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M IK Ö L  NK F E L E D K E Z Z É K  M E(i?

Szeptember 5-ig megfizetendő tíz augusztusi ne
gyedre eső házbér második része.

Szeptember 4., 5., 7. tanonciskolái beirtdások na
ponta 10— 1 közölt a tanonciskola helyiségében.

Szeptember (>-ig megfizetendő a nem átalányozotl 
és zenét nem tartó kávéházak vigalmi adója.

Szeptember 10-ig tartoznak az adóközösség tag
jai szeptember havi lénvíízési és forgalmi adójukat 
megfizetni.

Szeptember 10-én iskolai oktatás kezdete.

Szeptember 15-ig fizetik fényűzési és forgalmi 
adójukat azok, akik nem tagjai az adóközösségnek!

Szeptember 20-ig befizetendő a személyzet illet
ményeiből levont kereseti, külön és rokkantellátási 
adó.

M e g k ö t e n d ő k  a  r u h a t á r i  s z e r z ő d é s e k .

Amit kigondoltak • ••
A régi cári Oroszországról mondja egy régi 

anekdota:
Pétervár nagyhatalmú kormányzójának pénzre 

volt szüksége; a pénz sürgősen kellett, a kincstár 
üres volt, az adók már rég el voltak zálogosítva. Más 
mentő gondolat híjján beidézte az udvari zsidót, hogy 
az oldja meg a fogas kérdést, vegyen valamit, adjon 
valamit, a fő, hogy pénz legyen. És erre a furfangos 
„bankár" a lgnagyobb nyugalommal azt az ajánlatot

lelte, hogy megveszi Szentpétervár füstjét. A generá
lis nagyot nézett, de miután pénzre szüksége volt és 
a felajánlott vételár is megfelelt, hamarosan megkö
tőt lék az üzletet és írásba foglalták. A bankár pedig 
hazamenve, megfigyelte, hogy hol füstölnek a kémé
nyek. nyomban felszólítást intézett a háztulajdono
sokhoz. hogy a füst öt illeti, azt a kormányzótól sza
bályszerűen megvette, tehát azt könnyelműen a leve
gőbe. elereszteni nem szabad. Mit volt tenni, a háztu
lajdonosoknak meg kellett egyezni a bankárral és 
meg kellett fizetni a füst árát.

Ez az anekdota jut eszükbe, am ikor az új adóz
tatási tervekről hallunk és olvasunk. Meg van itt 
adóztatva minden elképzelhető, évről-évre, hónapról- 
hönapra panaszoljuk az adók különféle nemeit és 
címeit. És ime mégis akad egy kigondoló hivatal, 
amely felfedezi azt, hogy hogyan lehetne a füstöt,
akarom mondani —  a papírszalvétát megadóztatni?

♦

Ha a kávéházi és vendéglői üzemek munkássá
gál kiilön-külön vizsgáljuk, jóform án nincs árucikk, 
nincs szolgáltatás és nincs munka, amely valamilyen 
címen és formában megadóztatva ne lenne. Az ipar- 
üzö saját személye és m unkája után az egyenes adók 
hosszú sorozatát fizeti Felesleges felsorolni ezeket 
egyenként, van belőlük bőségesen. Nyersanyagaink 
vámokkal, forgalm i és fény űzési adókkal terhelten 
ju tnak hozzánk, de sok cikk után külön fogyasztási 
adókat kell lerónunk. A szeszes italok árába, vala
mint a cukoréba tekintélyes kincstári részesedés van 
betudva. Emellett fizetjük az italmérési illetéket. A 
játékok után vigalmi adót fizetünk, a játékkártyák 
nagyösszegű bélyegilletékét csak mellesleg említjük  
meg. Az összforgalom után pedig fényűzési és forgal-
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mi adót rovunk le. A szórakozás, zenéltetés ugyan
csak vigalmi adó alá esik \  záróra meghosszabbítá
sokért, énekesek felléptetéséért engedélydíjakat fize
tünk. Az ugyancsak adó jellegű járdafoglalási d íja 
kat és személyzetünk után lerótt Ü T I és M A PI díja 
kát külön em lítjük fel. Személyzetünk is fizet kere
seti. külön és rokantellátási adót, valamint a beteg- 
segélyzö járulékok felét. Egyszóval van adó bőviben.

Nyugodt lelkiismereltel á llítjuk, hogy iparüzőink  
túlnyomó többsége boldog lenne, ha annyit megke
resne tisztán, amennyit közszolgáltatások címén le 
kell —  ha tud —  rónia.

Ilyen körülm ények között, akad mégis egy agy. 
amely bizonyos, — elismerjük még azt is, hogy 
közhasznú —  célok fedezésére bevételeket keres és 
felfedezi azt, hogy a kávéházak papír és vászonszalvé
tája még nincs külön megadóztatva. Hát csakugyan 
ezek után csak forgalmi adót fizetünk, viszont eze
kért. bármennyit fogyasszon is a vendég, mi nem ka
punk semmit. Kitűnő indokolás a szent Hygienia és 
felmerül a terv. hogy a papírszalvéták kötelező hasz
nálata írassék elő és minden darabra egy filléres rag
jegy ragasztassék.

Mert egy fillér az igazán nem pénz. ezt a legki
sebb kávéház, vagy vendéglő is megbírja. A kigondo 
lók nem gondolnak arra, hogy egy középforgalmú 
üzletben naponként 4-—500 ilyen papírszalvéta elfogy, 
ami tehát napi I— 5 pengőt, évenkint m inim um  1500 
pengős ,.csekély" megterhelést jelent, tehát olyan 
összeget, amelyet adótörvényeink már lé tm in im um 
nak ismernek el.

Ha pedig a megadóztatni szándékolt ,,adótár
gyak" értékét a tervezett adókulccsal hasonlítjuk

össze, azt látjuk, hogy ez az adóztatás jóform án telje
sen lehetetlen számításokon alapszik. A papírszalvé
ták beszerzési ára ezrenként — nagyság szerint —  
0.80 2. pengő között mozog, ami azt jelenti, hogy
eg\ darabnak az ára 0.08— 0.2 fillér. Ha tehát m in 
den egyes darabra egy egyfilléres zárjegyet kell tenni, 
ez kereken 000— 500%-os megadóztatást jelent. Hát 
lehet így kalkulálni?

Ez a horribilis megadóztatás nemhogy a hvgieni- 
kns szempontok fokozottabb érvényesítésére, de el
lenkezőleg, annak leromlására fog vezetni Mert ma 
ha a vendég kívánja, vagy szükégesnek m utatkozik, 
üzemeinkben a papírszalvétákkal nem takarékoskod
nak és adnak amennyi kell. De, ha egy ilyen darab  
minden esetben külön egy fillér megterhelést jelent, 
bizony meggondolandó, hogy egy legtöbbször 5 0 --0 0  
filléres fogyasztás rezsiköltségeit 3— 4 fillérrel em el
jék.

A kárki gondolta ki ezt a tervezetet, lehetetlen és 
kivihetetlen dolgot talált ki. Nem lehet üzemeink 
újabb megterhelésére gondolni, ellenkezőleg, elérke
zett az ideje annak, hogy azok könnyítésével foglal
kozzanak.

Azt hisszük, hogy nincs egyetlen iparág, am ely
ben a hygienikus és köztisztasági szempontokra any
uéi súlyt helyeznének, úgy maguk az iparűzők, m int 
a felügyeleti hatóságok, m int a kávésipar. A gyakorlat 
voltaképen ma is az, hogy az üzemek legnagyobb ré
szében máris papírszalvétákat használnak. Azok az 
üzemek, ahol pedig vászon, illetve lenszalvétákat 
használnak, rendszerint olyan elsőrangú nívós üzle
tek, ahol nem is gondolnak arra, hogv egv szalvétát 
többször használjanak. Vagyis a dolog gyakorlati és 
hygienikus része máris meg van valósítva. Ezen az 
újabb megterhelés, amint azt fentebb m egírtuk, csak 
ronthatna.

