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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?
Augusztus 5-ig megfizetendő a III. negyedévi 

üzletbér első részlete.
Augusztus (i-ig megfizetendő a nem átalányozolt 

és nem zenés kávéházak vigalmiadója.
Augusztus 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 

augusztus havi forgalmi és fényűzési adójukat meg
fizetni.

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

Augusztus 20-ig befizetendő az átalányozolt és 
zenés kávéházak vigalmi adója.

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

. D r á g a s á g
Hírlapi cikkek, hivatalos és félhivatalos közlemé

nyek. sőt hatósági ankétok foglalkoznak a drágaság 
kérdésével. Kétségtelen, hogy a tavasz folyamán be
következett elemi csapások tönkretették mezőgazda- 
sági termelésünk tekintélyes részéi, másrészt pedig 
késleltették azok szokott időben való beérését. Ennek 
hatását megérezziik a piacon, ahol sajnos nemcsak 
ezek a termékek drágultak meg, hanem velük együtt 
más elsőrendű élelmezési cikkek is.

Kutatjuk, keressük a drágulás okát; egyik nyi
latkozat a termelőket, a másik a közvetítő kereske
delmet, a harmadik a súlyos közterheket okolja 
ezért.

Nem a mi hivatásunk, hogy ez állítások helytálló 
voltát kutassuk, nekünk tényekkel kell számolnunk, 
az adott helyzet pedig az, hogy megdrágult minden, 
ami a mi iparűzésünkhöz tartozik. Ha most figye

lembe vesszük azt, hogy nemcsak a hazai piac ter
mékei drágultak, de iparunk viteléhez elengedhetetle
nül szükséges gyarmatáruk (kávé. tea. stb.) behoza
tala is megnehezíttetett, kétségtelen, hogy igen súlyos 
helyzet előtt állunk.

Az áthárítás lehetősége nagyon korlátozott, nem
csak azért, mert fogyasztóink gazdasági helyzete 
nem javult, sőt még mindig rosszabbodik, de azért 
is, mivel máris emlegetik, sőt gyakorlatba vették már 
az árdrágítási eljárást, amelyet, mint a múltban ta
pasztaltunk, nem egyszer iparűzőink ellen alkalmaz
lak. Nehéz teliát az a probléma, hogy ezt a katasztro
fális helyzetet hogy oldjuk meg?

így rájövünk azokra a sokszor szóvátett bajokra, 
amelyeket az iparunkban lábrakapott (lumping oko
zott. A kávéházak nagy részének árai — amint 
azl már sokszor megírtuk — jóformán a beszerzési 
költségek és régié haláráig süllyedtek le, úgyhogy 
tisztességes polgári hasznot hajtó üzemvitelről szó 
sem lehet. Ezek a kartársak üggyel, hajjal és gonddal 
tán fenn tudták tartani üzemeiket, mit fognak csi
nálni most, amikor a nyersanyagok beszerzési árai 
egy reális gazdálkodást teljesen lehetetlenné tesznek? 
Merik-e, tudják-e áraikat a viszonyokhoz alkalmazni 
és ha ez lehetséges volna, mit szól hozzá a legfőbb 
tényező: a közönség? Elérkeztünk tehát arra a pont
ra. amelynek bekövetkeztét előre jósoltuk, amikor 
megmondottuk, hogy ez az árpolitika csak katasztró
fára és összeomlásra vezethet.

A kérdéssel tehát foglalkoznunk kell, egyrészt 
olyan módon, hogy karlársainkat üzletvitelükben irá- 
nyitsuk, másrészt, hogy őket minden hátrányos kö
vetkezménytől megóvjuk. Az egyes ipari szakmák, 
amelyek nagyrésze ép úgy érzi a (lumping hatásait, 
már régebben foglalkoznak az egységes ármegállapí
tás kérdésével, sőt már a Kereskedelmi és Iparkamara 
is több ízben foglalkozott ezzel és keresi annak meg
oldását.

Nem marad más hátra, mint hogy mi is erre az 
útra térjünk. A múlthn az volt a gyakorlat, hogy az
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egy körzetbe tartozó kávéházak — közös megegye
zéssel — lehetőleg egységesen állapították meg leg
több konsumcikkeik árát. Sajnos ez a gyakorlat az 
éles verseny folytán háttérbe szorult és megszűnt az 
a kölcsönös kartársi együttérzés, amely a múltban 
erőt adott iparunknak. Vissza kell térni ebhez a gya
korlathoz és ha másként nem megy, a kari tisztesség 
védelme alatt meg kell adni azt az irányítást, amely
nek alkalmazásával reális gyakorlati üzletvitel lehet
ségessé válik.

Ma már törvényes eszközök is állanak rendelke
zésre, úgy hogy módunkban van ezt az irányítást bi
zonyos szankciókkal ellátni, kartársainknak pedig be 
kell látniuk, hogy a közös munkában találják meg 
legjobban saját érdekük támogatását.

Nyár közepén vagyunk, az úgynevezett bolt sze
zonban, az idő nem alkalmas ilyen gyökeres alap
velő intézkedésre. A nyár elmúltával azonban ezt a 
kérdést napirendre kell tűznünk és foglalkoznunk 
kell vele. Szükségesnek láttuk azonban ezt a gondola
tot már most felvetni, hogy egyrészt mindenki a sa
ját szempontjából tudjon annak idején hozzászólni, 
másrészt pedig lássuk és figyeljük meg azt, hogy a 
gazdasági viszonyok a szezon kezdetével hogyan fog
nak kialakulni.

Mészáros Győző.

Á rrom b olás e lle n i k ü z 
d elem  N ém etországb an

Egészen a legújabb időkig külön törvényes ren 
delkezés Németországban az árrombolás ellen nem 
volt, úgyhogy e tekintetben — mint hazánkban is — 

védelmet csak a tisztességtelen verseny-törvény 
nyújtott. Az a nagy joganyag, mely az árvizsgálásra 
vonatkozólag az utolsó •) 4 évben napvilágot látott,
nem az árrombolás, hanem az árdrágítás ellen intéz
kedik, s főleg abban az irányban használta fel mesz-

szemenő felhatalmazásait az árfelülvizsgálás kor
mánybiztosa is. Eltiltotta a különböző érdekképvisele
teket, egyesületeket és szervezeteket attól, hogy tag
jai részére ár- vagy haszonkulesminimumokat írjanak 
elő, s ennek alapján az ipartestületek külön is felszó
lítást nyertek az ármegállapíló tevékenységtől való 
tartózkodásra.

Az érdekelt körök ezzel szemben rámutattak 
arra, hogy az árrombolás a tisztességes ipart létalap
jában támadja meg. Ezt a felfogást az árvizsgálás 
kormánybiztosa is osztotta és kijelentette, hogy bár
mily érdeke is fűződjék a közgazdaságnak és a fo
gyasztóközönségnek az alacsony árakhoz, kell, hogy 
az áralakulásnak alsó határa is legyen s ezt a tisztes
séges verseny szabályai szabják meg. Az iparos és 
kereskedő, aki kötelezettségeit pontosan teljesíti, al
kalmazottait rendesen fizeti és közterheket visel, ter
mészetesen elvárhatja, hogy a vevő vagy megrendelő 
ezeket a költségeket neki megtéríti. Ennek biztosítá
sára a kormánybiztos múlt év december 29-én „Yer- 
ordnung iiber Wettbe\verb“ címmel rendeletet bocsá
tott ki.

Ez a rendelet megállapítja, hogy a közönség vá
sárlóerejének megfelelő árak legkönnyebben egészsé
ges verseny alapján alakulnak ki. Olyan időkben 
azonban, amikor az ipar és kereskedelem nincs teljes 
mértékben kihasználva, az a veszély fenyeget, hogy 
egyesek a verseny lehetőségeivel visszaélve hitelük 
tisztességtelen kihasználása vagy az állammal, üzemük 
alkalmazottaival, vagy hitelezőikkel szemben fennálló 
kötelezettségeik rosszhiszemű nemteljesítése által áru
kat vagy szolgáltatásokat oly árakon kínálnak, ame- 
lyek az önköltségeket sem fedezhetik s a rendes gaz
dálkodás követelményeivel ellenkeznek.

Az ilyen kereskedők vagy iparosok fogházzal, 
pénzbüntetéssel, vagy mindkettővel büntethetők. A 
bűnvádi eljárás azonban csak akkor indítható meg, 
ha az illető fizetésképtelenséget jelentett be, vagy va
gyonára a csődöt megnyitották.

Az új rendelet az árrombolás elleni küzdelem te
rén kétségkívül nagy fontossággal bír; alkalmazható
ságának határait a gyakorlat fogja megmutatni.

