrájának, hogy azo
kat az eseteket, amikul a törvényes rendelkezések 
hézagai kihasználásával igyekeznek egyesek maguk
nak illetéktelen hasznot szerezni, mind szőkébb és 
szűkebb körre szorítják. Mindinkább előtérbe jut az 
a gyakorlat, amely a törvény betűi helyett, annak 
szellemét igyekszik érvényesíteni. A Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara mellett működő zsűri aláb
bi ítélete is élénk példája ennek és bíztatás arranézve, 
hogy a szakmák által létesített megállapodások nem 
lesznek a jövőben olyanoknak tekinthetők, melyek
nek fennállása és érvényesülése csak addig tart, 
ameddig az aláírók egyik, vagy másikának érdekébe 
nem ütközik.

Syószerint közöljük az alábbi döntési: 

Megállapodások megszegése.

Egyes szakmák üzleti életét egységesen szabá
lyozó megállapodásoknak a megállapodást aláíró, 
illetve annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek 
elismerő versenytársak részéről történő megszegő-o, 
az üzleti tisztességbe és a jóerkölcsökbe ütközik, mi
vel a közös egyetértéssel kötött megállapodás m 
szegői, a megállapodást kötő másik fél üzleti tisztes
ségére, annak a megállapodást becsületesen betartó 
tisztes magatartására építik fel a maguk erkölcstelen 
iizelti ténykedéseit. Az ily üzleti magatartást tanúsító 
versenytárs nem hivatkozhat arra, hogy a megái lap. 
dás aláíró mindaddig, amíg a megállapodás betartó 
versenytársakkal szemben, mindenkor jogosulatlan és 
erkölcstelen üzleti előnyt jelent.

A fenti döntés azt jelenti, hogy a megállapodó 
megszegőjét a zsűri olyannak minősíti, aki a verseny 
tisztességébe ütköző cselekményt követett el, ennek 
alapján pedig kártérítés követelésének van helye.

SZEGÉNYSÉGI BIZONYÍTVÁNY az olyan

N I K O T E X - L Á D A
amelyben nincsen bőségben

N I K O T E X
SZIVAR ÉS CIGARETTA.
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Pálpusztai sait 
Hellep d o b o z  

em m enth ali 
P e rb y  salt kávéházakban

H I V A T A L O S  R É S Z

Budapest székesfőváros Polgármestere.

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

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PIBTNIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17. 

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

86,350—-1935. VI. ii. o. szám.

Tánji/: A budapesti kávéházi alkalmazottak 
kereseti adóalapjának újabb megállapítása.

Előszám: 64.122—1935. VI.

H A I A H () Z A T:

A budapesti kávéházi alkalmazottak kereseti adó
alapját az érdekeltség és a székesfővárosi IV. kér. 
a ilő felügyelőség kiküldöttének meghallgatásával a 
polgármesteri VI. ügyosztály javaslata alapján 193). 
évi július hó 1 -töl a további intézkedésig, de legké
sőbb 1935. december 31-ig a következőképen állapí
tom meg:

Fő pincér keresdi adóalapja hetenként:

PA osztályú üzemben P 80.—
l/B „ ” P 60.—

Il/A .. „ P 45.
IÉB „ P 40.—

Felszolgáló- és flzetőpincér kereseti adóalapja 
hetenként:

I/A osztályú üzemben P 45.
I/B „ ' P 34.—

II/A „ „ P 28.—
1I/B .. „ P 25.
Trafikos. kenyeres, borravalós takarítónő kere

seti adóalapja hetenként: PA P 24.— ; PB P 23.-—; 
n/A P 22.— és TT/B P 21.

A különleges fényűzési kávéházi vállalatoknál al
kalmazott személyzet kereseti adóalapját ezen ren
delkezés nem érinti, mert azok kereseti adóalapja 
továbbra is az I/A. osztályba sorozott szállodai és 
vendéglői alkalmazottak kereseti adóalapjával azonos.

A fix fizetésű alkalmazottaknál az ellátás érléke 
azonos az OTI állal megállapított értékkel.

A kávéházak osztályozását illetőleg a következő
kéi rendelem:

FA. oszlóidba tartoznak: Abbázia Alséunargitszi- 
gel, Arizona, Baross, Bellevue, Belvárosi, Giio. Lnpti. 
Chapeau Rouge, Dnnapalota. Fröhlicly bar. Gellerl 
szálloda, Gerbeaud, Hungária Nagyszálloda, Móniin 
Hongé, Newyork, Negreseo. Ostende, Palatínus Park 
rl. (Margitsziget), Pátria. Párisién Grill. Spolarieb és 
Vígszínház.

FII. osztóidba tartoznak: Astoria, Balázs, Bodó, 
Bristol, Britannia, Bucsinszky, Carlton, Dunacorso, 
Edison, Elysees, Emke, Etoile, Floris, Fővárosi Pa- 
villon, Gresham-Venezia, Hangji, Keleti, Központi. 
(Central). Lukácskert, Lukács rt., Meteor, Metropole, 
Miami, Miénk, Mignon, Modern, Országházién. 
Opera. Palacc, Parisette, Pannónia szálloda, Park, 
Rajna-park. Hóval, Kis-Royal, Savoy, Simplon, Sza
badság, Szeil'fert. Svábhegyi Nagyszálló, Unió. Valé
ria. Várkert kioszk. Zanzibar és a kávéházi jellegű 
lej ivók.

IFA. osztóidba tartoznak: Abonyi, Andrássy.
Balaton. Belvedere, Brioni, Bródy. Budavár, Buda
pesti Lipótvárosi Casinó, Budai Vigadó, Cairő, Casino. 
Club. City, Cziegler, Corvin Áruház, Csarnok, Deák. 
Dréber sörcsarnok, Délivasút, Duna, Erzsébet ki
rályné szálló, Fácán telep. Fészek. Flórián. Forgács 
konyha. Gellérthegyi kioszk, Hadik, Hollandia, Ja
pán. Jókai, Kastély. Kolozsvár, Korona Vigadó. K o s 
suth. Központi (Óbuda), Lánchíd, Lidó. Liget (Vá
rosliget). Liget (Aréna út), Lissauer, Magyar színház. 
Markovits, Lipótvárosi Polgári Kaszinó, Lónyay, 
Múzeum, Műcsarnok. MTK pálya. Oktogon, Orfeum. 
Orczv. Otthon. Parlament, Palatínus, Philadelphia. 
Pigale. Pilvax, Pozsony, Santos, Seemann, Splendid. 
Sorrentó, Stefánia korzó, Stambul, Szalon, Szalay 
cukrászda (Újpesti rakpart). Széchenyi, Terminus. 
Thökölv. Tőzsde buffet. Uj Bizánc, Élelmiszer Nagv- 
vásártelen. Utazók Egyesülete, Vas. Vásárcsarnoki 
l)iiffct. Westend, Zsigmond.