Ha azonban a hatóságok szükségesnek látnák, 
hogy ez kötelező erővel vezettessék be, amint ezt a / 
ügyet velünk előzetesen megismrlették, ám legyen, 
nincs kifogásunk ellene, bár —  mint m ondottuk —  
szükségét nem látjuk. De a közegészségügyi szem
pontok hathatósabb érvényesítése nem lehet jogcím 
egy újabb adó kitalálására, még akkor sem, ha az 
új adó bárm inő humánus célok szolgálatára van h i
vatva.

Am ikor fejlődő idegenforgalmunk a vendéglátó 
iparágakra azt a kötelezettséget rója. hogv minél 
szebben, nívósnbban rendezkedjék be. am ikor az ipa
ri dumping hatásaival küzdve, még a létm inim um ot 
is alig b írjuk megkeresni, új adónemek kivetésére 
még gondolni sem lehel.

Ez a terv a —  papírkosárba való!
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Élelmezési jólét
Az élelmezési jó lét fejadagjainak megállapításá

nál szigorúan számolnunk kell ideális lóbblermelési 
lehetőségekkel, m ert különben tekintve a meglévő 
igényeket, szertelenségekbe tévednénk. Így például, 
ha csak a mai szerény p o l g á r i  é l e l m e z é s i  tartjuk  
szem előli, egy városi felnőtt értelmiségi foglalkozású 
ember számára a többnyire értékesebb cikkekből 
összeállítandó élelmezés évi tápértékátlaga a 2 m il
lió kalórián  fe lü l van. Egy nehéz testi munkás táp 
lálékigénye, ha nem is minőségben, de mennyiségben 
még jelentősen több. Esetenkint 3 m illió  kalóriáig is 
felmehet.

Természetes, hogy a tápértékigény nemcsak a 
kor és nemek, másrészt a személyi körülm ények

szerint széles határok között változó, hanem köztu
domásúan nagy általánosságban az éghajlati viszo
nyok befolyása alatt áll. A trópusi bennszülött har
madnyi lápértékkel beérheti, m int a mérsékelt égöv 
zordabb vidékein élő és dolgozó átlagegyén. A délki- 
nai, vagy m aláji, napi 2— 3 m arék rizse, a grönlandi 
vagy alaskai hús és zsiradékfogyasztásának tápér- 
lékben csekély törtrészét jelenti. Végeredményben 
mérsékelt égövi kultúrországokban a népjóléti á tla 
gos élelmezési fejadag erősen megközelíti, vagy fe lü l
haladja —  jó minőségű megoszlással —  az évi 1.5 
millió kalóriát.

Kíséreljük meg a m inim ális jóléti, élelmezési 
fejadagot a mondottak alapján hazai viszonyla
tainkra a jövő reális lehetőségeinek szemmeltartásá- 
val mennyiségileg, minőségileg és lápértékben meg
állapítani.

Jóléti fejadagok kilogrammban évenkint.
Felnőtt férfi

Élelmiszer nyersen és serdülő
fiú

Nő és 
hajadon Gyermek Öreg Férfi 

és ifjú
Nő és 

hajadon Gyermek Öretr 0r3zóK°s ureg átlag

F a
Kenj ér mag, liszt

1 u s i
230.—

n é p e
183.—

s s é g 
114.— 160 —

V á r ó
157.—

s i e l
126.—

e m
78.— 110.— 150.—

Vegyes gabonaneinü és rizs 21.50 17.- 10.50 15.— 17.50 14.— 0.— 12.50 15.—
Száraz hüvelyes 12.— 10.— 6.— 8.50 8.50 6.80 4.20 6.— 8.—
Burgonya 148.— 118.— 74.— 103.— 111.— 80.— 56.— 78.— 100.—
Főzelék és zöldségfélék 170 — 135.— 85.— 119 — 144.— 115.— 72.— 101.— 120.—
Gyümölcs friss és konz. 200 — 175.- 120.— 150,- 170.— 145.— 90.— 120.— 150.—
Cukor 16.— 18.— 12.— 14.— 20.— 28.— 20.— 20.— 18.—
Szeszesital 75.— 40.— 5.— 50.— 80.— 35.— 5.— 50.— 40.—
Hús vad, hal 48.50 38.50 24.— 34.— 80.— 64.— 40.— 66.— 46.—
Zsiradék (incl. szalonna) 24.— 10.— 12.— 17.- - 17.— 13.50 8.50 12.— 16.50
Tej és tejtermék 250.— 200.— 240 — 200.— 208.— 167.— 200.— 167.— 210.—
Tojás 6.60 5.30 3.30 4.70 7.70 6.20 3.80 5.40 5.40
Méz 0.30 0.20 0.50 0.20 0.20 0.15 0.40 0.20 0.30

Összesen 1,201.00 850.— 700.30 875.40 1,020.00 800.65 786.90 738.10 870.20

Tápérlékben kiszám ítva e táblázat fejadagjai a 
kategóriák szerint következők lennének:

Falusi (őstermelő) népesség Városi elem: 
Felnőtt féri i és serdülő ifjú

15 éves; koron leiül 1,925.000 1,560.000
Felnőtt nő és serdülő hajadon 

15 éven felül 1,540.000 1,250.000
Gyermekek 15 éves korig 960.000 780.001)

Öregek 60 éven leiül 1,345.000 1,090.000

Végeredményben az itt feltételezett ellátás orszá
gos átlagban 1,380.000 kalóriás fejadagot jelentene, 
melyre a falusi elemre tápértékben 1,430.000 kalória, 
a városi rétegekre pedig 1,210.000 kalóriás fejadag  
jutna. Az élelmezési fejadagok százalékos megoszlása 
nagyjából olykép feltételezendő, hogy az egységül 
vett férfi fejadagnak 80 százaléka számítandó a nők
re és serdülő hajadonokra, 70% pedig az öregek és 
50% a gyermekek fejadagjaként.

Minden kávéhoz mindig valódi 
:Franck: kávépótlékot adjon! 
Jelentős jö ved e lm et  biztosít 

magának 1
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Hogy a fenti reálisan, bár b i z o n y o s  ö n k é n y e s 

s é g g e l  feltételezett, jóléti fejadagok nem túlmagasak, 
arra nézve álljanak itt a következő adagok.

A magyar kenyérmagfogyaszlás normális viszo
nyok között Konkoly Tliege dr. szerint (lásd: M a
gyar Statisztikai Szemle 1928 1. sz.) 8.(5 m illió  lélekre  
számítva országos átlagban évi 185 kg

az őstermelő népességnél áll. évi 210 kg

a városi elemnél „ „ 145 kg,
ami nyilvánvalóan szűkös, mert például az idézett 
cikk szerint a hazai mezőgazdasági cselédség átlagos, 
kommencióból származó fejadagja 262.5 kg. A kü l
földi fogyasztási átlagok viszont 146 és 240 kg kö
zött változnak. Ehhez azonban megjegyzendő, hogy 
az alacsonyabb fejadagok az aránylag magasabb jó- 
létü, ipari államokban találhatók, melyekben a na
gyobb húsfogyasztással a kenyérfogyasztás term é
szetszerűen kevesbedik.

A m i a hazai hús és zsíradékfogyasztást illeti, ez 
egymást erősen befolyásolja. Hasonló az esel azok
ban a középeurópai államokban, amelyekben a főzés 
általában sertészsírral és nem va jja l vagy o la jja l 
történik. Hazai népességünk átlagíejadagja ezekből 
ezidőszerint alig haladaj meg vagy el sem éri az évi 
25 kilogram m ot, (baromfihúst és zsiradékot, vadat, 
halat beleértve) —  holott például néhány évvel ez
előtt Németországnak csupán húsfejadagja is 50 kg 
körül volt, —  a nagymennyiségű, főzésre használt 
vajon és tengeri halon felül. Jobb időkben a buda
pesti lakosság búsfejadagja is megközelítette a 60 
kilógrammot, ma m ár azonban ez 80— 32 kilogram m 
ra sülyedt. A ma elfogyasztható országos bruttó f e j 
adag húsból csupán 5— 5.5 deka nyersanyagot jelent 
naponkint, ami még az elkészítésben, l'őzés-sütés kö
vetkeztében —  erős súlyveszteséget szenved.