S. I.

Kutyák bevitele a kávé
házakba — Bécsben

A bécsi rendőrigazgatóság ez év június 29-én hirdet
ményt bocsátott ki, amelyben — az ebtulajdonosok 
és állatvédő egyesületek kérése folytán — ebeknek 
nyilvános helyiségekbe való bevitelét újra szabályoz 
ta. E rendelkezés szerint ebeknek vendéglőkbe és 
kávéházakba való bevitele csak bizonyos feltételek 
mellett van megengedve. A rendőrhatóság hirdetmé
nye Következőkép szól:

,,A bécsi rendőrigazgatóság 1862. október 15-én 
kelt hirdetményének rendelkezései alól, mely kimond
ja, hogy kutyákat nyilvános helyiségekbe (mint ven
déglő, kávéház stb.) még akkor sem szabad bevinni, 
ha azok szájkosárral vannak ellátva és pórázon vezet
tetnek
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19Ji). Juliu.s l-től kezdődóleg egyelőre 6 hónapi 
időtartamra a következők vétetnek ki:

„Vendéglőkben és kávéházakban a tulajdonos, 
illetőleg a felelős üzletvezető megengedheti a kutyák be
hozatalát, ha azok rövidre fogott pórázon vannak és 
a célnak megfelelő szájkosarat viselnek, amely 
utóbbi biztonságot nyújt arra nézve, hogy a kutya 
azt le ne rángathassa.

1 ovábbra is tilos azonban az oly kutyák bevitele, 
melyeknek vállmagassága a 70 cm-t meghaladja, to
vábbá beteg kutyáké, vagy olyanoké, melyeknek kül
seje undort gerjeszthet, vagy olyanoké, melyek rend
zavarásra szolgáltatnának okot. Tilos továbbá kutyá
kat vinni a vendéglő- vagy kávéházhelyiség olyan 
részébe, ahol a bécsi színházi törvény, vagy mozi tör
vény értelmében gyűlések vagy előadások tartatnak.

A fenti kivételek azonban csak azzal az előfeltétel
lel allanak lenn," hogy az állatok mindenfajta etetése 
és itatása a heyiségben, valamint a vendégek részére 
szolgáló ülőalkalmatosságoknak kutyák által való 
elfoglalása, szigorúan tilos .

E hirdetmény áthágása 200 shillingig terjedhető 
pénzbüntetéssel, vagy két heti elzárással biintottetik."

Milyen régiek :
élelmiszereink?

> )
Amikor az ember az első :— bár legprimitívebb 

—szerszámait felfedezte és használni kezdte, élet
módja már lényegesen különbözött az állatétól s ez 
a szakadék ember és állat között ezután már minden 
kultúrvh mánnyal mindjobban kiszélesedett. Amikor 
az ember körülbelül 8000 évvel ezelőtt elsőizben zúzta 
szét a gerstlimagot, hogy azt vízzel kásává „formálja" 
s amikor az első primitív kenyeret megsütötte — a 
szakadék már áthidalhatatlan volt. A gcrstli az az 
élelmiszer, amelynek tápértékét elsőnek ismerték fel 
már .a történelemelőtti korszakban: 0000 esztendővel 
Krisztus előtt. A rozs már sokkal-sokkal később: a 
görög kultúra virágzása idején nyomult fel az első 
helyre.

A gerstli után a lencse áll a második helyen: 
5000 éve ismerik. A sört már 8000 évvel ezelőtt is- 
merték az egyiptomiak. A Káposztát és a babot körül
belül ugyanebben az időben fedezték fel az emberi 
táplálkozás számára. Az alma csak 2000 évvel Krisz
tus előtt talált általános elismerésre; a bort és a fügét

„ P  B  T  R  A “
ÉPITŐKISIPAROSOK SZÖVETKEZETE

olcsón vállal mindennemű építkezést, tatarozást, 
féregirtást, üzemek szerelését, építési kölcsönök 

folyósítását.
VII., Klauzál tér 7. Telefon: 28-2-05.

n '

Franck-pótkávé és

pedig Krisztus előtt 1000 esztendővel mint fontos 
élelmi  ̂ illetve élvezeti cikkeket általánosan ismerték.

A rizzsel csak Nagy Sándor , idején, ismerkedett 
meg Európa s ugyanebben az időben terjedt el a 
szilva-,^ cseMftzijijer és a barack-fogyasztás is Európá
ban. Amikor a római birodalom• •KetérTelé kiterjedt, 
ezeket a gyümölcsfajtákat fokozatosat' felismerték a 
Földközi-tengeri államok, később pedig az északi vi
dékek, lakosai is. Hatalmas lendületet adott az élelmi
szerkérdésnek Amerika felfedezése. Az „új világ" az 
élelmi és élvezeti cikkek piacán soha nem sejtett 
újabb lehetőséget nyújtott. Csaknem minden hajó ho
zott akkor valami, még soha nem látottal. Az 1500-as 
évhez fűződik a paprika /elfedezése, az 1514-eshez 
az ananászé, ' az 1517. év a kávét hozta. A fahéj fel
fedezése a napóleoni háborúk idejére esik, a ,,modern 
banán“ pedig alig 100 éves múltra tekinthet visza 
Európában. (M. É. U.)

H  I V A T  Á  L O S  R É S Z

AZ ÜZLETTULAJDONOS NEVÉNEK FELTÜNTE
TÉSE AZ ÜZLETHELYISÉG KÜLSŐ RÉSZÉN

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 39,906—X. 
számú körrendeleté.

(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság 
első tisztviselőjének, mint II. fokú iparhatóságnak).

Tudomásomra jutott, hogy egyes üzlettulajdono
sok az 1884. évi XVII. te.-be iktatott ipartörvény mó
dosításáról szóló 1922. évi XII. te. 56. §-a ama ren
delkezésének, amely szerint minden üzlettulajdonos 
köteles az üzlethelyiségének külső részén alkalma
zandó cégtáblán családi-és utónevét feltüntetni, nem 
tesznek eleget.

Felhívom ‘ennélfogva Címet, utasítsa sürgősen a 
hatósága területén működő I. fokú iparhatóságot, 
hogy a hatáskörük alá eső területen levő valamennyi 
üzlethelyiséget záros határidőn belül a helyszínen 
vizsgáljanak meg s ennek kapcsán a legszigorúbban 
ellenőrizzék, hogg az üzlet helgiségek külső meg jel ölé-



4 KÁVÉSOK LAPJA

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

sénél az 1922. évi XII. le. öö. ij-ában és u 78.000—
1923. K. M. számú rendelet 124. §-aban foglalt ren- 
u étkezések betartatnak-e.

Az ellenőrzés során ügyelem fordítandó arra is, 
hogy az iparüző családi és utónevének minden eset
ben kividről is szembetűnő módon, jói olvashatóan 
kell feltűntetve lennie.

Minden olyan esetben, amikor megállapítást 
nyer, hogy az üzlettulajdonos nevét cégtábláján egy
általán nem, vagy nem az idézett törvényes rendel
kezések által előirt módon tünteti jel, a kiháyási el
járást meg kell indítani.

Tett intézkédéséről és annak eredményéről, a 
jelen rendeletéin kézhezvételétől számított (iO napon 
belül, jelentést várok.

Budapest, 1935. június 22.
A miniszter rendeletéből 

Dr. Árkay s. k. 
miniszteri tanácsos.

1922. évi X ll. te. 50. §.

Az iparos üzlethelyiségéi annak külső részén cégtáblával 
köteles megjelölni.

A cégtáblán lel kell tűntetni az üzlettulajdonos családi 
és utónevét olyképen, hogy a lel írás egyik része se legyen 
kevésbbé szembeötlő, mint a többi. 11a az üzlettulajdonos 
férjezett, vagy özvegy nő, a cégtáblán l'érje nevét köteles meg
felelő toldással az előbbi mondatban jelzett módon feltüntetni.

Egyesületek és társulatok alapszabályaikban megállapított 
nevüket kötelesek cégtáblájukon a második bekezdés első 
mondatában említett módon feltüntetni.

A kereskedelmi cégjegyzékbe bevezetett céggel rendelkező 
iparosok és kereskedők cégüket cégtáblájukon a cégjegyzékit 
történt bevezetésnek megfelelően kötelesek feltüntetni. 11a az 
egyéni cég az üzlettulajdonos családi és utónevét, egyesületek 
és társulatok cége pedig alapszabályaikban megállapított ne
vüket nem tartalmazná, ezt vagy magán a cégtáblán, vagy az 
üzlethelyiség bejáratánál kifüggesztendő táblán kell szembe
tűnő módon feltűntetni.