I1/B. osztóidba tartoznak: Réke, Corzó, Elevátor. 
Eötvös, Favorit, Fenyő, Ferdinánd, Feszty, Hazám. 
TTelgoland, Hungária (Hungária közép körút), Hun
gária (Váci út). Intim. József. Központi (KőbánvaL 
Lenkei. Limanova, Polgári. Pápa.

Erről a polgármesteri VI. (pénzügyi) iigyosztálvt. 
■' központi adó számviteli hivatalt, a kerületi ndőszám- 
vitefi (forgalmi és kereseti adó) nsztúlvnkot. a buda- 
imsfi kávésioartestületel (Vili. .Tózsef-körút 38.L a 
Főni neérek Országos Egvesületét (VT. Andrássy úl 
51 1. ;i Magyarországi Szállodai. Éttermi és Kávéházi 
Alkalmazottak Országos Egyesületéi (VTT. C«engerv- 
ntea 1.1. Nemzeti Munkaköznont Pincér Szakosztá
lyát határozaton, a székesfővárosi m. kir. Pénzügy 
igazgatóságul és a VT. kerületi adófelügvelőséget át
iraton értesítem.

Budapest. 1935. június 25.

a polgármester megbízásából: 
Dr. Bódy s. k. 

tanácsnok,
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H Í R E K
Személyi hírek. Mészáros Győző iparlesi illeti el

nök a legközelebbi napok folyamán kezdi meg nyári 
szabadságát és egészsége helyreállítására a fővárosból 
eltávozik. — Ugyancsak e hó 19-én kezdi meg nyári 
szabadságát Dr. Srtuasz Vilmos ipartesliileli alelnök 
is. Az ipartestiilet iigveit elnök távollétében Gál Ar- 
nold alelnök vezeti.

Az új OTI rendeletnek a zenészek betegbiztosí
tási kötelezettségére vonatkozó rendelkezése csak 
akkor lép életbe, amikor a m. kir. Belügyminiszter 
űr a vonatkozó végrehajtási utasítási kiadja. Ennél
fogva a hozzánk intézett kérdésekre közöljük, hogy 
e rendelkezés végrehajtásának módjáról annak meg
jelenése után fogjuk érdekelt kartársainkat értesíteni.

U.j luxusszállodát akarnak építeni a Dimaparton. 
Egy külföldi pénzcsoport hónapok óta tárgyalásokat 
folytat különböző dunaparti ingatlanok tulajdono
saival, egy, a jövőben megépítendő luxusszálloda lel
kének megvásárlása céljából. Ipari körökben megle
hetős barátságtalanul kommentálják a bírt, miután 
luxusszállodára jelenleg szükség nincs.

Meghosszabbították az osztrák áruházak élelmi
szer árusításának tilalmát. Az osztrák kormány má
jus 31-én rendeletet adott ki, amellyel az áruházak 
részéről élelmi- és élvezeti szereknek kicsinyben való

Az eredeti wieni

„MUSTAPHA"
KÁVÉFORRÁZÓGÉP:

Vezérképviselet:

D o n á t h  L a j o s
VH.» Kertész ucca 42—44. Telefon: 45-8-88.
Olvassa el a „k á v c k e z e I é s“~ről irt mai közlésünket I

H a n to s  testrévek  r . t. \
f e s t ő ,  m á x o t ő  é s
tapétázó  íparíizem
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-2.').
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fat- 

jj kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük. |

elárusílását tilalmazó törvény hatályát 1936 május 
31-ig meghosszabbította.

Rokkant számvevő, 50 éves, v. önálló, lizlet- 
vezető 10 évig egy nagyobb üzemben. 35 éve ezen  
szakmában, felügyelői, gondnoki, ellenőri vagy ha
sonló állásért folyamodik. Munkásságomról referen
ciákkal rendelkezem: Fiain, Szövelség-n. 30. Esz, 2.

.Németországban mestervizsga kötelező. Nemrég 
létesítenék Berlinben az ű. n. Központi Szakképesítő 
Hivatalt, melynek rendelkezései szerint ezentúl a né
met birodalom területén csak olyan egyéneknek ad
ható ki mesteri oklevél, kik az intézetnél az előírt 
szakvizsgát leteszik. A szakvizsgára eask csak azok 
az iparosok bocsáthatók, akik a tanonoidő kitöltése 
után legalább 5 évi szakba vágó gyakorlatot tudnak 
igazolni. Kivételesen rövidebh ideig tartó önálló gya
korlat is jogosíthat a mestervizsga letételére, de vi
szont ezt megelőzőleg mindenkire kötelező a bárom 
hónapig tartó előkészítő tanfolyam látogatása.

A vizsga két részből áll: elméleti és gyakorlati 
részből. Az elméleti vizsga anyaga a szokásos tantár
gyakon kívül még a következő: üzemellenőrzés, áru- 
fogyasztás. adótörvények, szociális biztosítási törvé
nyek. szavatosság, zálogjog, a tisztességtelen versein* 
törvényei, iparengedélyügyek, ezzel kapcsolatos ren
deletek és törvények. Az új rendelkezések értelmében 
ezentúl csak azok .szerződtethetnek tanoncokat. akik 
ilyen mesterlevél birtokában vannak.