A jóléti élelmezéshez felvett 40 kg-os, országos 
húsfejadag mindössze napi 12.5 dkg vegyes nyers- 
húst jeleni, tehát készítményekben alig több mint 
8— 10 dekagrammot, am i a legszerényebb igényű 
átlagfelnőtteknek is édes-kevés.

Gsonkaliazánk cukortermelvényének még nem
régiben felét exportálta, inig hazai lakosságunk átlag- 
fogyasztása legfeljebb a nyomorúságos 7— 12 kg 
évi mennyiséget érte el. tízzel szemben a világterm e
lésből az utolsó polinéziai emberevőkre és sarkvi
déki eszkimókra is évi 12 kg jut. De viszont az egyes 
kultúrnépek fogyasztása 40— 50, sőt 60 kilogrammos 
évi fejadagot is meghaladja.

Schillinger UnnaG ő z m o s ó g y á r  Rt. 
Budapest, VI.,

V örösm arthy-u íca  47b.— T elefon  : 1— 2 13— 8 5 .
Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodája.

Tej és te jte rm ékekben  látszólagos fölösleg m u
tatkozik, vagy legalább is nincs hiány, de ez ti k ö 
rülmény sem jelentős, ha meggondoljuk először is 
azt, hogy ma is vannak országok, hol a tejfogyasztás 
átlagos fejadagja az évi 300 litert megközelíti —  
másrészt, ha tekintetbe vesszük, hogyha egész mai 
lejhozam unkat vaj alakjában főzéshez használnánk 
fel, az mindössze 60 m illió  k ilogram m ot jelentene, 
tehát a feltételezett országos jó léti zsiradék-fejadag
nak alig több mint harmadrészét helyettesítené.

Az egészséges, vitamindús táplálkozás szempont
jából végtelen fontosságú a gyümölcsfogyasztás. Ma 
kényszerűségből minden valam irevaló gyümölcsünket 
exportáljuk, a belfogyasztásra általában csak másod 
rendű, sokszor egészen silány minőségű gyümölcs 
marad, az is elégtelen mennyiségben. Ebben a külön
ben is közkedveltségé élelm iszerfajtában a fogyasz
táshiány erősen érezhető, viszont itt a többtermelés
nek hazánkban a legkedvezőbb és csaknem korlátlan  
lehetőségei vannak.

Végeredményben a táblázatban részletezett fe j 
adag súlymennyiségében 33Vs%-os, a tápértékben pe
dig 38.5%-os javulást jelentene, minőségben k íván a
tosságban azonban a javulás lényegesen magasabb 
lenne. Ennek á jólétm inim ális fejadagnak m ár na
gyobbik fele 55% lenne értékesebb élelm icikk, míg 
a liszt, burgonya és főzelékfélék csak 45% kai szere
pelnének benne.

Az árrombolásról szóló szakasz 
az ipari novellában

A közeli napokban életbelépett új ipari novella 
igen érdekes rendelkezéseket hozott az ú. n. á rro m 
boló visszaélések megszüntetésére. Persze, ezek a 
rendelkezések is csak akkor lehetnek hatályosak, 
ha kellő körültekintéssel ha jtják  végre.

E rendelkezésekből kitünőleg az iparosnak 
olyan ténykedésével szemben, mellyel az ipari ké
szítmények árát, illetve a vállalt m unkának a díját 
az iparűzés tisztességei sértő egészségtelen verseny 
kifejtésével olyannyira leszorítja, hogy em iatt az 
iparosság többi részének az életfenntartását veszé
lyezteti, —  csak közérdekből lehet e ljárn i. Az illeté
kes ipartestület elöljáróságának a joga ez, ha pedig 
az érdekelt iparághoz tartozó iparosok k íván ják , 
akkor az ipartestület elöljáróságának kötelessége a 
kereskedelmi és iparkam arához forduln i annak meg
állapítása végett, hogy a panasz tárgya lielytálló-e.

A törvény 28. §-ának második bekezdése az 
ilyen panaszok feletti döntést a kereskedelmi és ip a r
kam ara elnökének az elnöklése alatt működő válasz
tott bírói szervre bízza olyképen, hogy a két szava-
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zóbírót íi lelek a Kamara kisiparos tagjai közül m a
guk je lö lik  ki.

A törvény szerint a bizottság a panasz értelmé
ben megvizsgálja, hogy a panaszolt ír . illetőleg m un
kad íj fedezi-e az önköltséget és megfelel-e a rendes 
és észszerű gazdálkodás feltételeinek. A bizottság te
hát az önköltségek vizsgálatát nem csupán a szoro
san vett termelési költségeket tartozik vizsgálni 
figyelemmel a beszerzési és utánpótlási árakra  
hanem az összes költségeket is s így a közterheket 
és közteher jellegével bíró és az iparüzem fenntartá
sával járó  kiadásokat is: a rendes és észszerű gazdál
kodás szempontjából pedig vizsgálja a bizottság nem 
csupán a létfenntartást nyújtó polgári haszon felszá
mítását, hanem azt a körülm ényt is, hogy az üzemi 
töke, vagy az üzem fenntartásánál igénybe vett in 
gatlan normális hozama biztosítva van-e.

Akit a törvény 28. S ába ütköző cselekményért 
jogerősen elítéltek, annak szakmai megbízhatósága 
a törvény tű. S-ához képest, kétségessé válik és erre 
a bizottság határozatában (ítéletében) figyelmeztetni 
tartozik olyan utalással, hogy ismétlődés esetén m a
gatartása iparjogosítványának a megvonását vonja 
maga után.

A tanoncidő felem elése
Az új ipartörvénynovella nemcsak a kötelező 

mestervizsgát hozta be, hanem a tanoncidőt is fö l
emelte. Sőt az iparügyi miniszternek arra is jogot
ad. (20. S.) hogy a vallás- és közoktatásügyi m inisz
terrel egyetértve rendelettel szabályozhatja, hogy az 
évnek mely szakában szabad tanoncszerződést kölni 
és segédi vizsgálatot tartani. Ez tehát azt jelenti, hogy 
a jövőben az év meghatározott szakában lehet csak 
lanoncszerződést kötni és segédi vizsgálatot tartani.

Tanoncul (74. §.) csak oly egyén alkalmazható, 
aki legalább az elemi népiskola hatodik osztályát 
sikerrel elvégezte.

A tanoncidő (21. §.) nem lehet három évnél rö- 
vidcbb és négy évnél hosszabb.

Annak a tanoncideje. aki valamely középiskola 
vagy polgári iskola négy osztályát sikerrel elvégezte, 
vagy tizenhatodik életévét betöltötte, nem lehet két 
évnél rövidebb és három évnél hosszabb.

Annak, aki valamely középiskola vagy polgári 
iskola hat osztályát elvégezte, nem lehet a tanonc
ideje egy és félévnél rövidebb és két és félévnél bősz 

szabb.

Annak pedig, aki érettségi bizonyítvánnyal ren
delkezik, nem lehet a tanoncideje egy évnél rövi
debb s egy és fél évnél hosszabb.

H atSbere ideiések
Fagylaltgépek
minden célra —- minden nagyságban

Magyar Felvonó és Gépgyár Rt.
W ERTHEI  M ZZuZZ
F. és Tsa Utóda - HUtőgéposztály
Budapest, VI., Léiéi ncca 12. Telefonszám: 2-983-32

A tanoncidőt, az érdekképviseletek meghallgatá
sa alán, a miniszter egyes iparágakra külön is sza
bályozhatja.

A már megkötött tanszerződésekre az ipartör
vénynovella intézkedései nem vonatkoznak.