Közkereseti társaságoknál legalább az üzletvitelért felelős 
egy üzlettársnak, betéti társaságoknál legalább egy beltagnak 
családi és utónevét kell az előbbi bekezdés szerint feltüntetni.

Oly társasvállalatnál, amelynek cégét a kereskedelmi tör
vény értelmében nem kell a cégjegyzékbe bevezetni, a társas 
viszonyra való kifejezett utalással legalább két üzlettársnak 
családi és utónevét kell a cégtáblán feltűntetni.

Akik utakon- utcákon, tereken felállított bődében, sátor
ban, asztalon, talapzaton, vagy a puszta földön űznek ipari 
foglalkozást (árusítanak), iparűzésük helyén családi és utó
nevüket feltüntető táblát kötelesek szembeötlően elhelyezni.

78.000— 1923. K. M. sz. rendelet 124. g.
Az üzlethelyiségek külső megjelölése.

A törvény 5(>. ij-a a cégvalódiság elvét kívánja érvényre 
juttatni, melyre úgy az üzleti élet tisztessége, mint a közön
ség megtévesztésének elkerülése érdekében törekedni keli.

A szakasz az iparos (kereskedő) kötelességévé teszi, hogy 
a cégtáblán nemcsak az üzlettulajdonos családi nevét, hanem 
egyszersmind utónevét is fel kell tüntetni, és pedig minden 
félrevezetés lehetőségének kizárása érdekében olyképen, hogy 
a felírás egyik része se legyen kevésbé szembetűnő, mint a 
többi, lin az üzlettulajdonos férjezett, vagy özvegy nő, a cég
táblán férje családi és utónevét köteles megfelelő toldással 
(például: Nagy Jánosné, ha özvegy, akkor özvegy Nagy János
áé) feltüntetni. A férjezett vagy özvegy nő férje neve mellett 
leánynevét is feltűntetheti.

Azokat az iparosokat és kereskedőket, akik a kereske- 
■ (leírni cégjegyzékbe bevezetett céggel rendelkeznek, arra kö

telezi a szakasz, hogy cégtáblájukon a cégjegyzékbe történt 
bevezetésnek megfelelően tűntessék fel. 11a az egyéni cég az 
üzlettulajdonos családi- és utónevét nem tartalmazná, a sza
kasz előírja, hogy ezt vagy magán a cégtáblán, vagy az üzlet- 
helyiség bejáratánál kifüggesztendő táblán kell szembetűnő 
módon feltüntetni. Amennyiben az üzlettulajdonos családi- és 
uónevét nem magán a cégtáblán, hanem az üzlethelyiség be
járatánál kifüggesztendő táblán tünteti fel, a név elé oda 
kell tenni az „üzlettulajdonos" szót, ilyképen: üzlettulajdonos 
Nagy János.

Ha valamely egyesület vagy társulat az üzlettulajdonos, ez 
alapszabályaiban megállapított nevét az előző bekezdésben 
megállapított módon köteles cégtábláján, illetőleg az üzlet
helyiség bejáratánál kifüggesztendő táblán feltüntetni.

Közkereseti társaságoknál beéri a törvény azzal, hogy 
legalább az üzletvitelért felelős egy üzlettársnak, betéti tár
saságoknál, hogy legalább egy beltagnak családi- és utóneve 
legyen a cégtáblán, illetve az üzlethelyiség bejáratánál kifüg
gesztendő táblán a jelzett módon feltüntetve.

A szakasz megfelelő rendelkezést tartalmaz azokra a tár
sas vállalatokra is, amelyeknek cégét a kereskedelmi törvény 
értelmében nem kell a cégjegyzékbe bevezetni és ezekre nézve 
előírja, hogy a társas viszonyra való kifejezett utalással leg
alább két üzlettársnak családi- és utónevét kell a cégtáblán 
feltűntetni.

Közszempontokból kívánatos, hogy a piaci és utcai ipa
rosok és árusok, nevezetesen mindazok, akik lilákon, utcákon, 
tereken felállított bódékben, sátorban, asztalon, talapzaton 
vagy a puszta földön űznek ipari foglalkozást (árusítanak), 
iparűzésük helyén családi- és utónevüket feltűntető táblát 
legyenek kötelesek szembeötlően elhelyezni. A szakasz utolsó 
bekezdése ez iráni is megfelelően rendelkezik.
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P á lp u fzta i sait 
H e lle r d o b o z

e m m e n th a ü
D e rb y  sajt kávéházakban

nélkülözhetetlen

E  K
Az iparügyi minisztérium augusztus elején kezdi 

meg működését. A kereskedelemügyi minisztérium 
kettéválasztásáról, illetve az uj ipariigyi minisztérium 
létesítéséről szóló törvény alapján a kormány a július 
elsejével kezdődő költségvetési évbe már beállította a 
szükséges fedezetet és úgy volt, hogy az ipariigyi mi
nisztérium július 1-én megkezdi működését. Miután 
azonban a szervezési munkálatok során kitűnt, hogy 
olyan nagyarányú személyzeti és : zervezeti átalakítá
sokat kell végrehajtani, amelyeket a jelz II ideig vég
rehajtani nem lehetett, az ipariigyi minisztérium 
augusztus hó 1-én kezdi meg működését.

Az ipariigyi minisztérium felállítása folytán meg
változik a kereskedelemügyi minisztérium szervezete 
is, mert az összes ipari szakosztályok, valamint a vil
lamossági ügyekkel foglalkozó osztályok átkerülnek 
az uj minisztériumba. A legutóbbi tanácskozások ered
ményeként ugyancsak átkerül ide a kartel- és a keres
kedelmi minisztérium törvényelőkészítő szakosztálya 
is. melynek vezetője dr. Hulla Aurél miniszteri taná
csos lesz. miniszteri osztályfőnöki minőségben.

Úgy az uj ipariigyi minisztérium, mint a keres
kedelemügyi és közlekedésügyi minisztérium élén 
őszig megmarad Bornemisza Géza miniszter és a mi
niszterelnök csak a parlament összeillése után fog dön
teni. hogy kivel tölti be a két gazdasági minisztérium 
tárcáját. ITir szerint bizonyos átcsoportosítások várha
tók a kormányban és nem lehetetlen, hogv Fahimp 
Tihamér visszamegy a régi, de most már megkisebbe
dett minisztériumába, a pénzügyi tárcát pedig uj re
formpolitikusnak adja át.

Időközben a vonatkozó rendelet is megjelent, 
amely szerint azonban a kávés, vendéglős és szálló 
inarok ügyei továbbra is a kereskedelemügyi miniszté
rium hatáskörébe tartoznak.

Gyászeset, Gellért Zsigmondot. ipartestületünk 
tagját, a Baross kávéház tulajdonosát súlyos csapás 
érte. Felesége, szül. Deutsch írén úrnő, f. é. július hó 
22-én 58 éves korában elhunyt. A megboldogult úrnő, 
aki férie munkájában tevékeny részt vett, inarunk kö
rében általános tisztelet tárgya volt. Elhunytál férjén 
kívül 2 leánya, fia, veie és unokáin, valamint rokonai 
gyászolják. Temetése f. é. július 24-én unni végbe ál
talános részvét megnyilvánulás" ‘"ellett

A személyzeti kereseti adó i*í megálbmitása fnh - 
tán testűié1 ünk uj munknbértábláza’nl bocsátóit ki. 
melvet nosta utiáu küldött mega testület lagiainak.

v Magyar Kávésinari Évkönw  1085 8ő évekre 
v/ó|ó évfolyama meginteni. Az Évkönyvet Mészáros 
(■ vőzö ipartestületi elnök és Dr. Havas Vándor főiegv- 
•/ö szerkesztették A kávésiparra vonatkozó átdolgo- 
■n|| adatokat, a főváréul és vidék' kávéhámk le'if,s 
névsor-'I tartalmazza az évkönw első >•<>•-ve. A második
ii hwiiihuhii.'■imniviminnriT n " " ............- ————

FIG YELJÜ N K !
magyar kárlyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
.  Magyar Játékkártyagyár R.-T*

P IA TH IK  NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17. 

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

részben Mészáros Győző elnök foglalkozik a ,,Ma 
problémái"-vak A harmadik rész a kávésipar gyakor
lására vonatkozó jogszabályokat tartalmazza, inig a 
negyedik részben az 1934 és 1935 év folyamán kiadott 
különböző hatóságok rendeletéi vétettek fel. Külön 
felhívjuk kartársaink figyelmét az V. részben foglalt 
vendégipari alkalmazottak munkaviszonyaira, mely a 
munkaviszony szabályozására vonatkozó jogszabályo
kat és bírói gyakorlatot részletesen tartalmazza. Az 
évkönyv ára kötve 4 pengő, ipartestületünk irodájá
ban szerezhető meg.