Amikor „22 kr.“ volt egy sült csirke és 5 forint 
büntetesse] fenyítették az árszabály áthágóját. ..Régi 
jó idők“ — sóhajt fel mélabűsan a kávéházi „főár” 
— akkor nem ankéteztek ar.nvit. kell-e borravalót 
adni, vagy sem, hanem túllicitálták az emberek egv- 
mást a gavallériában. Nem volt akkor sem ankét, 
sem árszabálvozás, ment minden a maga medrében. 
Ebből a tévhitből, sajnos, ki kell ábrándítani a múlt 
dicsérőjét. mert hát, ha nem is tudták a régi jó vilii" 
bán. mi fán terem az ankét, a vendéglői, kávéházi 
árakba beleszóltak ám ankét nélkül is. írásos bi 
zonyíték is van rá: 1855-ből való „fitlapár szabály “ 
Megsárgult, nagy gyűrött féliv, amely a „levesekétől 
az „égetett italokéig csupa krajeáros árakat tüntet 
fel. Hosszadalmas volna az egészet ideiktatni, de né- 
hánv érdekes adat mégis idekívánkozik az „Étlap-Ar- 
szabálv -ból: A „Vastag ételek” : Paprikáscsirke 
egész 24 kr. Pecsenyék: Vesepecsenye 10 kr. Sült 
csirke egy egész 22 kr. Vad-ruea egv negved 12 kr 
Rostélyos hagymával 10 kr. Tojás étkek: Rántotta 3 
tojásból 4 kr. Meleg italok: Puncs tojással 24 kr. Po
rok: Egv hutélia Ó magvaráti 9 kr. Égetett italok: 
Egv ittze (') Szilvórium 30 kr. A lista végén feltiintel- 
Iék. hogy „Egy szoba szolgálással 24 órára” 30 kr. 
és „Egy szál mili gyertya” 10 kr., míg az öntött 
faggvugyertva csak 0 kr. Az összes felsorolt árak 
között egy véka zab ára a legtöbb: 1 forint és 15 kr.
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Hattyú gőzmosó kölcsönző vaHalat
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 38-5-59.
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

A legolcsóbb pedig az ..Istálló pénz. egy darab lótól" 
2 ki-. Az árszabály alján a következő sorok olvasha
tók' ...\ l'enlehh meghatározott árszabály kitételeinek 
állu'njója előbb ő, másodízben 10 forinllol és harmad 
ízben iizletvesztéssel lóg íenvítlelni“. Mindebből nem • 
csak az tűnik ki, hogy talán nagyobb becsülete volt 
régebben a rézkrajcárnak, mini ma a pengőnek, 
hanem szigorúan körmére néztek az ársrófolónak 
„kalkuláció" ide, vagy oda bár az „árelemző bi
zottságnak" még híre-hamva sem volt.

l-logyuii ítéljük meg a teát? A iea megítélésénél 
nem a szem, hanem az orr és a nyelv a mérvadó. 
Már a száraz tealeveleket is ál kell szagolni. Kz úgy 
történik, hogy a teakóstoló lélokzetét, melyen be- 
lehcli a Icába, miáltal az megmelegedik és erős sza
got fejleszt. A tea minőségi megítélésénél döntő a 
nedves levelek illata és külseje, tehát azoké a lea- 
leveké, amelyek a leforrázás és a tea folyadék leön- 
tése után a kannában visszamaradnak. A tealevelek
nek ilyetén megvizsgálása azonban végeredményben 
csupán a teakőstolásnak bizonyos körülmények 
között nagyon értékes — kisegítője. A tea minőségé
nek valóban mértékadó megítélése kizárólag a tea- 
folyadék alapján történhetik. Lnnél pedig a tea meg
ízlelése a legfontosabb. Fppemígv, mint a kávé meg
ítélésénél, a tea megítélése is csak különböző minták 
összehasonlításával adja meg a szükséges biztonságot 
és élességei. De emellett a tea illatát és színét se 
szabad elhanyagolni. Végül a tea minőségének alapos 
megítélése megköveteli, hogy ne csak a forró, hanem 
a hideg teát is megvizsgáljuk, hogy nem lesz-e tej
szerűvé. ami tudvalevő a tea jó minőségének a jele.

Modern, új központi hajóállomást terveznek a 
Dunapartra. Nagy léptekkel halad előre Budapest 
csinosítása. A részben idegenforgalmi érdekeket is 
szolgáié) tervek között régóta kisért a korzó előtti 
pesti Dunapart rendezése. A Beszkárt már festeti is 
a villamossínek rácsát, a partfal szépítése is rövide
sen aktuális lesz. Legnagyobb probléma azonban, 
hogy miként lehetne eltávolítani azokat a karakókat 
és ideiglenes épületeket, amelyek az Erzsébet-híd és 
Lánc-híd kozott akadályozzák a kilatsát, elcsúfítják 
a Dunapartot.

A hatóságok részéről merült fel az az ötlet, h 
a DGT és MFTR személyiül jó állomásait egyesíteni 
kellene, aminthogy a vidéki városokban már csak
nem mindenütt ugyannál az állomásnál kötnek ki a 
MFTR és DGT hajói. Talán már jövőre hozzá is 
foghatnak a modern központi dumaparti hajóállomás 
megépítéséhez, amely kényelmes, csinos és jól illenék 
Budapest fürdőváros egyik legelőkelőbb pontjára. 11a 
aztán elkészül az. új központi hajóállomás, a többi 
kikötőhelyeket lebontják, a bódékat eltávolítják, a 
leherhajók pedig majd a város külsőbb részein köt
nek ki.

Természetes, ehhez a dnnnparti rendezéshez is 
pénz kell. A szép terv jövője tehát attól függ, h -r 
lesz-e fedezel a megvalósításra.

MÁLNASZÖRP príma,
utóprés mentes succusból, 65% cu- j  J A  
kortaríalommal kg.-ként (10 kg-on I / | | |  
felüli v é te ln é l)..............................P

S Z A R D E U A G Y Ü R Ü
10 h a l a s ,  kétféle minőségben, éspedig

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

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

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

Telefon: 3 9 -2 -7 7 .