H i v a t a l o s  r é s z
Tanonciskolái beiratás:

Értesítjük a t. Kartárs urakat, hogy tanoncisko
láinkba az 1980— 87. iskolaévi beiratkozásokat 1985 
szeptember 4-, 5- és 7-én az iskola termében naponta 
10 1 óra között tartjuk meg. Az első ízben iratkozó
tanoncok születési anyakönyvi kivonatukat és ta- 
noncszerződésüket hozzák magukkal. Volt tanítvá
nyaink pedig csak az .Evvégi Értesítő1’ könyvükkel 
iratkozhatnak bo. Azok a tanulók, akik  még nincse
nek szerződtetve, főnöküktől nyilatkozatot hozzanak, 
hogy munkahelyükön, mint próbaidős tanoncok van
nak alkalmazva.

A behatásoknál 50 fillé r könyvlárd íjat szedünk.
Budapest. 1930. szeptember I.

Mészáros Győző s k. 
a Budapesti Kávésok lpartestülete 

és a felügyelőbizottság elnöke.

Marton József s. k.
a kávésszakir. tanonciskola igazg.

Figyelmeztetés. Az év végének közeledtével fe l
hívjuk kartársainkat ipartestületünk azon határoza
tára, hogy ú j é v i  a j á n d é k o k a t  nem oszlogatunk.
Ez okból figyelm eztetjük kartársainkat, hogy ilyen 
cikkeket ne rendeljenek meg.

Az irányárak betartása
Felm erüli esetből kifolyólag 079— 1980. Ip. M. 

szám alatt az alábbi határozatot hozta az iparügyi 
miniszter:

Az ipartestületek, illetőleg az iparlestiiletek ér
dekelt szakosztályai foglalkozhatnak az árak (vá lla l
kozói d íjak) kérdésével. M egállapíthatják a legala- 
csonvabb árakat (vállalkozói d íjakat), azokra az 
ipartestületi (szakosztályi) tagok figyelmét felh ívhat
ják és azoknak a tagok által leendő megtartását ki- 
\ánalosnak és szükségesnek jelezhetik. Megtartásuk 
érdekében a meggyőzés eszközét ígénybevehetik. Ne
vezetesen egyebek között rám utathatnak azokra a
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Pálputztai sait 
Heller doboz 

emmenthali
Derby sait kávéházakban

nélkülözhetetlen

hátrányokra, amelyek a legalacsonyabb árak (válla l
kozói d íjak) meg nem tartásából az iparosságra szár
mazhatnak. de ezeknek az áraknak (vállalkozói d í
jaknak) betartására pénzbírságot, vagy más kény
szerítő eszközt alkalm azni az ipartest illetnek joga 
nincs.

A / ipartestületek, illetőleg a szakosztályok által 
megállapított legalacsonyabb árak (vállalkozói d íjak) 
tehát csak irányárak lehetnek, amelyeknek m egtartá
sát kényszeríteni nem lehet.

Az ilyen irányárak megállapításához ellenkező 
rendelkezés hiányában elégséges az ipartestedet (szak
osztályi gyűlésén határozatképes számban résztvevő 
tagok általános többségének hozzájárulása.

Az ipartestület, illetőleg a szakosztály állal meg
állapítod árak (vállalkozói d íjak) csak tájékoztató  
áraknak tekinthetők és ezeknek az irányáraknak  
megállapítására vonatkozó ipartestületi (szakosztályi) 
határozat szabályszerű vagy szabálvszeriitlen voltá
tól teljesen független az, hogy a kam arai választott 
bíróságok a tisztességtelen versenyperekben ezeket 
az irányárakat m ikor és milyen feltételek mellett ve
szik figyelembe.

H Í R E K

.Személyi hír. M é s z á r o s  G y ő z ő ,  ipartestiilctiink el
nöke nyári üdüléséből szeptember első napjaiban ér
kezik vissza.

Jéggyár alapítása ügyében ipartestületiink el
nöksége körleveleket bocsátott ki. melyre azonban 
csak a válaszok kisebb része érkezett vissza. —- Az 
ügy fontosságára való tekintettel fe lkérjük karlár- 
sainkat, hogy válaszaikat most m ár sürgősen kü ld 
jék be.

Kitüntetés. A Kormányzó U r Őfőméltósága G e l 
l e r  M i  b o l y u n k ,  a Palatínus Park rt. és a/. Astoria 
Szálloda rt. igazgatósági elnökének közhasznú érde
mes tevékenysége lismeréseül a magyar k irá ly i kor 
mányíőtanácsosi címet adományozta. —  A m ikor ér
demes kartácsunk kitüntetéséhez gratulálunk, öröm 
mel lá tjuk  vele együtt a vendéglátó ipar legfelsőbb 
helvröl származó megbecsülését.

B lttncr János elhunyt. Bittner János m. k ir  ko r
mány főtanácsos. felsőházi tag. a kereskedelmi és 
iparkam ara v. alclnökc. f. é. augusztus 25-én. 70 éves 
korában elhunyt. A megboldogult aki egv rövid időn 
ál ipái társulatunk tagja, úgyszintén a kávésok Arú-

torgalmi rt. igazgatósági tagja is volt. az ipari moz
galmak egyik prominens tényezője és yozeföje volt. 
aki ■> harcok során iparunk érdekeit is meleg szívvel 
tette magáévá. E lhunytál a m agyar kávésipar is őszin
te szívvel gyászolja.

Tanonciskola! beiratások és tanévmegnyitás. E
helyen is felh ívjuk kartácsainkat az ipartestületi szak- 
iienyú tanonciskola 1936— 37. évi tanévére szóló be
hatási hirdetm ényre. Tekintettel ic a . hogy az új 
ipa. tői vény novella a tanoncoktatás eredményességére 
különös súlyt helyez, fe lh ív juk érdekelt kartácsain 
kát. hogv tanoncaik beiratását ne mulasszák el.

Kávéliázmegnyitás. A budai lisztesmuUú Phila- 
delfia kávéházat Szabó Samu kartácsunk ipartestüle
tünk éidemes alelnöke, a régi helv közelében, újon 
Mim leliámasztotta. Az új kávébáz modern berende
zése. intim  hangulata bizonyára épolv vonzóerői fog 
gyakorolni a budai közönségre, aminöt a régi trad í
ciókkal feli Philadelfia kisugárzott. Öröm m el kö- 
szöntjiik régi kartácsunkat ú j vállalkozásában.

Kávcliázátvétel. A N cw -York kávébáz rl. rész- 
ven:1 többségét Kraszner M enyhért kartácsunk, a Ja
pán kávébáz tulajdonosa vette át. aki maga vállalta  
iparunk e prominens üzletének vezetését. Rem éljük, 
hogy új vállalkozása megfelelő sikerrel fog járn i.

Rendelet az ipartestületi jegyzői tanfolyamokról.
A hivatalos lap vasárnapi száma közli az ipariivgi 
miniszter úrnak 12.457— 1936. számú rendeletét
amely az ipartestületi jegyzői tanfolyam ról és vizsgá
latáról szól. A jövőben főhivatású ipartestületi jegyző 
csak az lehet, aki a jegyzői vizsgálatot sikerrel letel 
le; a rendelet szerint a tanfolyam ok célja a vizsgálat
ra való előkészülés megkönnyítése és a jelöltek szak
ismeretének fokozása. A tanfolyam  3 hétig tart és 20 
jelentkező esetén kell azt megtartani.

A város és a vidék adóterhe. Az 1934. évi adó
statisztika szerint a kivetett állam i egyenes adók ösz- 
szege 273.4 m illió  pengő volt. Ebből 37.1 százalék B u
dapest lakosait terhelte, 9.0% a vidéki tj. városokra. 
12.9% a megvei városokra és 31.4% a községek lako 
saira esett. E g \ városi lakos 65.1 pengő állam i egye
nes adót fizetett, a községi lakos csak 14.8 P-öt. De a 
különbség a városok között is nagv. Budapesten az 
egyenes adóteher fejátlaga 127.7 P. a vidéki tj. váro
sokban 36.7 P. a megyei városokban pedig mindösz- 
vze 29.2 P. A 12 adónem között ez így oszlik meg: —  
földadó: 30.6 m illió P. házadó: 84.9. ált. kereseti 19.1. 
jövedelmi 35.5. vagyonadó: 16.3, betegápolási 21.4. 
rokkantellátási: 12.9, alkalm azottak kereseti adója: 
14.4. alk. különadója: 24.5, alk. rokkantcllátási adó
ja: 1.7. társulati adó: 10.8, tantiem adó: 1.2 m illió  P. 
A fenti számítások nem veszik tekintetbe a közvetett 
adóterheket, valam int a községi pótadókat.