Van-e koffeinizmus? Ilyen is van, de csak ritkán. 
Épugv, ahogy alkoholizmus, morfinizmus, nikotiniz
mus van, van kávéivási szenvedély, amely azonban 
ezeknél sokkal ártatlanabb. Dr. Stromsky egyetemi 
tanár a koffeinizmust állapította meg ogv 30 éves nő
nél, aki két éven át naponta öt, sőt több maréknyi 
kávébabot megevett és azonfelül több csésze kávét 
megivott. Az ideges beteg rendkívül szerette a kát- 
ránv, a pince és benzol szagát. A kávé elvonásá
val mindenekelőtt nagy gyengeség mutatkozott nála, 
molv azonban lassanként megjavult. A tanár szerint a 
.koffeinizmus" gyakrabban fordul elő, mint ahánv 

esetet ismernek. Mindenesetre az élvezeti cikkek kö- 
zötl a kávé a legártatlanabb. A megszokással járó ve
szélyek rendszerint nem igen fordulnak elő.

A tea kiszorítja a kávét. Londonból írják: Az
Égész világon észlelhető a kávéfogyasztás csökkenése. 
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb kávéfogyasz- 
ló országa, jóval kevesebb kávét fogyaszt, amit az al
koholtilalom megszüntetésével magyaráznak. Azt 
mondják, hogy az alkoholtartalmú italok újra forga
lomba való hozatala a szükségletek eltolódását ered- 
ménvezte, amenviben ma kávé belvett sört isznak. Az 
angol világbirodalomban is észlelhető a fogyasztás el
tolódása. Ttt a tea szőritia háttérbe fokozatosan a ká- 
véfogvasztást. Ennek csak részben okai az alacsonyabb 
teaárak. Anglia ugyanis a teafogvasztás érdekében 
mclv Indiára legnagyobb jelentőségű — ügyes reklá- 
"'<>1 felvfat. amelvnek eredménye nem tagadható. 
Minthogy a kávéf'grvnsztás más em-ónai államokban 
is csökken. Brazília kávénolilikája uj átalakulások 
“lőtt áll.

Kávéból festőanyag. A háziasszonyok a kávét al
kalmilag felhasználják szövetanyaeok festésére Csak 
kevesen tudják, hogy Délamerikában a kávéból mén 
kereset! festőanyagot készítenek, amelyet már Dél- 
amerika őslakói az inkák is ismertéit Mit is csinálhat
nának a kávé tömegével, mely ott terem és a korlátozó 
intézkedések miatt nem értékesíthető. Ttn>ziliában ér- 
lé'"'« kávéi n tengerbe dobtak. vn<fv mnzdonvnk és

M o e z n t  k - m  u s t á r  le gy en  m in d en  aszta lon  I
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Hungária jéggyár
J B u d ap est, V I., F orgács-u . 16. 

T e l e l o n s z á m :  91—0 —71*
gyárak fűtésére használtak fel. Bolíviában elkökszo- 
sítják. E£. eljNárás, folytán nagyon jól égő gázt kapnak 
és a finomra, üvölt kokszból értékes festőanyagot ké
szítenek. Porrá őrölve, mésszel, és más hozzávalókkal 
keverve barnásfiekete festéket készítenek, melyet épít
kezéseknél használnak.

Mikor felel a kávés az ellopott ruhadarabokért.
Az osztrák bíróságok joggyakorlatáról ad hírt egy hé- 

* esi lap. Egy bécsi kávéház vendégének a kávéházban 
való tartózkodása; alatt ellopták a téli kabátját egyéb 
ruhadarabjaival együtt.

Minthogy a kávés á kárt nem akarta meg
téríteni, a vendég a' bíróság útján kérte 260 Shilling 
kárának megtérítését azzal az indokolással, hogy a 
kávés az osztrák polgári törvénykönyv 970. §-a szerint 
a ruhadarabokért felelős. A bíró a keresetet a követ
kező indokolással utasította el: A polgári törvény- 
könyv 970. §-ának rendelkezései csak szállóvendégek
re vonatkoznak. Ezek közé csak a szállást adó iparo
sok tartoznak, vendéglősök, kávésok nem. A vendég
lőkben és kávéházakhan felszerelt ruhafogasok és áll
ványok csakis a vendégek kényelmére szolgálnak. 
Annak folytán, hogy a vendégek felsőruháikat levetik 
és azokat a fogasra vagy állványra akasztják, megőr
zési szerződés nem létesül. Más az eset, ha a vendéglős 
vagy kávés a ruhadarabok megőrzésére ruhatárat ál
lít fel. Ezáltal határozottan kifejezi azt a szándékát, 
hogy a ruhadarabokat őrizetbe akarja venni. Ez eset
ben a- vendég és a vállalkozó között hallgatólagos meg
őrzési szerződés létesítése feltételezhető fel.

A méz mint orvosság. A kiváló tudós G. von 
fíuncjc tanár egy biológiai folyóiratban megállapítja, 
hogy a cukoranyagok közül egyedül a'méz bir vastar
talmúmat. Egy kilogramm mézben nem kevesebb, 
mint *11 miligramm vossó található. Az összes vaspre- 
paráhírnök között, melyeket az orvosok vérszegények 
számára Írnak elő a természetes mézet részesíti a hí
res tudós előnyben, miután a mézben a vassó olyan 
formában fordul elő, hogy a gyomor azt jól emészt
heti és igv az tényleg a vérbe megy át.

Ugyanebben a folyóiratban dr. Szaeisz Írja: ..ta
pasztalataim szerint a kristálytiszta mélnuéz a legjobb 
sebgvógyitószer mindenféle sérülésre. A mézet sérülé
sek gyógyítására már ősidőkben használták. Zsír és 
liszt összekeverésével gyógykenőcsöt készítenek belőle 
de legjobban használ a tiszta méz. Mindennemű kétes, 
szennyes és ütés által előidézett sebesülésre fertőtlení
tés nélkül nyugodtan használható a méz. Az eredmény

KÁVÉHÁZI P A R K E T T A
SZABÚKY GYÖRGY ÍX., Ulloi-ui 73. T. 37-4-03.

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

( S Z E G É N Y S É G I  BIZONYÍTVÁNY az olyan

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

I  N I K O T E X
( _____________ SZIVAR ÉS CIGARETTA.
csodálatos. A mézzel való békenés lilán 2-t órára min
den szenny és genny a kötszerre r^gad. á seb tiszta és 
látható, hogy a gyógyulás felé indul. A mézzel való ke
zelés egészen a gyógyulásig folytatható.

Ila az amerikai méhészek amellett kardoskodnak, 
hogy az automobilok' hűtőjének befagyása ellen me
legen ajánlják a mézel, akkor nem kell'szegyei ni, hogy 
a mézet a sebek kezelésére és gyógyítására melegen 
ajánljuk. Különösen égési sérüléseknél hűsít a méz, de 
első pillanatokban egy kicsit csípni fog. A méz a lcg- 
könnyübb és legsúlyosabb sérülésekre ideális égési ke
nőcs. A méz előmozdítja az uj börképződésl. Sietteti 
a kelések kifakadását, amikor az orvosi kéz beavat
kozása' -kikerülhetetlennek látszik. Nagy előnnyel hasz
nálható a fülben mutatkozó kelések gyógyításánál, 
miután a kibirhatatlánnak látszó fájdalmat envhiti. 
hűsíti és a daganat kifakadását előmozdítja és tisztítja. 
Mindezen gyógyító hatások mellett a méz teljesen ve
szélytelen, ami nem állítható minden gyógyszerről.

A pazarlás napja. Edinburg városának tanácsa 
felszólította a polgársgot, hogy május 10-én a „pazar
lás napját" ünnepeljék. Ezen a napon mindenki vi
szonyain felül költekezzék: vásároljon meg valamik 
amire már régen vágyott: vegyen drága mozi- és szín
házjegyekét; rendeljen a vendéglőkben drága ételeket. 
slb„ de mindenekelőtt ne feledkezzék meg a szüköl- 
ködőkről. A városi tanács ettől nemcsak az üzleti for
galom fellendülését várja, hanem annak a halvélemé
nyek kiküszöbölését is, hogy Edinburg lakói a lég fös
vény ebbek a földkerekségen.