Ipari és közigazgatás i h jre k

Ráadás, ajándékozás. A ráadás (ajándékozás kér
désében a külföldi törvények, illetve törvényjavasla
tok a teljes, megalkuvást nem tűrő álláspontra he
lyezkednek. A még oly csekély értékű és a figyelmes
ségek halárát meg nem haladó reklámtárgyak oszto
gatását is tilalmazzák, ha azok a forgalomban rendes 
árukként szerepelnek, ha azoknak a vásárló szemé
ben vonzó, vásárlásra ingerlő értékük van. Feltétle
nül megkövetelik, hogy a ráadások reklámjellege 
minden kétséget kizáróan kiemeltessék. A ráadás 
nyújtásának generális tilalmát a rabatt nyújtásának 
fokozottabb ellenőrzésére is kiterjesztik, nehogy a 
törvény vagy rendelet rendelkezései bárminő irány
ban is megkerülhetők legyenek. Örömmel tölt el 
bentiünkéi, hogy a zsűrinek a ráadás, ajándékozás 
kérdésében, külön törvényes szabályozás hiányában 
elfoglalt és a bíróságok által szankcionált álláspontját 
és elvi meghatározásait a külföldi jogászvilág és a 
gyakorlati élet emberei kielégítőnek és határozottnak 
találták és azt törvényes intézkedésekbe foglalták.

Az állandó bírói gyakorlat szerint (legutóbb K. 
1847 1934.) már a rendszeres s a megrendelt vagy
átvett áru mennyiségétől, vagy értékétől függővé lelt 
s a szokásos figyelmességeket értékben is túlhaladó 
s előzetes hirdetés mellett történt ajándékozást ----- 
abban az cselben is. ha az ajándéktárgyak fajiing el
ülnek attól a cikktől, amelynek vételével kapcsolat
ban azl juttatják a hl. I. S-ába ütköző tisztesség- 

leien versenycselekménynek minősíti, inért „túlmegy
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V I D É K R E  I S  E lH E LY E Z K E D N E
külföldéi járt, érettségizett a szakmában jártas

FIATALEMBER
csekély fizetéssel. — AJÁNLATOK: Fort László, 

Budapest, II., Zsigmond ncca 18.

:i megengedett üzleti verseny határán s nem lér össze 
az üzleti tisztességgel.'1

Bérbeadó szavatossága. Az anyagi jog szerint a 
bérbeadó köteles a bérbeadóit lakást szerződésszerű 
használatra alkalmas állapotban a bérlőnek használa
tába bocsátani és gondoskodni arról, hogy a lakás a 
bérlet egész ideje alatt szerződésszerűen használható 
maradjon. Ennek megfelelően köteles a bérbeadó a 
bérlők közös használatára szánt helyiségeket és lei- 
szerelést. köztük a lépesőházat is. jókarban és tisz
tán tartani és mindazt eltávolítani, ami a bérlőket 
bérletük használatában gátolná. IKúria. P. III. 792 
1931. szám.)

A vevőkör átruházása illetékköteles. A m. kir. 
Közigazgatási Bíróság érdekes elvi döntési hozott a 
vevőkör átruházásának illetékkötelezettsége ügyében. 
A Közigazgatási Bíróság mindenekelőtt megállapítot
ta, hogy a vevőkör átruházsa illeték alá esik. De meg
változtatta a pénzügyi hatóságnak azt a döntését, 
mely szerint a vevőkör átruházása után az ingatlan 
forgalom példájára 5 százalék illeték fizetem!. Ki
mondta a Közigazgatási Bíróság, hogy a vevőkör át
adásáért szerződésileg kikötött összegre csak az in
gó forgalmat terhelő illetéket szabad kivetni.

Milyen munkához nem kell tanszerződés? A
46267/1933 K. M. döntés szerint csomagoláshoz, 
szétbontáshoz. takarításhoz, ami nem szakmunka, 
nem kell tanszerződés. De ha közben szakmunkává 
is fogják a fiatalkorút, akkor már kihágás.

Bérleszállítás után is jogos lehet a felmondás. A
megegyezéssel történt fizetéscsökkentés és az azt rö
vid időn belül követő felmondás, joggal való vissza
élésnek csak akkor volna minősíthető, ha az minden 
jogos érdek és cél nélkül egvedül az alkalmazott 
munkás megkárosítása végett történi volna. (Kúria. 
5069/1932.)

Szolgálatból elbocsátás. A rögtön elbocsátható al
kalmazottnak is ki kell adni a megszolgált fizetését, 
ha nincs tartozása. (Kúria, 1029/1931.1

Üzletek felmondása. Budapesten üzlethelyisé
gekre nézve 1200 aranykoronáig a felmondás negyed
éves, azontúl féléves. Lakásokra vonatkozóan a fel
mondás 2000 aranykoronáig negyedéves, azontúl fél
éves. Egy aranykronát 1 pengő 16 fillérrel kell szá
mítani.

Ha az áru hibás, rögtön visszadandó. Ha a vevő 
a rendelkezésre bocsátással elkésett, az ügylettől el 
nem állhat, hanem az áru hiányai miatt csak árle
száll í tást  követelhet. (Kúiia, 1987/1932.)

Kártérítés munkakönyvén. Az iparlestiilet a 
nuinkakönvvmásolat kiadását emgtagadía. 11a a mun
kás emiatt nem fellebbezett, akkor nem követelhet 
kártérítést. (Bp. Tábla, 8812/1933.)

Egyesületi mulatság nem vállalkozás. Valamely 
társadalmi egyesület részéről csupán tagjai, családtag
jaik és meghívott vendégek részére rendezett, nem 
nyilvános jellegű kerti mulatság nem vállalkozás. I Bp 
Tábla, 9043/1933.)

Újabb és második bírói házbérmérséklés. Egy fő
városi nagyszálloda bérösszegét a bíróság már 1920- 
ban mérsékelte. A szálloda 1932-ben újabb bírói bér
mérséklést kért gazdasági lehetetlenülés címén. A Kú
ria most kimondotta, hogy a szálloda bérért eke 1926 
óta újból és pedig .30 százalékkal csökkent. Alapul 
vette a kir. Kúria két testületünk, és pedig a vendég 
lősük és kávésok ipartestületének véleményét.

M i k o r  jár piszkos hirdetésért kártérítés? A Kúria 
nem itéll meg vagyoni és erkölcsi kárt a versenyt ser
tő hirdetésért, mert az anyagi kárt a panaszos nem 
tudta bizonyítani, a megbántott üzlet erkölcsi érté
kéi pedig a hirdetés nem csökkentette. (530 -35.)

Az asszony az üzletet csak ténylegesen k é p 
zett neve alatt vezetheti. Ezt mondta ki a Kúria egy 
piszkos versenyperben, ahol a tényállás az volt, hogy 
a bejegyzett cég F. K.-né volt és az asszony mégis 
előbbi, elhalt férje nevét is használta az üzleti életben.