Jutalmat kapnak a Ica tikosok a drágább ciga
retta és szivarfajták fokozottabb eladásáért. Dr. Fa
binyi T iham ér pénzügyminiszter a dohányjövedék el
adási részének fokozott kommercializálása terén 
másfél évvel ezelőtt megindított mozgalma keretében 
m ár a múlt évben jutalom ban részesítene azokat a

Kristály asDányos forrösüiz csak Szent Lukács uédjeggyel eredeti.
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tra likosokal, akik az előző évinél nagyobb forgalmat 
ludtnk felm utatni. Ennek a/, akciónak folyiatásaké- 
|H-n most a pénzügyminiszter intézkedett, hogy a 
jobbminőségü cigaretták és szivarok fogyasztásának 
előmozdítása céljából külön jutalm at kapjanak m ind
azok a Iralikosok, akik  az augusztus 16-tól számí
tandó telex alatt az elmúlt év hasonló időszakához 
képest a négyfilléres és ennél drágább cigarettákban  
és a kilencfiIléres és ennél drágább szivarokban öl 
százalékot meghaladó forgalomemelkedést m utatnak  
fel. Ez a külön jutalom  5— 20 százalékig terjedő fo r
galomemelkedés esetén két százalék. 20 százalékot 
meghaladó forgalomemelkedés esetén pedig bárom  
százalék lesz.

Kávénioiiopólimii Svédországban. Svédország 
parlam entje előtt egy törvényjavaslat van, amely a 
m ár meglévő pálinka- és dohánymonopólium mellé 
a kávémonopóliumot is meg akarja alkotni. Az indo
kolás szerint az állam I 1 m illió svédkorona haszonra 
lenne szert és amellett még a kávéárakat is leszállít
hatná. Hogy azonban a monopólium milyen kárt 
okozna a kereskedelemnek és ezen keresztül az á l
lam kincstárnak. azt a javaslat nem említi. Svédor
szág nem az első azoknak az állam oknak sorában, 
amelyek a monopóliumok várt hasznánál elszámítot- 
lák magukat.

A brazil kávék behozatalának új útja. braziljával 
való kereskedelmi forgalm unk passzív mérleget m u
lat. mert míg például 1935-ben másfél m illió pengőért 
vásároltunk Brazíliától főképpen gyapotot és kávét, 
addig ennek ellenében Brazíliába irányuló kivitelünk  
értéke csak 174.000 pengőt teli ki. Brazíliának két
ségkívül érdeke, hogv az évente mintegy 2 m illió  
pengő értékű kávébehozatalunkat közvetlenül csak 
tőle és nem a külföldi közvetítökorcskedelcm útján  
szerezzük be. ( a múlt évben a 2 m illió pengő értékű 
brazil kávéból csak 344.000 pengő értékül vettünk 
közvetlenül B raziliátó l). Minthogv pedig Brazília szin
ti' korlátlanul tud felvenni neki szükséges magvar 
speciális ipari cikkeket, gyártm ányokat. lenyészálla 
tokát stb. mindkét állam nak javára válna, ha a köz
vetlen kereskedelmi kapcsolat kiszélesbíttetnék. Ez a 
célja azoknak a tárgyalásoknak, nmeivel; nemrég in 
dultak meg egyrészt a Becsben székelő, de nálunk is 
akkreditált brazil követ, másrészt a m agyar korm ány  
és gazdasági körök között Minden jel arra mutal. 
hogv e tárgyalások eredményesek lesznek és a brazil 
kávéknak Magyarországra való behozatala kiszabadul 
a külfö ld i közvetítők kezeiből.

A s7ŐIŐfogvasztés propagandája. V földmívelés- 
ügvi m inisztérium ban megindultak a szölöfogvaszfns 
propagandájára irányuló előkészítő m unkálatok. Az 
elgondolás az. hogv az ősz folyamán szőlőhetet ren
deznek az országban és ennek keretében minden ren
delkezésre álló propagandaeszközzel igyekeznek a 
belföldi szőlőfogvasztásl fokozni és a szőlöexportot 
elősegíteni.

A viliig kenvérfogvasztásn. Megbízható becslés 
szerint a kenvérfogvasztás felenként és évenként 130 
és 273 kiló közt váltakozik. Az előbbi szám Svájcra, 
az utóbbi Belgiumra vonatkozik Ma az ellogvaszlott 
kenyeret 1.25 kilós cipóra számítóik át. akkor a né
met 126 a sváici 104. az am erikai 132. az. angol 136. 
az osztrák és olasz 140, a belga pedig 218 cipót fo 
gyaszt el évente.

a legolcsóbban szerezheti be napi szükségletét 
az alanti cikkekben:

Jamek
(barack, málna, ribizli, meggy, eper, narancs)

Málnaszörp
(65% cukortartalommal, utóprés mentes siicetis- 
ból)

Olívaolaj
(akár valódi olasz, akár belföldi gyártmány)

Szardínia
(Nice, Ciné és egyéb portugál minőségek)

Szardellagyürük
(Arrigoni és Socciete gyártmány)

Gyümölcs és főzelékkonzervek
Budapesti Kávésok 
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, Vili., józsef-krt 38.

Telefon: 1-392-77.

A magyar gyümölcskivitel rekordja. A nyugati 
nagyvárosok piacain .1 magyar gyümölcs m indinkább  
kiemelkedő helyei foglal el, ami páratlan z.amatára, 
nagy vitam intartalm ára és összehasonlíthatatlan m i
nőségére vezethető vissza. Az idei gyümölcs-szezon 
során eddig kétezernél több vagon került a külföldi 
piacokon eladásra, ami az eddigi eredményekkel 
szemben hatalmas fejlődést jeleni és bizonyítja, hogy 
ez az elsőrendű magyar termék az európai országok
ban a legjobb kilátásokat szerezte meg. Az eddig e l
szállított 2000 vagonban 1000 vagon barack volt, 
amelynek kezelésében a magyar k irá ly i államvasutak 
kiváló érdemeket szerezlek. Gyümölcsön kívül zöld 
borsóban is nagyarányú export bonyolódott le. Ez 
a termék is a külföldi piacokon nagy kedveltségnek 
örvend, amit bizonyít, hogy ezévhen Anglia is nagy 
mennyiségű m agyar borsót vásárolt.

Magyarországon a legolcsóbb a kenyér. A genfi 
munkaügyi hivatal 35 államban és 200 városban 
megvizsgáltatta a kenyér kiskereskedelmi áraik A le 
hér kenyér eszerint legdrágább Ausztriában (95 ccn- 
times. az árak mindenütt svájci valutában szerepel
nek) és legolcsóbb Magyarországon (23 eenlimes). N a
gyon olcsó még Franciaországban. Portugáliában, 
Olaszországban és Belgiumban. Az átlagár 42 centi- 
in es Európában. Ennél jóval többe kerül N ém etor
szágban (59) és Finnországban (62). A feketekenyér 
legdrágább az Egyesült Államokban és Svédország-
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bán (50 centimes). Észtországban. Lettországban és 
Jugoszláviában legolcsóbb a fekete kenyér. A fehér
es fekete kenyér ára között legnagyobb különbség 
Dániában van. az előbbi 50. az utóbbi 14 centiinesbe 
kerül kilónként.