Cukor- és tejdetailárak nálunk és külföldön. 
A genfi Nemzetközi Munkahívafal hivatalos adat fői
vel ele alapján közlünk egv táblázatot a különböző or
szágok cukor- és tejdetailárairól. mely fokozott érdek
lődésre tarthat számot. A nemzetközi Munkahivatni 
áradatait az összehasonlítás megkönnyítése végett pen
gőre számítottuk át. íme a táblázat:

a cukor kg-ja a tej literje
Svájcban 43 fill. 54
Svédországban 44 „ 31
Angliában 50 „ 66
Dániában 54 „ 31
Amerikai Egv. Áll.-bán 64 „ 57
Spanyolországban 120 „ 43
Magyarországon 127 „ 32
I ven gy ei országba n 128 .. 24
Franciaországban 129 „ 48
Ausztriában 136 „ 44
Csehszlovákiában 136 „ 41
Németországbüp' 143 ., 46
Jugoszláviában 159 „ 30
Hollandiában 165 „ 42
Olaszországban 280 „ 43
Átlagár; 110 „ 42
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Hattyú gőzmosó kölcsönző vd 'a lat
Budapest, VII., Klauzól-utca 8. — Telefon: 38-5-59.
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezvel Legkíméletesebb mosási-rendszer.

A porcukor is eláilUja a vérzéseket. Az utolsó idő 
ben az orvosi szaklapokban gyakran olvassuk, hogy 
milyen jo hasznai vélték több estiben olyan szerek
nek, amelyeket régebben házi gyógyszernek nevezd k 
és amelyeket az orvostudomány nevetségesnek tartott 
és kigunyolt. Az egyik orvosi szaklap beszámol egy 
vidéki orvos számos esetéről, amikor például égések
nél a tojásfehérjéi és a lisztet, gipszkötéseknél a csu
kamájolajjal való bekonést, nyílt sebeknél pedig tis'zla 
akácmézet eredményesen alkalmazott, de rájött ez az 
orvos arra is, hogy a porcukor a vérzéseket sikeresen 
és gyorsan állítja el

Nem szűnik meg a különadó. A főváros közigaz
gatási bizottsága még februárban felterjesztést inté
zett a pénzügyminiszterhez és kérte a kereseti és ház
adó után fizetendő különadó eltörlését. A pénzügvmi- 
niszter-mos! küldött, válasziratában a kérés teljesíté
sét elutasította azzal, hogy az államháztartás jelenlegi 
helyzete az ezekből az adónemekből származó bevé
telt ezidő szerint még nem nélkülözheti.

e A polgármester rendeleté a városi köztartozások
kamatainak leszállításáról. S : cn <1 i/ Károly polgár? 
mester rendeletét bocsátott ki a köztartozások kama
tainak mérsékléséről. A rendelet szerint, ha a talló
zást az esedékesség napjától számított egy év alatt 
teljes egészében kiegyenlítik, úgy a mindenkori hátra
lék után ()% kamatot számit a főváros. Az esedékes
ség napjától számított egy év eltelte után teljesített tű
zetések esetén évi 8%kamatot számítanak, ha a befi
zetést az engedélyezett fizetési kedvezményt részlet- 
fizetés vagy halasztási engedély tartalma alatt telje
sítik. E\ü 9% kamatot számítanak minden más eset
ben. Ha az-egy évnél régebb idő óta fennálló tartozást 
egv összegben kifizetik, ugy 9% kamat helyet! még 
kisebb kamatot számítanak, melynek megállapítása a 
pénzügyi ügyosztálytól függ. Különös méltánylást ér
demlő esetekben, amikor a hátralékos anyagi és 
egyéb körülményei azt indokolják,, különösen, ha a 
tartozás behajlása a fizetésre kötelezett megélhetését 
létalapjában támadná jtneg* polgármester felhatal- 
mazsa alapján a már é\‘ék óta fennálló hátralékok 
teljes kifizetése esetén a régi 12%-os kamat felszámí
tását 6%-ra számítják ál.

Chrőm oxtassa, nickeleztesse (elszerelését
NEMES EDE cliromffzó viUUdatánáí, 

Budapest, VE, ; Nagymező iiccá 45. 
Telefon: 18-9-80.

MÁLNASZÖRP príma,
utóprés -mentes succusból, 65°/o cu- J  I A  
kortartalommal kg.-ként (10 kg-on I  / I K  
felüli vételnél) . . . . . . .  P

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

mindkettő elsőrangú áru

dobozonként , . . . p . -.70 
dobozonként . . . . P. -.79
O L Í V A O L A J
e r e d e t i  o l asz ,  legjobb minőség 
1 kg.-os dobozban . . . . P.

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

Telefon: 3 9 -2 -7 7 .

Ip ari és kö zig azg a tás i h í rek

Közkereseti társaság alakjában szabálytalan ipar
űzés, Az 1922:XII. l.-c. 71. S-ának alkalmazásáról csak 
akkor lehet szó, ha az ipar gyakorlása tényleg szüne
tet, ha tehát a kiadott iparengedély alapján üzleti tevé
kenységet egyáltalán nem folytatnak. Ha az iparen
gedélyben megnevezett természetes vagy jogi személy 
az. iparűzés feltételeinek hiányában I oly talaja az. ipari, 
ez is iparűzés, -csak szabálytalan iparűzés. Az- ilyen 
helyzetet-tehát semmiképen sem lehel ugy minősíteni, 
hogy jolyan iparűzésre jogosult természetes vagy jogi 
személy, akinek részére az iparengedély-kiájlíllatolI. 
lulajdouképen meg sem kezdte az iparűzést, tehát az 
iparengedély nem gyakorlás miatt egy- év múlva ér
vényét veszti. Adott esetben az. üzleti tevékenységei 
közkereseti társaságra kiállított iparengedély alapján 
megkezdték és folytatták, A .közkereseti társasági 
szerződés azt az egyént, akit az iparengedély-az üzlet 
vezetésére rendelt tagként megjelölt, az. .üzlet tényle
ges vezetéséből, sőt egyáltalában az üzlet - folytatásá
ban való részvételből is kizárta. Ennek az adotbágnak 
a következő jogi helyzet felel meg. Ha valaki az ipar
űzés előirt követelményeinek nem felel meg, annak 
nincsen iparűzési joga. Az adott esetben már az. ipar- 
engedély kiadásakor is olyan helyzet állt lenn, amely 
miatt az iparengedély nem leli volna kiadható: lehál 
a törvény 09. §-a alapján az iparengedélyt vissza kell 
vonni. Amenyiben az iparengedély kiadása lilán me
rül fel olvn ok, amelynek az iparengedély kiadásakor 
fennforgása esetén az. iparengedély ki sem lelt volna
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adható: a) ha az enililcll ok a törvény 70. S-a száriul 
minősül (pl. mcghizliatatlansági ok), akkor nem az 
iparengedélynek a törvény 00. 8-a alapján visszavoná
sát. haiu'in az iparűzési jognak a törvény 70, §-a alap
ján (“Ivonásál kall alkalmazni; l>) ha az utólag heálll 
ok nem a törvény 70. S-a szerint minősül (pl. gyári 
keret he nem tarlásáról vagy a 78.000/1923. K. M. sz. 
rendelet 95. íj-ának második bekezdésében említeti 
óvadék ki mán egésziléséről van szó), akkor csakis az 
iparengedélynek a lőrvénv 09. §-a alapján visszavo
nását lehet alkalmazni. Tehát akkor is a lőrvénv 09. 
§-nak alkalmazásáról lehel szó, ha a közkereseti tár
sasági szerződés az iparengedélv kiadása után változik 
meg olvképen hoey azl az egvénl akit az iparenge
délv az üzlet vezetésére rendelt egyénként megjelölt, 
az üzlet vezetéséből kizárja. Az iparengedélv visszavo
násához azonban nem elegendő annak a megállapítá
sa. hogv a közkereseti társaság konstrukció ja az előirt 
követ'Mménveknek nem Felel mee. hamun az is szük
séges, hogy a társaság előbb hivatalos febzélitásl 
nverien a hiányzó követelmény nő Mására (a közkere
seti társaság alakjában inariizéd kizáró ok megszün
tetésére) s csak ha a felszólításnak a megszabott ba
táridőn belül nem felel meg. akkor vonható vissza 
tőle az iparengedélv. 7118 1935. K. M.)