Jár-e díjazás rokoni munkáért. A Kúria 3359 - 
1934. sz. Ítélete szerint iái. Az asszony és az ura, az 
apa, illetve az após házában 12 éven keresztül dolgo
zott. teljes ellátást és zsebpénzt kapott. Díjazást csak 
távozásuk után kértek. Ezt rögtön kellett volna köve
telniük.

A megbánás nem mindig mentség. Piszkos ver
senynek számitő körlevélről volt szó. Az alperes en
nek terjesztését még a perlés előtt abbahagyta. A Kú
ria 438/1935. sz. a. mégis marasztal, mert az ismét
lés veszélye nem látszik kizártnak.

„Hitványság” szó rágalmazás. Egy vidéki eg y  
sülét korábbi zárórát határozott a közgyűlésen. Egyik 
tag a másikról azl állította, hogy ennek a határozat
nak megszegése hitványság. Két alsófokon és a Kú
rián is rágalmazás vétségében mondták ki bűnösnek. 
(1021/1930.)

Az egyházi adó levonása a jövedelemből. A jöve
delemadó megállapításánál, amennyiben az adózó 
számszerű jövedelemadó vallomást adott és abban az 
előző évben fizetett adók levonását kérte, kérheti az

Alapitíatott: 1885. HENNEFELD Alapitíatott: 1885.

Jégszekrénygyár
Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészülékek, elektromos

fagylaltkészitőgépek és konzervátorok.
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZÁM. TELEFON: 11 .4 .29 .
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Uj és használt kávéházi cs vendéglői 
Deiendezési tárgyak vétele és eladasa.

A PROMETHEUS KAVEGEP GYÁRTMÁNYOK vezérképviselete.
F rie d  XsigmoncK és Fia
Kiraiy-uica 44. i eleton: 29-1-34

egyházi adónak levonásai is. A levonásnál nem je
lent különbséget, hogy az egyházi adót a jövedelem
adó alapján, vagy pedig külön adótételben vetettéi 
k i . Az egyházi adóval egyidejűleg levonhatok meg a 
rendkívüli egyházi adó es a felekezeti iskolai adó is.

Az ipartestületi onkemes tagak jogai. Az új ipar- 
törvény módot ad arra, hogy azok az iparosok, akik 
iparuk ülzésél önként felhagyták, beléphetnek, ille
tőleg bent maradhatnak az ipartestületben, mint ön
kéntes tag.

Az önkéntes tagok jogait most dr. i abinyi Ti
hamér kereskedelemügyi miniszter rendeletben szabá
lyozta. Miután a törvény csakis a cselekvő választó
jogot biztosítja az önkéntes tápok számára, a szenve
dőt nem, tehat az ilyen önkéntes tagokat megilleti a 
rendes tagokra vonatkozó minden egyéb jog, tellát 
úgy a szavazási, mint a tanácskozási jog, valamint az 
indítványozási jog is. A rendkívüli ipartestületi köz
gyűlés összehívását kérő ivén aláírásaik érvényesek. 
Azonban a törvény 11. §-a második bekezdésének 
rendelkezéseit (a gyámság alá kerültek, a csőd alatt 
állók, aki büntető Ítélet hatálya alatt van, stn.) az ön
kéntes tagokra is alkalmazni kell. Az önkéntes tagok 
tagságának megszüntetéséről (tagdíj nemfizetés, hát
ralék esetén) az elöljáróság feladata intézkedni, mert 
ha az önkéntes tag egyszer megszűnt az ipartestület 
tagja lenni, akkor ilyen minőségben újból nem lép
het be az ipartestületi tagok soraba.

Iparos és iparossegéd jelleg. Az 1884:XVli. te. 
azt, hogy iparos alatt kit kelljen érteni, nem határoz
za ugyan meg, de intézkedéseiből, különösen pedig
1. §-ából kétségtelen, hogy a törvény iparosnak csak 
azt a természeti vagy jogi személyt tekinti, aki vala
mely' iparágat önállóan gyakorol, amihez képest ipa- 
rossegéd az, aki az iparosnál, mint munkaadónál az 
iparüzlethez tartozó munkára (id. te. 89. s-a és 92. 
§-a) a közte és az iparos között létrejött egyezkedés
hez képest akként vállalkozik, hogy akár testi, akár 
szellemi egész tevékenységét, vagy legalább annak 
bizonyos munkaidőhöz kötött részét állandóan a inun- 
kaadóiparos javára köti le.

Az id. le. 17. §-a szerint valamely iparüzletnek 
közösen folytatása végett több iparos egyesülhet s az 
ekként létesülő egyesülés ipart flolytathat, azonban 
az iparosoknak akár határozott, akár határozatlan 
időtartamra szóló egyesülése iparosnak csak akkor és 
csak annyiban tekinthető, ha és amennyiben az egye
sülés iparűzés céljából történt. Az iparüzletnek a gya
korlásával, a folytatásával velejár az ipari munkák 
díjának akár általánosságban, akár egyes esetenként 
meghatározása. Ebből kifolyólag az, akit akár egyes 
iparos, akár közösen erre a célra egyesült több iparos 
akként alkalmaz, hogy az alkalmazott a most emlí
tett munkakör betöltése céljából az egyesüli iparosok 
mint munkaadók javára egész tevékenységét, vagy 
legalább annak bizonyos munkaidőhöz kötött részét 
leköti, iparossegéd. (M. kir. Hatásköri Bíróság 8 
1914. Hb.)

Az 1935. évi legújabb
1500., 2600., 14.000. típusú

NATIONAL ELLENÜRZOPENZTARAK
Előnyök:

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

I. Statisztikai 
szolgáltatás.

adat-

í. Napi leszámolás és 
ellenőrzés megküny- 
nyitése.

4. Modern, dekoratív 
felépítés.

Kérjen díjtalan bemutatást!
Bármilyen ellenőrzési szakkérdésben a legnagyobb készség

gel állunk rendelkezésre.

NATIONAL REGISZTRÁLÓ PÉNZTÁRAK
Terjesztési Vállalata Rt.