Üzlet- és lakbéregyeztető bizottságok alakítása 
Olaszországban az ipari vitákban. Az olasz, háztu la j
donosok szövetsége, valamint a szállodai és idegen
forgalmi szövetség beható tárgyalások után megálla
podást kötött, m ely szerint minden tartományi fővá
rosban egyeztető bizottságokat állítanak fel a háztu
lajdonosok és vendégipari üzemek között előálló bér
leti viták eldöntésére. Ezen bizottságok elnökeit a h a
tóságok nevezik ki. tagjait pedig a két szövetség jelöli 
ki. A bérleszállítást igénylő vendéglátóipari üzemek 
vezetőinek igazolni kell a bizottságok előtt: hogy a 
kérdéses üzem olvan épületben van. mely kizárólag  
vagy főképpen egy ilven üzem céljaira szolgál: hog\ 
az üzem idegenforgalmi szempontból fontossággal 
bír; hogy az üzem a jelenlegi gazdaságpolitikai kö
rülmények folytán nehézségek közé jutott. A b izott
ságok a szembenálló felek érveit és gazdasági hely
zetét megvizsgálva, eldöntik az esetleges bérleszálb' 
tás mértékét Bérhátralék esetén a bizottság feladata 
megállapítani a résziéi fizetési feltételeket és megszab
ni az esetleges biztosítékokat is. Különleges nehéz ese
tekben a helvi bizottság elnökének javaslatára á!te
szik az ügyet a központi egyeztető bizottsághoz. Az 
ílv módon létrejött bérleti könnyítések a fennálló  
szerződésben foglalt egyéb kötelezettségeket nem be
folyásolják: azok továbbra is teljes jogérvénvben m a
radnak. Az engedélyezett könnyítések kivételes és 
időbelileg korlátozott jellegűek: legkésőbb egv éw<ó 
a jelenlegi különleges gazdasági viszonyok megvál
toztatása után érvényüket vesztik.

A főváros eltávolítja az utcai standokat. Liber 
Endre alpolgármester, a főváros közigazgatási b izott
ságának legutóbbi ülésén kijelentette, hogy a főváros 
mielőbb megoldani 'igyekszik a kanualatti és az utcai 
bódék eltávolításának ügyét. Meg fognak tehát szűn 
ni azok a gvümölcsösbódék, amelyekben porosán, 
piszkosan árusítják az utcán a friss gyümölcsöt.

A cukorfogyasztás és a lakosság átlagos életkora. 
Dániában az emberek átlagos életkora 01 év és ezzel 
az európai rekordot tarfiák. Ezt a magas átlag-élet
kort —  szakorvosok megállapítása szerint —  azzal 
érik el, hogy évente fejenként nem kevesebb, mint 
50.49 kgr. cukrot fogyasztanak. M in d járt a dánok 
után az angolok következnek. 50 éves átlagéletkorral 
és évenkénti 43.50 kgr. cukorfogyasztással. Elég szén 
eredményt értek el az osztrákok is. akik évente 23.31 
kgr. cukrot fogyasztanak s 54 éves korukig élnek ál 
lagban. Franciaországban az átlagos életkor 49 év. a / 
évi cukorfogyasztás fejenként 22.14 kgi. Ugyanennyit 
fogyasztanak a csehek is. akik viszont 53 évig is é l
éinek. A németek 20.70 kgr. évi cukorfogyasztás m el

Használt p a r n l a g o k ,  csil-
___________________lárok, bi l l i árdok,
márványasztalok, füzfot<?lek. Kölcsönzés.
Fried Zsigmond és Fia kávéházi berendezők 

Király-utca 44. — Telefon : 1-291-34

lett szintén 53 évig élnek el átlagban. M ár a magyar 
nép állagos életkora jóval kisebb, mindössze 42 év: 
cukorfogyasztása fejenként és évente 9.45 kgr. A len
gyelek átlagos életkora 15 év. 8.87 kgr. évi cukorfo 
gyasztás melletI. Romániában a lakosság fejenként 
évente mindössze 4.47 kgr. cukrot fogyaszt. Az á tla 
gos életkor ilyen körülm ények között mindössze 39 
év.

Az erjedési buciitusok és a kávék minősege. Egy
eoslaricai tudós alapos kutató munka után állítólag  
felfedezte, hogy a kávé elsőrendű minősége kizárólag  
a/, erjedést okozó bacilhisok fajtáitól függ. úgy hogv 
a megfelelő m ikrobáknak mesterséges kitenyészté
se1 és a kávéhoz való adása révén sikerülne olyan k á 
vékat előállítani, amelyeknek a minősége k 'nyszerjá- 
ratúan a legjobb. Egy érdeklődő ebben az ügyben 
kérdési intézeti a brazíliai kávéintézet vezetőjéhez, 
aki azt válaszolta, hogy a kávészakemberck ezt a hírt 
a legnagyobb elégtétellel vették, mivel az beigazol ia 
azokat a megállapításokat, amelyekhez a brazíliai 
Sao-Paolo városban lévő kávéintézet m ár 1928-ban 
eljutott és amelyeknek helyességét azóta a kávé ipari 
és technikai érdekeltségei ismételten bebizonyították.

Néhány történelmi adat egyes fontos cikkeink
ről. A régi róm aiaknak megvolt az a kissé drága m u
latságuk. hogv a nyilvános helyeken, ahol sok ember 
jött össze, a levegőt különleges ió illatokkal fűszerez
ték és pedig az akkor még olvan nagyon értékes sáf- 
lánt használták fel erre a célra. Term ekben, színin! 
zakhan. nyilvános tereken és magánlakom áknál sáf- 
ránl szórlak el. hogv mcgillatosítsák vele a levegőt.

Abban a szívós és eredménytelen harcban, amit 
valaha a kávé ellen folytattak, elöl járt a németorszá
gi Hildhurghausen hercegség, amelynek korm ánya  
1768-ban a következő kávérendeletet adta k i - Minden  
olvan csésze kávéért, amelyet engedély nélkül fo
gyasztottak el. hat m árka büntetést kell fizetni: aki
kávéval kereskedik, húsz tallér büntetést fizet, az a 
vendéglős, aki kávét mér ki. hat m árka büntetéssel 
sújtandó: ha a háziúr a cselédségnek kávét ad. ugyan
csak hat m árka büntetést fizet és kávésedénveit e lko
bozzák. A kávécsemnészl két órán ál kalodába kell 
zárni. Aki a kávéfogvnsztóknl feljelenti, a büntetés- 
pénzek pgvharmadát kaniák jutalm ul —  A cukor a 
mindennapi életszükségleteink fde/ésére való azon 
f o n t o s  cikkeink közé tartozik, amclvck valaha a leg
drágábbak és legértékesebbek voltak. A tizennegye
dik században csaknem ismeretlen volt Európában a 
cukor. Spanyolok és portugálok voltak az első pvu- 
gati népek, a ni el vek n cukrot termelték, de a cukor 
még nem volt a kereskedelemben kapható és csupán 
gvógyszeriárakban volt drá<rn pénzen beszerezhető. 
Egv 1483-ból származó régi krónika szerint egv font 
cukor két és félszer annviba került, m int egv malac: 
a barmincévos bábon! ideiében és később is egv fon! 
cukor ára 20 30 tojás árának felelt meg és egv liba
i‘ alig volt ennél drágább.

Hattyú güzmosó kölcsönző vállalat
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-385-69
Az ország legnagyobb gfizmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.
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keksz és oslya- 
különlegességek

Huszonötm illió zsák kávét adtak el mull év jú 
niusától ez év júniusáig a világon, ;i megelőző évi 
22.68 m illió  zsákkal szemben.

Brazíliában megint tengerbe akarják dobni a 
kávéfelesleget. A brazíliai korm ány meg akarja  sem
misíteni a kávékészletek egy részét, a termelők azon
ban ezúttal nem hajlandók a kávét beszolgáltatni, 
m eri az állam  mindössze öl m ilreisl akar fizetni a 
megsemmisítés céljából beszolgáltatott kávé zsák
jáért.

A legnagyobb brazíliai kávéértékesítő cég köz
gyűlésén bejelentették, hogy 11)31 és 1936 júniusa 
között összesen 37 m illió zsákot doblak a tengerbe, 
mindez azonban nem segített, mert Brazília még most 
is több m int tizenhárom m illió zsák kávé fölött ren
delkezik. A hatóságok éppen ezért úgy határoztak, 
hogy az idei kávétermés 30 százalékát ismét megsem
m isítik. Amíg azonban yddig zsákonként 30 m ilreisl 
fizetett az állam a beszolgáltatott kávé zsákjáért, most 
mindössze öl milreist akar fizetni, már pedig —  
m ondják a termelők —  az ót milreis ahhoz is kevés, 
hogy a kávészsákot megvegyék.