Az áruház fogalma. A Kúria P. IV. 5034. számú 
Ítélete az áruház fogalmának nvujtia érdekes megha
tározását. Az Ítélet indokai a következők:

,,Áruház alatt a forgalmi felfogás olv üzletei ért. 
amely a közhasználati cikkek túlnyomó részére* ki
terjedő áruit az üzletek átlagos méreteit jelentékenyen 
meghaladó számú és nagyságú helyiségben, a közön
ségnek hozzáférhető — nvilt hetven tárja a közönség 
elé s e jellegénél, valamint a foglalkoztatott személyek 
számánál és a forgalom nagyságánál fogva a fogvasz- 
tóközönséget kiszolgáló üzletek között kimagasló 
helyzetet foglal el.“

A vencTéglősinar jogosulatlan gyakorlása a hen
tesiparos részéről. Budapest székesfőváros polgávmes- 
tere 4272/1934. XV. kih. sz. alatt hozott másodfokú 
Ítéletével a terhelt hentesnuvstert vendéglősipar jogo
sulatlan gyakorlása miatt az 1932:XI4. I. c. 127. §-a 
alapján meuhiintePe a következő megokolássnt:

„Tgv Ítéltem, meri a lefolytatott eljárások során, 
úgy terhelt mint a tanuk valloinsaiból mevállapitnl- 
lam terheltnek a vád tárgyává lett kihágásban való 
bűnösségét. Ugvanis az emlitetl vallomások szerint ter
helt helyiségében meleg süllhnrkát árusitott, amelyhez 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szakvélemé
nye alapián mint hentesinarostiak jogosulbága nem 
sóit. Az említett kamarai szakvélemény szerint a hen
tesek inarigazolvánvnk alánján jogosítva vannak iiz- 
letköriikhe tartozó n vorduisf. fehérárut, kolbászfélé
ket. hideg felvágottakat. szalámit, disznósajtot, són-

Előzetes jelentés!
CSÁKY-féle M U S T  MOST

CSÁKY vezetése 
alatt álló

SAJTOLÓ
ÜZEM

Váci ucca 69
a IV. kér

e lö ljá róságga l 
szén ben.

Telelőn: 87-3-86 
MÁRKA-MUST!
Must kiszolgálás 

aug. 15.-e 
körül kezdődik.

Üzemvezető
C s a k  ezen fényképeimnél ellátóit i g a z o l v á n n y a l  
rendelkező alkamazottamtól szíveskedjék árut elfogadni

kát, főtt meleg és hideg füstölt busókat, siillszalonnát. 
sült császárhúst, sültliiirRá!, kolbászt és a hentesipar 
körébe tartozó húsfélékből készült sülteket hideg álla
potban árusítani. Nem jogosultak azonban meleg sült 
húsokat üzlethelyiségükben felállított sütőkben elké
szíteni és meleg állapotban árusítani.“

A Kihágási Tanács 1253/1935. kih. sz. végzésével 
terhelt további fellebbezést hivatalból visszautasítván, 
a fenti másodfokú Ítélet jgerőssé vált.

Ipartestületi segélyalapok. Az ipartestületek tag
jai. valamint a meghalt tagok özvegyei és árvái segé
lyezésére szolgáló segélyalap megteremtésének és 
gyarapításának legmegfelelőbb módja, ha ez. iránt az 
alapszabályok rendelkeznek. Nincs azonban akadálya 
annak, hogy a segélyalap megteremtése és a segélyezés 
kereteinek megállapítása tekintetében az ipartestület 
ne alapszabályai utján, hanem közgyűlési határozattal 
rendelkezzék. Az 1932:YIII. törvénycikk 7. §-a sze
rint az ipartestülft feladatai közé tartozik egyebek kö
zölt az ínségbe jutott tagjainak, valamint meghalt tag
jai özvegyének és árváinak segélyezése és ebből a cél
ból segélyalap megteremtése. A törvény segélyalap lé
tesítésére helyezi a súlyt, mert ez. a legmegfelelőbb 
módja annak, hogy a segélyezési tevékenység állandó 
es rendszeres legyen. A törvény nem Írja elő, hogy a 
segélyalap megteremtéséről az alapszabályokban fel-

Jtan tos  testvérei* r . #.
f e s t ő ,  m óxoíő  é s  
fopéfáxó ttparűxeiii
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23 
Kávéházak, szállodák, éttermek testű, mázoló és fal 

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.
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Uj ea násznál! kávéházi es vendéglői
heiendezési tárgyak vétele és eladasa.

A PkOMtTHEUS KtíVtUbP fjVARTMAHYÜK vezérképviseíeiB.
Frl«±«i ütsagittonci es fia
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veit rendelkezéssel kell gondoskodni. Ezért a 105.400/ 
Oj 52. ív . M. számú renueret ö. g-u setn letie kőtelező
vé, esuk azt juttatta tuiejezesre, hogy a segélyalap 
megteremtésének es gyarapításának legniegleieioim 
módja, ha ez iránt az alapszabályok rendelkeznek. A 
segélyezésnek természetesen soktele módja lehetséges. 
Őzért ebben a tekintetben a törvény nem is tartalmaz 
közelebbi rendelkezéseket. A mcsen ennélfogva aka
dálya annak sem, hogy az iparlestület segélyezési te
vékenységéi esetleg csak egy-egy időszakra korlátozza 
és erre az időszakra szólóan áliapitsa meg a segélyezés 
kereteit és létesítsen segélyalapot. Az ilyen esetek
ben nem is lenne célszerű arra törekedni, hogy a se
gélyalap megteremtéséről és gyarapításáról az alap
szabályokban történjék gondoskodás, liánéin be kell 
érni azzal, hogy ebben a kérdésben a mindenkori vi
szonyok figyelembevételével a közgyűlés hozzon ha
tározatot. (401/1933. K. M.)

Az életkort csakis születési bizonyítvánnyal lehet 
igazolni az iparigazolvány váltásánál. Ur. Fabinyi i'i- 
hamér kereskedelemügyi miniszter a Miskolci Keres
kedelmi és Iparkamara felterjesztésére egy konkrét 
eset kapcsán közölte, hogy az iparjogosilvany kiadása 
iránti beadványokhoz az iparűzés teltételeinek igazo
lására az életkort feltüntető okiratot is mellékelni 
kell. Figyelemmel az 1894:XXXII1. le. 1. íj ának ren
delkezésére — arravaló tekintettel, hogy a születések 
nyilvántartására és tanúsítására kizárólag a születési 
bizonyítvány szolgál az életkort kizárólag születési 
bizonyítvánnyal lehet igazolni.

A korlátolt felelősségű társaság iparűzése. Egy 
korlátolt felelősségű társaság budapesti székhellyel 
iparigazolványt kért és felemlítette, hogy tagjai kö
zölt külföldi honosok is helyet foglalnak. Kérte, hogy 
a viszonosság elve alapján bíráljuk el az iparigazol
vány kiadásának lehetőségét. Az ügy megjárt a ke
reskedelemügyi minisztériumot is, ahol rámutatlak 
arra, hogy a korlátolt felelősségű társaság kiilhonos 
tagjai, akik üzleti tevékenységükkel kapcsolatosan 
Magyarországon laknak, mindenekelőtt lakhatási en
gedéllyel kell, hogy bírjanak. Az 1930. évi V. I. c. 120. 
ü-a értelmében pedig a korlátolt felelősségű társasá
gok az iparűzés szempontjából jogiszemélyek és képe
sítéshez kötött ipart az ipartörvény értelmében csak 
gyárszerüen űzhetnek. (8944/1935. K. M.)

Megállapodás hijján is jár niunkadij. A m. kir. 
kúria konkrét perben hozott ítéletében kimondotta, 
hogy a végzett munkáért külön ígéret hiányában is 
jár díjazás, mert ellenkező kikötés nélkül a munka in
gyenessége nem vélelmezhető, s a lelek között nincs 
olyan közeli családi kapcsolat, hogy a felperes részé
ről a munka ingyenes elvégzésére irányuló szándék 
feltételezhető volna.

SPHINGUT HENRIK tojásnagykereskedő 
Budapest, vk, Vasvári Pál u. 11. felefon: 21-7-54.
Számos budapesti káveház, étterem és vem églőszállitója

Sárgaréz és vőrösrézüstuen nem szabad fagyiakat 
Készítem, ismeretes, hogy a kercsked, trmigyi minisz
ter mar evekkel ezelőtt olyan renueletet aclott ki, hogy 
a jovonen a lagylaitot csak tiszta on, acci, vagy nne- 
iveiedényben számul készítem. A Budapesti Cukrászok, 
es iviezeskalácsosok Ipái testületé íeiterjesztesére azon
nali a miniszter két évi türelmi niot engedélyezett es 
megengedte, hogy a regeimen használatban volt sarga- 
es vorosrézusloket erősen beónozva ez időpontig for
galomba maradjanak. A két évi türelmi idő most lelt 
le és az iparlestület sürgős beadványban kérte a keres- 
keuelemügyi minisztert, Hogy a mai nehéz gazdasági 
viszonyok közepette újabb két évi haladékot adjon, 
tekintettel arra, hogy egy uj fagylaltüst minimálisan 
300—500 pengőbe kerül.