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

ipartestiilel meghallgatása képesítéshez kötött 
iparra iparjogosítvány kiadása ügyében. Az elsőfokú 
iparhatóság nem kötelezhető arra, hogy addig is, míg 
a működése területén levő községekre nézve ipartes- 
liilet nem alakíttalik, a képesítéshez kötött iparok 
gyakorlására szóló iparjogosítvány kiadására irányu
ló kérelmeket véleményadás végett a kereskedelmi és 
iparkamarával közölje. Az 1922:Xll. ic. 41. §-a értel
mében ugyanis az iparhatóság csupán az üzlet helyé
re illetékes ipartestületet köteles értesíteni képesítés
hez kötött iparra szóló ipar jogosítvány kiállítása élőt 
a végből, hogy az ipartestület a szakképzettség igazo
lására vonatkozó iratokat az iparhatóságnál kikül
döttje útján lő nap alatt megtekinthesse és ezen időn 
belül a szakképzettségre nézve véleményét nyilvánít
hassa, — ellenben az idézett törvénycikk nem rendel
kezik oly értelemben, hogy az iparhatóságok rendelet
lel arra legyenek kötelezhetők, miszerint illetékes 
ipartestület hiányában a szóbanforgó iparjogosítvány 
kiadása előtt az illetékes kereskedelmi és iparkamara 
véleményét kérjék ki. (91,526-—1924. K. M.)

Az ipari üzem egy évi szünetelése után az ipar
igazolványt be kell vonni. Az 1929:X1I. te. 72. §-a sze
rint, aki iparát egy éven át egyfolytában nem űzi, azt 
csak újabb iparengedély alapján folytathatja. Ebben 
a törvényszakaszban nincs olyan rendelkezés, amely 
az iparhatóság kötelességévé tenné az iparigazolvány
nak az ipar egy évet meghaladó időn át szünetelte
tése miatt való hatálytalannak nyilvánítását és bevo
nását. A kereskedelemügyi miniszter azonban 95,386 
1920. K. M. számú elvi jelentőségű határozatában ki
mondotta, hogy ha az iparos ipara ideiglenes szüne
teltetését az iparhatóságnak bejelenti, az iparhatóság 
feladata a bejelentési nyilvántartani és amennyiben a
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M e g j e l e n t

az 1935/e-évi

Ára 3.- pengő

K Á V É S O K  É V K Ö N Y V E
K ö z l i  a z  ö s s z e s  m a g y a r o r s z á g i  k á v é s o k  n é v s o r á t  é s  c í m é t .

I
Kapható kiadóhivatalunkban.

szüneteltetés egy évnél huzamosabb időre nyúlna és 
annak az iparlajstromból való törlését foganatosítani 
és erről az érdekelteket értesíteni.

Romániában a tanoncnak is szabadság jár éven
ként. A Temesváron megjelenő Sütőiparosok Lapjá
ban olvassuk a következőket: Az aradi inunkabíróság 
07,935 számú elvi döntése egy munkaadót a munka
törvény 27-ik szakasza alapján a lanonelartasi jog 
megvonásával büntetett, mert tanoncának évenként 
járó minimális 15 nap szabadságot ki nem adta. Az 
idézett szakasz ugyanis kimondja, hogy: a lanonctarló 
mester, aki a munkatörvényben szereplő rendelkezé
seket nem tartja be, eltiltható tanoncok tartásától. A 
munka törvény 14-ik szakasza különben így szól: A 
munkaadó köteles a tanoneoknak évi 15 nap szabad
ságol engedélyezni a vasárnap és a törvényes munka
szüneti napokon kívül. Az 51-ik szakasz kimondja, 
hogy ha a tanoncnak fizetése is volt, úgy a havi mun
kadíjának kétszerese fizetendő a nem engedélyezett 
szabadság kártérítéséül.

Vendéglősipar jogosulatlan gyakorlása a hentes 
és inészárosmestcr részéről. A Kihágási Tanács a má
sodfokú felmentő ítélet megváltoztatásával 908/1935. 
kih. szám alatt hozott ítéletével a hentes és mészá
rosmester terheltet bűnösnek mondotta ki a vendég
lősipar jogosulatlan gyakorlásával elkövetett kihá
gásban és ezért öl az 1922:X11. te. 127. 8-a alapján 
elzárás és pénzbüntetéssel sújtotta a következő meg- 
okolással:

,,A Kihágási Tanács a 11. fokú ítéletet feliilbírá- 
lat alá vette, mert a másodfokú rendőri büntető bí
róság jogszabálysértést követett el azáltal, hogy a ter
heltet a kihágás vádja és jogkövetkezményei alól 
felmentette, hololt terhelt azon cselekménye, hogy 
rántott húst és májat készített és azt üzletében árusí
totta, a rendelkező részben leirt kihágás lényálladé- 
kát kimeríti.

Rántott hús és rántott máj ugyanis a húsból, il
letve májból csak idegen anyagok (tojás, morzsa, 
sfb.) hozzáadása után állítható elő, így azoknak ké
szítésével és eladásával elsősorban a vendéglősök, 
másodsorban a kifőzőiparook foglalkozhatnak, a 
mészáros- és hentesiparosok azonban nem.“

Az ipari termelés körébe tartozó munkák nem je
lentenek tisztviselői tevékenységet. A Kúria I’. II.

Chrőm ostassa* nickeleztesse felszerelését
NEMES EDE chromozó vállalatánál, 

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

2993- 1934. számú Ítéletével érdekesen világít rá az 
alkalmaztatás minőségi különbségére. A perben a lel- 
pcres asztalos azt állította, hogy az alperes bútorgyá
rában a munkások és a munka kivitelének felügyele
tét és ellenőrzését végezte, műhelyrajzokat készített 
és a költségvetések elkészítésében is közreműködött. 
Ezen az alapon nem iparossegédi, hanem kereskedel
mi alkalmazotti felmondási időre jelenteit be igényt. 
A Kúria elutasította keresetével a következő megoko- 
lással: Az ipari vállalatnak csak azok az alkalmazottai 
tekinthetők tisztviselőknek, akik az üzletvitel körül 
főként szellemi irányító vagy ellenőrző tevékenységet 
fejtenek ki. Magának az ipari termelésnek körébe tar
tozó munkák nem tartoznak a tisztviselői tevékenység 
körébe.