Kitűnő párisi ínűvész-kávéliázak. A modern vá
rosszabályozásnak Párisban is sok régi épület esik 
áldozatául, hogy újabb, célszerűbb épületeknek adja
nak helyet. S az öreg várakkal együtt sok régi, híres 
kereskedés, kávéház és étterem tűnik el. A M agyar
ság csak nem is olyan régen számolt be arról, hogy 
a Montparnasse negyedben néhány kávéházat, ame
lyek a század fordulóján a naturalista költők es is
mert művészek találkozó helyei, azt mondhatnánk, 
otthonai voltak, bezártak. És most újra olyan h ír ér
kezik Párisból, amely az öregebb irodalom- és művé
szetbarátokat fájdalmasan fogja érinteni: A Comédie 
Francaiso egyik leghíresebb művészének, Mounet-Sul-

Qyértja:

Budapesti K r é t a , K K
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

Jy-nek törzs kávéházál, a Café M aliiéu l bezárják, 
hogy renovált form ában egy modern vendéglőnek ad
jon helyet. Mounet-Sally, a kiváló tragikus művész, 
jóform án minden szabad óráját ebben a kávéházban 
töltötte. Barátai kérésére repertoárjából gyakran 
egész jelenetei szavalt olt el. E ltűn ik  régi form ájában  
egy másik híres kávéház is, a Boulevard Moutpar- 
nasse is a Sévres-utca sarkán. Ez a kávéház a híres 
költőnek, Coppée Francoisnak volt a törzskávéháza. 
De ha áta lakítják is ezt a kávéházat, legalább nevé
ben bű m aradi régi törzsvendégéhez, mert a tulajdo
nos elhatározta, hogy a költő tiszteletére „Café Cop- 
pée-nak fogja elnevezni.

Evőeszközök cukorból. New -Vorkban nagyon 
sok olyan kis üzlet van, ahol néhány fillérért lehet 
papírtányérokat, papírabroszokat, papírszalvétákat 
slb. vásárolni; ezek a kis am erikai háztartásokban 
helyettesítik a porcellántányérokat és m egtakarítják  
a háziasszonynak a mosogatást meg az asztalkendők 
és abroszok mosását. Újabban egy találékony am eri
kai ezt a gondolatot továbbfüzte. Tányért, villát és 
kanalat állított elő cukorból, amelyeket az étkezés 
után egyszerűen meg lehet enni. A megehető tányé
rok először Csikágóban tűntek fel és olt hamarosan 
nagy kedveltségre tettek szert. Nemcsak a tányérok 
elmosása marad el, hanem most m ár az evőeszközö
ké is .

Kávé rizsből. Spanyolország évente jelentékeny 
összegeket küld külföldre kávéért. Például a m últ 
évben a hivatalos spanyol külkereskedelmi statisztika 
szerint nem kevesebb, m int 17,460.000 arany pezetát. 
Ez indította a spanyol korm ányt arra, hogy az ország 
fizetési mérlegének megjavítása és a rizst termelő gaz
dák boldogulásának elősegítése érdekében tanulm á
nyozza azt a kérdést, nem lehetne-e olasz m intára  
Spanyolországban is rizsből „kávét11 előállítani. Olasz
országban ugyanis egy társaság „M oeari“ néven 
olyan készítményt hoz forgalomba, amelyet a rizsnek 
egy bizonyos eljárás szerint való kezelése útján állít 
elő és ez a „M ocari“ állítólag a kávé ízéhez és hatá
sához nagyon hasonló termék.

HERCEG ESTERHÁZY PÁL
rábaközi husárugyára

KAPUVÁR (Sopron megye). 

Gyártmányai:
Esterházy gyógysonka, finom füstölt húsok, 
Angol és magyar szalonnafélék,
Hazai és külföldi m intára készült

FINOM FELVÁGOTTAK.
Dobozsonka, virsli, májpástétomok és egyéb

FINOM HÚSKONZERVEK.
Budapest és környékének képviselete:

HERCEG ESTERHÁZY PÁL KAPUVÁRI HÚS- 
ÁRUGYÁRÁNAK b u d a p e s t i képviselete- kft.
XIV. Gizella-út 49. Telefon: ‘29:77-63.
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D a v b A M á i  lerakását é s  javi- 
r M f R C I l C i l  lását v é g e z te s s e

Jakab Józsefnél
Bulyovszky ucca 32 Telefon 1-146 31

A kávé, m int altatószer. Eddig m indenki azt Jul
ié, hogy a kávé kergeti az álmot az ember szempillá
járól. A ki ébren akart maradni, az sok leketekávél 
ivott. Ezt az általános feltevést most megdöntötte ba
rom am erikai orvos, akik érdekes kísérleteket vé
geztek az álom mélységéről és tartalm áról és megál
lapították, hogy elalvás előtt egy csésze feketekávé 
kedvezően befolyásolja az alvást, míg ezzel szemben 
az alkohol élvezete kedvezőtlen hatást fejt ki. Meg
állapították azt is. hogy az alvó testhőmérséklete egy 
kissé csökken és hogy a nyugalomban töltött nap 
után éppen olyan jói és mélyen lehet aludni, mint ha 
a nap munkával telt el. Az alvás mélysége állandóan  
változik és végül félig éber állapotba megy at. A mély 
álom nem tart tovább, mint 2 —-3 óra hosszat.

Most m ár nemcsak kávét, narancsot és Peringe
ket semmisítenek meg, hanem burgonyát is. Még pe
dig Hollandiában. Hágából jelentik ugyanis, hogy a 
jelenleg piacra kerülő korai burgonyának csak cse
kély az eladási lehetősége, noha az árakat nagyon le
szállították. Ennek eredményeként a burgonya auk
ciókon nagy készletek m aradnak vissza és ezért meg 
kellett őket semmisíteni. Nemrég egy ilyen aukción 
7ó(H) láda, a következő napon pedig 5800 láda, ugyan
akkor egy másik városban 2000 láda, másutt meg 
1800 láda burgonyái kelleti megsemmisíteni.

M ire jó a kakaó? A Kárpátokban a favágóknak  
rossz a soruk. Legtöbbjüknek nincs m unkája, mert 
fakereskedelem pang. A terméketlen talajból se lehel 
sokat kihozni és így a munkanélküliséghez éhség pá
rosul. A távoli Prágában székelő korm ány ezért elha
tározta, hogy a nyomorgó favágókat élelmiszerekkel 
támogatja. Valóban, a kis kárpáti faluba megérkezett 
nemrég egy nagy küldem ény kakaó. A derék favágók 
kinyitották a ládát, amelyben előttük ismeretlen fe l
írás volt. Talá ltak benne egy kellemetlen illatú, de 
nem valami jó ízű barna port. Nem igen látszott en
nivalónak. Összeüllek tanácskozni, hogy mit csinálja
nak vele. Végre is egyiküknek eszébe ju tott: talán
festékport küldött a korm ány? Tehát vízben szépen 
elkeverték és a jószágéi barna festékkel bemázolták a 
házacskáikat.

A mustár erősíti és fokozza az emlékező tehetsé
gei. A mustárról sok embernek az a véleménye, hogy 
edzi és rösíti az emlékezőtehetséget, tehát az agyra 
jó hatással van. V II .  Kelemen pápáról úgy tudják 
hogy nagy mustárfogyasztó volt és Kant Im m ánuel 
nagj német filozófusnak szintén az volt a nézete, 
hogy a mustár jótékony hatást gyakorol az em léke
zőtehetségre és azt erősíti. Véletlenül tudomással b í
runk arról, hogy Batthány Lajos nagy vértanunknak  
leánya, Ilona, aki 8(> éves korában halt meg és utolsó 
időkig a legkitűnőbb!) emlékező tehetséggel és észbeli 
fnsseséggel bírt. a mustárt úgy használta, m int más 
ember a vajat és kenyérre kenve ette. Az angolok 
talán tudat alatti helyes ösztöntől vezéreltetve, nagy 
mustárevők.