Csemcgeborpalackok címkéje. A földmivelésügyi 
miniszter félremagyarázások és esetleges visszaélések 
elkerülése s a jogegység biztosítása céljából elrendel
te, hogy a csemegeborokat és iirmösborokat tartalma
zó palackok föcimkéjén a címke egyéb szövegétől ei- 
lérö és annál nagyobb betűkkel Írva, szembetűnően al
kalmazni kell a „csemegebor'1, „édes csemegebor", 
vagy „likőrbor", illetve az „ürmös", „édes iirmös", 
„ürmösbor", vagy „édes ürmösbor" megjelölést.

Ezen a megjelölésen kívül akár a főcimkén, akár 
mellékcimkén megjelölhető a csemegebor, illetve ür
mösbor más szokásos elnevezéssel (desszertbor, ver- 
moutli), vagy egyénileg választott névvel (pl. Kincsem, 
Diadal) is; a megjelölés azonban sohasem utalhat 
származási helyre, vagy szöllőfajtára. A csemegebort, 
illetve ürmösbort készítő, illetve forgalombahozó cég 
nevének és telephelyének a palackon való feltünteté
sével kapcsolatban esetleg használt cégalapítási ével 
csak úgy szabad alkalmazni, hogy az ne kelthesse a 
bor évjárati megjelelösének látszatát.

Férj szolgálata feleségénél Nincs sem jogi, sem 
erkölcsi akadálya annak, hogy a férj, aki a nejének el
tartására van kötelezve, külön díjazás nélkül fejtsen 
ki üzleti tevékenységet a nejének társas üzletében a 
társaság és neje érdekében. (Kúria 1934. jan. 10. I*.
VII. 2973/1933.)

K érjen  á r a j á n l a t o t !

Szab. kuglibilliárdasztal

Egyesitelt karambol, 
kugli- és lyukjáték.
Szórakoztató közkedvelt 

sportjáték.
Automata nélkül zárja 

a Játékidőt.
Forgalomba hozza:

FEHÉR FERENC szab. túl. 
Bp,VI.,Vörösmarty-u. 43.

Telefcnhlvó: 46-9-67.

Cianozás garanciával vidékre is versenyképes árakon. Vegyészmérnöki vezetés.
M E Z E Y  vacuum ciánozó és lakáskarbantartó váiialaT,
BUDAPEST, CSENGERY UCCA 51. — TELEFO N : 1 3 -0 —95.
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Ára 3.- pengő
Kapható kiadóhivatalunkban.

E S Ő K  É V K Ö N Y V É

. Zárgondnok iparűzése. Az ipari jelzálogadós el
írni általános végrehajtás során bevezetett -zárgond
nokra. aki az 1928:XXI. t. e. 18. §-a és az 5.600/-1929. 
I. M. szánni rendelet (Bp. K. 38/1930. sz.) 13. §-ának 
második bekezdése alapján a vállalat birtokába és ke
zelésébe vette és annak üzemét tovább is folytatja, az 
1922:XII. I. c: 9: §-ában, valamint a végrehajtási ren
deletének 19: 8-ában foglaltakat kell megfelelően al
kalmazni, ha tehát a zárgondnok jogi személy, üzlet
vezetőt köteles bejelenteni. (127,921—1930. Ív. M.) 
Taxi-biilárd korcsmában (vendéglőben) lelátlilható-e':

JNincs olyan jogszabály, amely megtiltaná a teke- 
(billiárd-)asztaloknak vendéglőkben (korcsmákban) 
való fölállítását. Az 1922.X1I. te. végrehajtása tárgyá
ban 78,000—1923. K. M. szám alalt kiadott rendelet 
130. §-ának a kávéházi ipar üzletkörét szabályozó 5. 
bekezdése ugyanis, amely szerint kávéháznak az oly 
üzletet kell tekinteni, amelyben az említett bekezdés
ben felsorolt cikkeket szolgáltatnak ki s amelyben 
legalább- egy tekeasztal állandóan a közönség rendel
kezésére áll, csupán azt a körülményt juttatja kife
jezésre, hogy a tekeasztal tartása egyik jellegzetessége 
a kávéházi üzletnek a kávéméréssel szemben, ahol 
tekeasztalt nem tartanak.

Ennélfogva az említett rendelkezés önként érte
tődően nem tiltja meg, hogy a kávéházakon kívül a 
vendéglőkben (korcsmákban) is tarthassanak teke- 
asztalt. Ilyen értelemben nyilatkozott konkrét esetben 
a kereskedelemügyi miniszter 73.331—1925. szám 
alatt is, utalva még az állami italmérési jövedékről 
szóló 1921. évi IV. te. végrehajtása tárgyában 101.010- 
1921. szám alatt kiadott pénzügyminiszteri utasítás 
7. §-a III. pontjának tizenkettedik bekezdésére, mely

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti
Kapható:

Krétagyár rt.
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

határozottan kimondja, hogy az a körülmény, hogy 
valamely vendéglőben (korcsmában) egy-két teke
asztal vagy néhány kártyaasztal is fel van állítva, 
önmagában még nem kölcsönöz a kérdéses üzletnek 
kávéházi jelleget.

Ezek szerint nincs akadálya annak, hogy a ven
déglői- (korcsmái) üzemekben* tekeasztall állítsanak 
lei.

Xem változtat a dolog lényegén,, hogy a billiárd- 
asztalok erőművi szerkezettel vannak ellátva és egé
szen közömbös, hogy a tahi lakossága a vendéglőkben 
(korcsmákban) felállított közönséges billiárdasztalon, 
vagy eronhívi asztalon játszik. Ettől a közönséget 
sem egyik, sem másik esetben eltiltani nem lehet. 
(Soproni Kamara).

Jégrcndelésnél kartársaink forduljanak teljes bizalommal 
a IIUMGÁIMA Jéggyárhoz, Budapest, VI. 1‘örgáeh-utca 10. — 
Telefon: 91-0-71. ,

F ISA N C O I S PEZSGŐ"
A KEDVELT MÁRKÁI

tömlős tudnivalók az idei nuistcllátásuál. Mini minden 
évben, az idén is inlormációt kértünk a muslszezonra vonat 
kozólag Csák}' (i. Vilmos tól, az ismert szakembertől. Csáky 
a következőket mondotta:

Mielőtt erről az évről nyilatkoznék, vissza kell térnem 
még a tavalyi szezonra, az akkor felmerült egynémely visz- 
szasságra, amelyeket az idén minden körülmények közöli el 
akarok kerülni. Sajnos nemcsak az én szakmámban, hanem 
a viszonyok leromlásával általánosan tapasztalható tünet, 
hogy régi, bevezetett és százszor kipróbált márkák rovására 
visszaélések történnek. Nekem is megdöbbenéssel kellett ta
pasztalnom, hogy néha Idába az évtizedes műit, a becsületes 
szándék, a lelki ismeretes munka és a kereskedői gondosság, 
meri lelkiismeretlen egyének igyekeznek az én 35 évi mun
kámmal szerzett reputációmat a saját javukra és a vevők 
kárara kihasználni. Több ízben előfordult, hogy ismeretlenek 
..Csáki/" elnevezéssel olyan mustot hoztak forgalomba, mely
hez vagy nekem semmi közöm nem volt, vagy pedig a tőlem 
vásárolt árut leihigítva adták tovább, úgy- hogy kénytelen 
voltam bűnvádi feljelentéseket lenni, amelyek még különböző 
torumok előtt most is folyamatban vannak.

hzen kellemetlenségek elkerülésére, nagyon kérem min
den régi iizlelbarátomal hogy szükséglet esetén, vagy tele
fonon (87-3-8(1 sz.) adja lel rendelését, vagy pedig csak a 
fényképemmel ellátott igazolvánnyal rendelkező alkalmazot
tamtól szíveskedjek árul beszerezni. Kz az egyedüli mód

X iva foa ttisztitásná l
o tc s ö , m e & b ix fk a tö

X o m fó s i
t a f t a r i t ú s  és  c iá n v á f f a f a f  

y ., ^ ff ta d é m ia -u . T .  -  g e lc f o n : 2 3 -7 -3 * .



KÁVÉSOK LAPJA 11

1Kávé:házal és lakások piszkos plafonját é s  falát néhány óra alatt különleges  
eljárással újjávarázsoljuk. Díjtalan bemutatás. Szakszerű lakástakaritás.