A járdára festett hirdetéssel elkövetett tisztesség
telen verseny. Egy fővárosi tisztílószer-gyár reklám- 
hirdetését a főváros egész területén a gyalogjáró asz
faltra festette. A munkások, akik ezt a reklámhirdeíés 
festéséi végezték, rápingállák a reklámot egv hasonló 
cikkeket árusító cég üzletének bejárata előtt az asz
talira. E cég tulajdonosa tiltakozóit ez ellen, még 
pedig azzal az indokolással, hogv az ő üzletében a 
reklamirozott tisztítószer nem kapható, tehál az. ö 
küszöbe előtt ilyen hirdetést ne helyezzenek el. Mivel 
a tiltakozásnak nem volt foganatja, ez tisztességtelen 
verseny címén peri indított a óváros alperes ellen, 
biliben az. ügyben végső* fokon a királyi Kúria is meg
állapította az. alperes rovására a tisztességtelen ver
seny fennforgását. A Kúria végítéletének indokolása 
hangsúlyozza, hogy a hirdetésnek a kérelmezett mó
dón való elheyezése az átlagos ügyelem mellőll annak 
a hitnek felkeltésére lehel alkalmas, hogy e hirdetés 
a cég tudtával és hozzájárulásával került üzletének 
ajtaja elé. Azok a vevők lehál, akik e hirdetésnek el
helyezésétől megléveszlve a hirdetett árul a felperes 
üzletében keresték és olt nem kópiák meg, jogosan 
leheltek abban a hitben, hogy ez vevők szerzése vé
geit raktárán nem tartott áru hirdetésével tisztesség
telen üzleti versenyt folytat.

K Á V É H Á Z I  P A R K E T T A
SZABÚKY GYŰRGYIX., Üllői-ul 73. T. 37 -4-03.

Saját érdekében kérjen árajánlatot a 
kávéházak legrégibb és legmegbízha
tóbb parketta és padlózási vállalatától.

Kávéházak és lakások piszkos plafonját és falát néhány óra alatt különleges 
eljárással újjávarázsoljuk. Díjtalan bemutatás. Szakszerű lakástakaritás. 
M E Z E Y vacuum c i ánoz ó és lakáskarbantartó vállalat 

Budapest, Csengery ucca 51. — Telefon: 13-0-95.
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Cianozás garanciával vidékre is versenyképes árakon. Vegyészmérnöki vezetés.
M E Z E Y  vacuum ciánozó és lakáskarbantartó vállalat,
BUDAPEST, CSENGERY UCCA 51. — TE LE FO N : 1 3 -0 —95.

Mennyezet- és tnlradi.ozás által sokkal gyorsa 1)1 >an és 
közel 75% költségmegtakarítással végeztethetjük a dohányfüst 
által megfeketedett kávéházi mennyezetek és falak ájralisztí- 
tását, mintha festetnénk azokat. Fűnek danára a falradirozás- 
nak még alig akad híve iparlnrsuink körében, talán azért, 
mert még nem igen próbálták ki és, mint minden újítást, 
eleinte ezt is bizonyos averzióval fogadják az emberek. A fes
tés fölött nagy előnye a radirozásnak az, hogy nem követel 
meg üzemszünetet, végezhető megszakításokkal, a késő dél
előtti órákban, mikor kiesi a vendégforgalom, szemetet nem 
okoz, eredményessége pedig egyenesen meglepő. A radírozó 
eljárással nemcsak lesieti falfelületei, hanem slukko-menaye- 
zet, tapétafal, sőt dticco-fényezéses faanyag is egyformán, 
tökéletesen tisztítható, úgyhogy észre sem lehet venni az éj 
festésű vagy radirozással tisztított falak közötti különbséget. 
A falradírozás végzésére ajánlhatjuk kartácsainknak a jóhírii 
Mezey Vacuum vállalatot (V! Csengery-ii. 51.), mely informá
ciónk szerint kifogástalanul és igen olcsón végzi a mennyezet 
és faltisztításokat.

A kávékezelésről. Múlt hó lő-iki számunkban irtunk a 
kávéőrlés főbb szempontjairól. Rámutattunk arra. hogy a leg
jelentősebbek a kávé aromájának maradéktalan megtartása és 
az elérhető megtakarítások. A kávékivonni elkészítésénél 
ugyanezek a szempontok irányadók. A eél minél jobb kivo
natol nyerni, minél kevesebb költséggel Azok. akik külön
böző módokat kipróbállak már. tudják, hogy lenti szempon
tok figyelembevételével egyike a legjobb módszereknek a 
kávéforrúzáa. Előnye, hogy a főzéssel szemben a kivonatol,is 
ideje nem huzamos, erőteljesen választja ki azonnal az érté
kes anyagokat anélkül, hogy a esersavat is kivonna. A már 
közismert «Muslapha» kávéforrázógép hengerébe példáid el
helyezzük a hideg és lehetőleg légmentesen tartott őrletet, le
forrázzuk a 100 C fokú vízzel, ami által az őrletből a szűrő
papíron keresztül a kávé nemes anyagai i legrövidebb idő 
alatt kivonódnak. Fölösleges azt talán kihangsúlyozni, hogy

S z é k - és 
F a á ru g y á r  Rt.

I f j  m od ern  
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Saját érdekében kérjen 
árajánlatot!

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

CrémanfRosé
Transylvania sec

mit jelent ez az aroma szempontjából a főzéssel .szemben, 
ahol bosszú ideig erős párolgásnak van kitéve az őrlet és a 
csersav kiszivárgásának is bőséges idő jut. A megtakarítás 
szempontját is sikerrel szolgálja a »Mustapha« kávéiörrázó- 
gép. Rendkívül elmés szerkezettel ugyanis a vizlörraló gépezet 
uutonnilicc <i kíot'mt hű fokon tartja a forralóvizei, így nem 
kell n gázt felesleges hevítésekre felhasználnunk. Amikor 
ugyanis a 100 C hőfok elérendőit, a gázláng a hő fokától el 
alszik, csupán az. alapgyújlóláng marad égve. Amikor ilyen 
módon a víz. egv-kél fokkal lehűlt, a változó hőfoknak meg
felelően a gázláng újból égni kezd minden különös beavat 
hozás nélkül. Tehát feltétlenül csak annyi gázt használunk 
lel. amennyi a kívánt hőnek a pontos működését, amint idő
ről-időre elalszik és meggyullad, állandóan 100 fok körűi 
tartva a forrázásra szánt vízmennyiségei.