^  M E Z E  Y vacuum c i á n o z ó é s  lakáskarbantartó vállalat
Budapest, Csengery ucca 51* — Telefon: 13-0-95.

arra, hogy mindenki a már megszokott qualitású mustot legye 
a vendég asztalára és hogy a „Csáky-íéle ' must a jövőben is 
a piac első márkája maradjon.

A magunk részéről ehhez a nyilatkozathoz csak azt lesz- 
sziik hozzá, hogy a t. Kartársaknak saját érdekük, hogy mi
nőségi visszaélés ne történjen Az ismertetett módokon tör
tént kiszolgálásokért ugyanis Csukj- eég, —- mint eddig — 
anyagi felelősséget vállal.

A kávékezelésről. Múlt hó 15-i számunkban irtunk a ká- 
\ éőrlés főbb szempontjairól. Rámutattunk arra, hogy a legje
lentősebbek a kávé aromájának maradéktalan megtartása és 
az elérhető megtakarítások. A kávékivonat elkészítésénél 
ugyanezek a szempontok az irányadók. A cél minél jobb ki
vonatot nyerni; minél kevesebb költséggel. Azok, akik kü
lönböző módokat kipróbálták már, tudják, hogy fenti szem
pontok figyelembevételével egyike a legjobb módszereknek a 
k á v é t  o r rá z á s. Előnye, hogy a főzéssel szemben a kivo- 
natolás ideje nem huzamos, erőteljesen választja ki azonnal 
az értékes anyagokat anélkül, hogy a csersavat is kivonná. A 
már közismert „Mustapha" kávéforrázógép hengerébe például 
elhelyezzük a hideg és lehetőleg légmentesen tartott őrletet, 
leforrázzuk a 100 C fokú vízzel, ami által az őrletből a szű
rőpapíron keresztül a kávé nemes anyagai a legrövidebb idő 
alatt kivonódnak. Fölösleges azt talán kihangsúlyozni, hogy 
mit jelent ez az aroma szempontjából a főzéssel szemben, ahol 
hosszú ideig erős párolgásnak van kitéve az őrlet és a csersav 
kiszivárgásának is bőséges idő jut. A megtakarítás szempont
ját is sikerrel szolgálja a „Mustapha" kávéforrázógép. Rend
kívül elmés szerkezettel ugyanis a vizforraló-gépezel nutonut- 
iicc (i kívánt hőfokon tartja a forralóvizet, igy nem kell a gázt 
felesleges hevítésekre felhasználnunk. Amikor ugyanis a 100 
C hőfok eléretett a gázláng a hő fokától elalszik, csupán az 
alapgyujtóláng marad égve. Amikor ily módon a viz egv-kél 
fokkal lehűlt, a változó hőfoknak megfelelően a gázláng új
ból égni kezd minden külön beavatkozás nélkül. Tehát féltét-

S z é k - és 
F a á ru g y á r  Bt.

I f j  m o d e rn  
tfy p u s

Saját érdekében kérjen 
árajánlatot!

Bpest, K iá n ya i-u t 41-a
Telefon: 34-6-43.

lenül csak annyi gázt használunk fel. amennyi a kívánt hőfok 
eléréséhez szükséges. Érdekes figyelni ennek a szellemes be
rendezésnek a pontos működését amint időről időre elalszik 
és meggyullad, állandóan 100 fok körül tartva a forrázásra 
szánt vizmennyiséget.

A “Mustapha" gépet a magyarországi vezérképviselő: 
Donátli Lajos, bárki kívánságára készséggel és kötelezettség 
nélkül mutatja be.

((Hattyú )> Gőzinoső- és fehérnemű kölcsönző vállalat (Buda
pest, VII., Klauzál-utca 8.) a legmodernebbül újonnan be
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek 
mellett áll kartársaink rendelkezésére

GLASNER EDE it., udvari szállító, Budapest,
V., Lipót körút (>. — Telefon: 11-6-26. Az előkelő 
kávéház péksütemény és kenyér szállítója.

Zwack-likőrgyár elsőrangú gin-t, whysky-t, ver- 
ínuthot, cocktaill és tokaji borból főzött konyakot hoz 
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal 
egyenértékűnek ajánl a kartársak szives fisveimébe. 
Fenti öt cikk sok külföldi márkánál még jobb is. 
Mixeléshez páratlanok. Kecskeméti barackpálinkája a 
legjobb a maga nemében.

A NATIONAL Regisztráló Pénztárak Itt. ezúton értesíti a 
tisztelt Kartácsukat, hogy a Nemzetközi Vásár alkalmára a vál
lalat helyiségeiben rendezett árukiállitás a vásár bezárása 
után s tart és a személyzet a legnagyobb készséggel áll ren
delkezésre a különböző typusok bemutatását és kezelését ille
tően. A dekoratív kiállítás megtekintése mindenki számára 
nemcsak kellemes látványt, hanem hasznos új ismereteket is 
jelent, amennyiben mindazok a szempontok tárgyalásra kerül
nek, amelyek csak az ellenőrzés problémáját jelentik. — Uj 
irányzat, modern felfogás érvényesül természtesen ilt is. Ezek 
betartásával bátran mondható, hogy az ellenőrzés abszolút 
tökéletes. A vállalat IV., Szarka-n. 4. szám alatti helyiségeiben 
rendezett kiállítással biztosította magának a kiállítás tetszés 
szerinti idejét, állandó hozzáférhetőségét, másrészt magán a 
Nemzetközi Vásáron amugyis képviselve volt minden szakmá
ban külön-kitlön, minden egyes kiállító kereskedelmi faktor 
révén. A Szarka-utcai kiállítás bármikor megtekinthető, min

dennemű vételi kötelezettség nélkül.

Kristály ásDányos forrásniz. csak Szent hufeács Dédjeggyel eredeti.
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H O L L E N Z E R  m ű vé szi fé n y k é p é s z
■  ■  Előkelő és művészi felvételek a műteremben vagy 
Bpesf, 1., Horthy Miklós-ut 1. (Gellert szálló mellett) otthonában reggel 9- tői este 8-ig, vasár- és ünnepnapon 
Alapfttatott 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. A lapra hivatkozók 10% kedvezményben részesülnek.

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

Telefon : 34 - 5 - 29. 1 0

m!ii..Sli
BI..8I
m
K8!
ISI"I:!

te-!
naÍ8..IIÍ

®| Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít 
K RONE ME R D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 37-8-69

51

IQ. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 84-5-59. — Üveg és porcellán.

Az
eredeti S ID 0 L fém-,

ablak-
és

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

Telefon: 96-6-86 és 96-8-27.

: :: :H
H
iitiy

üisaÖli

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

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

palackozva és hordótételben.

I r n n p n o t  irodájába, üzletébe, otthonába 
11 W y C f J C l  legolcsóbban Édes és Decsynél 
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbanlarfás, javitás, 
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 vízfűtés, 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. — Líra felesleges. Bő
vebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész szemé
lyesen reggel fél 9-től este fél 7-ig (Diana-patika,, Károly 
király út 5.). Minden levélre válaszolunk és prospektust 

küldünk. Telefon: 31-6-19.

K e d ve zm é n ye s  a já n d é k  la p u n k  t. o lv a s ó in a k
Ü f r i s f Z C M M M  * 9 f é - * * é p * é | í i t e r s e n y

, . V  J l í i i r e * * e <  b a r á t o k  ? f
sok erfekes nyerem ény és jutalom ! m elyet az alanti cég  készít

1 felvételből kidolgozva 1 nagy szalon festett fotó 18x24 cm. nagyságbm szines kék 
vagy barna színben, vagy akvarel kivitelben. Ez az árcsoport naev csaíádí krfL i™  
«s érvényes. Útlevél és  igazolványképek azon n a l'k észü ln i*540 m íré? . ó daíab 
rendelesnel. -  Részvétéi, díj pengő 10.70 helyett lapunk olvasónak^ csak pengő B 70
Nyári fióktermtink a J lT o f iM r f s X g e te i.  J£éwom  „  e ím r e  i i g v e f n i  ,

n & t s b a v "  védjegyű 
művészi foiót a név ga
rantálja iJ S u tfa p e s tf,  
Vtt.. &lá&ócmi-ut
IS s*. (lift díjtalan)
Telefon : 3S—S S 1 .

C E L L U L O I D  AJTÓ V É D Ő  m.!vía
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 l l e n  C E L L O F I X  ;í ,
H ig ién ia  C e llu lo id ip a r , H old-utca 5. T E L E F O N : 1 5 -9 -1 6

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

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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