A »Mtislaphn« gépe! a magyarországi vezérképviselő 
Donáti) Rajos bárki kívánságára készséggel és kötelezettség 
nélkül mutatja be.

•légrcndclésnél kartácsaink forduljanak teljes bizalommal 
a HUNGÁRIA •léggyárhoz, Budapest. VI. Forgói h-ulea Ki. —- 
Telefon: 91-0-71.

A parkettázás kimondottan bizalmi munka. Partos, meg
hízható, kifogástalan munkát igényel a padlözás, különben 
nagyon drága költséget jeleni ez a kávés részire. A mai vi- 
szonvok közöli ez fokozottabban lényeges szempont. Fpen 
ezért Szabók,v György pnrkettavállalknzó, akit szakmánk év
tizedek óla ismer, most rendkívül olcso arak mellett indít 
akciót a kávéházak részére, változatlanul prinm munkát szol
gáltatva. A kartársak figyelmét felhívjuk erre az akicóra és 
kérjük a felmerülő munkálatoknál kérjék he Szahnky György 
előnyajánlatát. ÍTX. Üllői ut 73. — Telefon: 37-4-03.)

Újítás a fagylaltgyártás és hűtés terén. Az Erzsébet körút 
27. szám alatti Klein-féle eiikrásziizembeu látható működésben 
a legújabb H enne féld fagylaltkészitő és konzerválógép. Elek
tromos. automatikus üzemmel, ez a csodálatos készülék min
den kézierő igénybevétele nélkül termel naponta 300 literen 
felüli mennyiségű fagylaltot, továbbá 10 különböző szelencé
ben. melyeknek űrtartalma egyenkét 25 liter, hűli a kész fagy
laltot. A készüléknek ez a sokoldalúsága tetemes megtaka
rítást jelent az üzemtulajdonos i észére, miért is melegen 
ajánljuk kartársainknak, hogy tekintsék meg üzemben. Érdek
lődőknek szivesen szolgál kimerítő felvilágosítással és áraján
lattal a Henncfchl jégszekrénygyár rt.. Budapest, VI. rt-u. <1.

Kristály ásuanyos forrásuiz. csak 5zent bufeács uédjeggye! eredet!.
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H O L I E N Z I R  m iivé ssi fé n y k é p é s z
* ■  ■  ■  *  ■“  Előkelő és művészi felvételek a műteremben vagy

B pest,  1.. H o r th y  M iklós-ut 1. (Gellert szálló melleit) otthonában reggel 9- tői este 8-ig, vasár- és ünnepnapon 
Alapíttatott 1899. Telefon: 58-6-61. is. Esküvőkre és ünnepélyekre kívánatra házhoz me-

A cég többszörösn kitüntetve, 1925-ben legfelsőbb gyünk. Bérlet fényképek legolcsóbb áron készülnek.
elismerésben részesült. iÉ2£2l Í̂ÍÍ£..i«i

Tartós hullám uj eljárással csak ECKERT-nél Vili., Muzeum- 
ö l !  körút

Telefon : 34 - 5 - 29. 1 0 .

*| Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

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

sarok.) Telefon: 37-8-69

IfJ. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 84-5-59. — Üveg é s  porcellán.
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márványtisztitásra a legalkalmasabb! ijjj
| g  Gőtzl Lipót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T. D G
M  Telefon: 96-6-86 és 96-8-27. |»"«j
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B O R P A L O T A  R T .
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 14-0-44. és 18-4 64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás tájborait 
palackozva és hordótételben.

I r n n ó n o f  irodájába, üzfelébe, otthonába 
■I U y C | J C I  legolcsóbban Édes és Decsynél 
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, javiíás, 
legolcsóbban. Akácfa ucca 15. Telefon: 44-2-24.

Abbáziában
meleg tengeri gyógyfürdők a

„RESIDENZ"
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszesedésből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a Residenz nem fekszik magaslaton. Óriási előnye 
még, hogy az összes előirt diéták pontosan betarthatók. 
Kitűnő konyha. A Residenzben minden kényelem és az 
összes modern komfort megtalálható, folyó meleg és 
hideg víz a szobákban. Lift, központi vfzfűtés, 22 fokos 
meleg, tengerre néző napos, loggiás és erkélyes szobák 
kényelmes ágyakkal. A Residenz egészen a tngerparton 
fekszik és nem a tengerparttal szemben. Első kategória. 
Feltűnő olcsó penzióárak. — Lira felesleges. Bő
vebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész szemé
lyesen reggel fél 9-től este fél 7-ig (Diana-patika,, Károly 
király út 5.). Minden levélre válaszolunk és prospektust 

küldünk. Telefon: 31-6-19.

^bló-sxépsééverseny  
O fK iiiv é m m e t  b a r á t a i t  ? 7

K e d ve zm é n ye s  a já n d é k  la p u n k  t
&isfcay

sok értékes nyeremény és jutalom! melyet az alanfi cég készit.
1 felvételből kidolgozva 1 nagy szalon festett fotó 18x24 cm. nagyságban színes kék 
vagy barna színben, vagy akvarel kivitelben. Ez az árcsoport nagy családi képekre 
is ervenyes. Útlevél es igazolványképek azonnal készülnek 40 fillérért! 6 darab 
rendelesnel. Részvétéi] dtj pengő 10.70 helyett lapunk olvasóinak csak pengő 5.70.
Nyári fiók termünk a y n a w t S i t s x i t í e t e n .  3 V é r e m  o  c ím r e  U ^ v e s í n i  7

védjegyű 
művészi fotót a név g a
rantálja (B u d a p e s t .
vrt.. tn&bócMi-ut
1 8  s * .  (lift díjtalan) 
Telefon: 3 8 — 8 — 8 1 .

C E L L U L O I D  A JTÓ V É D Ő
k o p á s t ó l ,  p i s z o k t ó l !  Minden színben es formában készül.

H u z a t  e 11 e n C E L L O F I X ajtóra
Higiénia Celluloidipar,

ab lak ra .
H old-utca 5. T E L E F O N :  X5-9- I 6.

Felelős kiadó: Gyencs Dónes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai műintézele, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5.
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