Fegyelmi Bíróság a Kereskedelmi K am aránál a 
\ trseiiyperek lavinájának levezetésére. \  Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkam ara szakbizottsága dr. Beck 
Salamon ügyvéd átdolgozott javaslata alapján elha
tározta, olyan fegyelmi bíróság felállítását, amely  
működésében a következő irányelvek alapján fog 
dolgozni. Tisztességtelen verseny alapján indított k i 
sebbjeién tőségíi ügyekkel a Fegyelmi Bíróság is fog
lalkozik. A Kegyelmi Bíróság a lelek és tanuk meg- 
idézése és kihallgatása ügyében saját hatáskörében 
intézkedik, kényszereszközöket azonban igénybe nem 
\ehet. Ha a tanú az idézésre nem jelenik meg, úgy a 
kir. járásbíróságot keresi meg a Fegyelmi Bíróság a 
tanúkihallgatás eszközlésére. Ugyanígy megkeresés 
útján intézkedik szükség esetén a tanú megesketése 
iránt is. A Fegyelmi Bíróság a panaszloltot m egint
heti, m egróhatja és 10— 100 pengőig terjedhető b ir
saggal sújthatja. A Fegyelmi Bíróság határozata ellen 
jogorvoslatnak helye nincs. A végleges javaslatot, m e
lyei a jogász- és gazdasági körók egyértelműen he
lyesellek. a Kam ara az illetékes kereskedelemügyi és 
igazságügyi m inisztérium oknak m ár meg is küldte  
jóváhagyás céljából.

Ipari és közigazgatási hírek
iparügyi probléma lelt —  a íánksiilés. Érdekes  

iparügyi engedély-probléma vetődött fel M akón. Itt 
az a szokás, hogy a hetipiacokon a falusi asszonyok 
házi készítésű tésztákat, főleg turóslepényt árusíta
nak, sőt a piacokon frissen sülnek fánkot is. A lepé
nyek és a fánknak nagy kelete van és az asszonyok 
igen jó keresetre teltek szert. Az ipari érdekeltségek 
szóválették az ügyel és a város, m int elsőfokú ip a r
hatóság, a szegedi kereskedelmi és iparkam ara véle
ményezése után olyan határozatot hozod, amely sze
rint a lepény és fánk sütése a háziipar kereteit meg
haladja, ipari tevékenységnek minősíti és m int cuk
rászipari tevékenységet képesítéshez köti. Ezek a lap 
ján eltiltotta az asszonyokat a lepényárusítástól. Az 
eltiltó határozat ellen az alispánhoz fellebbeztek a 
lepényárusító és fánksűtö asszonyok. Az alispán a 
tilalmat feloldotta és elrendelte, hogy az asszonyok 
részére iparengedélyt adjanak ki. E lá ll arra a ren
delkezés, hogy a lepénysütés m ár régi háziipari szo
kás ezen a környéken és szociális szempontból m él
tányos az engedélyek kiadása. Az érdekeltek most az 
ipariigvi miniszterhez fellebbeztek.
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Springut Henrik to jás
u tóda  o fn e r  M árton  nagykereskedő

S z á m o s  b u d a p e s t i  k á v é h á z ,  é t t e r e m  é s  v e n d é g l ő  

á l l a n d ó  s z á l l í t ó j a .

HuriupeM, VI., Vasvári Pál uccu 10. — le l.: 1-217 54.

Alkalmazott munkakörben az üzleti körülmények 
indokolta változtatásokat tehet ugyan (P. I I .  T. 775) 
a munkaadó, azonban az alkalmazott szerződéses ja 
vadalmazását nem érintheti. (K. IV . 2347— 1935.)

Szolgálati illetmény pontos és teljes kiszolgálta
tása a munkaadó lényeges szerződési kötelezettsége, 
amelynek megsértése esetén az alkalmazott az 1. T. 
95. § d) pontja értelmében a szolgálatból azonnali 
hatállyal kiléphet. (K. IV . 2347— 1935.)

Helyhatósági bizonyítványok űj rendje. Szende 
Károly polgármester rendeletét adott ki az ipar gya
korlásával kapcsolatban kért helyhatósági bizonyítvá
nyok kiadása ügyében. A rendelet szerint a kereske
dők és iparosok polgári nevük kötelező feltüntetésén 
kívül bejegyezve, vagy bejegyzelleniil a személy 
vagy üzlet közelebbi megnevezését vagy könnyebb 
megtalálását szolgáló, önkényesen megválasztott cég
feliratot használhatnak, de csak a kereskedelmi tö r
vény, az ipartörvény és a tisztességtelen versenyről 
szóló korlátok között és mások jogainak sérelme nél
kül. Ezért nincsen akadálya annak, hogy az a tu la j
donjogi kapcsolat, amely egyfelől az illető kereskedő 
vagy iparos, másfelől az. ő polgári neve mellett az 
üzlet közelebbi megjelölésére szolgáló toldatot is tar
talmazó, teljes cég elnevezése alatt folytatott keres
kedő vagy iparüzlet között fennáll, helyhatósági bi
zonyítvány forrná iában igazolható legyen.

Tanoncszerződések korlátozása. \ z  ipartestület 
szakosztályának olv értelmű határozata hogy a fa- 
noncok szerződtetését a szakmában meghatározott 
ideig szünetelteti, törvényes alappal nem bír. (15,860 
— 1936. sz Ipari Miniszteri rendelet.)

Több szakmái íízó'k tanonctartási joga. Több 
képesítéshez kötött ipar jogosítvánnyal rendelkező ipa
rost a 152.288— 1031. K. M. sz. rendelettel szabályo
zott tanonctartási jog egyszeresen és nem iparágan
ként külön-külön illeti meg (4.131 — 1936. Tp. M.)

A baleseti igényt mindig külön is be kell jelen- 
teni. Ha valakit baleset ér, nem elegendő, ha felve
szik a baleseti vizsgálati jegvzőköyvel es azt bekül
dik a különböző hatóságok útján az H T I-h ez. az sem 
elegendő, ha a gyógykezelő orvos bejelenti a baleseti 
sérültnek a baleset megtörténte után azonnal Írásban 
kérni kell a kártalanító  eljárás megindítását, mert 
ha ezt nem teszi, a baleset plévülhet.

Mit süthet a pék? Ezt általános rendelettel eddig 
nem szabályozták. A leguiabb eseti döntést (a szánni 
69.361— 1933 K. M.) az ipari min. hiv. lapja 1936.
V II .  11-én fgv közölte:

A sűtőiparos kenyér, aprósiiteménv és finomabb 
sütemény készítésével foglalkozhatik, vagyis akár 
vaiia l. akár anélkül kuglófot, kalácsot, brióst, diós. 
mákos és túrós k iflit készíthet, csak olyan sütemé
nyek készítésével nem foglalkozhat sütőipar jogosít
ványa alapján, amelyek már kim odollan cukrászipari 
terméknek tekintendők.

Férjes női tanom* nem köteles tanonciskolába 
já rn i. (29438 1933. K. M.)

IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
legjobb kávéizesiíő. ■  Kérje mindenütt! 
Gyártja: PIKK F IP É L  és T Á R S A , Budapest, IX ,

15 napnál rövidebb alkalmazás esetén kell-e a 
bejelentés? Egy vállalkozó a 13 napon keresztül nála 
dolgozó építömunkás bejelentését az. iparhatóságnál 
elmulasztotta. Két fokon bűnösségre szólt az ítélet. 
A kihágási tanács felmentette, mert a 36.638— 904. 
K. M. döntés szerint a régi ipartörvény 103. §-a két 
hetet a munkás bejelentésére, mivel pedig a munkás 
itt 15 napnál rövidebb ideig volt alkalmazva, ezért 
nincs mulasztás. -  Ez a döntés nem helytálló és 
nem ajánlatos erre támaszkodni, mert sok vitára és 
pereskedésre ad okot munkaadó és munkás között 
Gyakran egy vagy két hét hiányzik a törvényes g ya 
korlati időhöz. Az O T I járu lékot megszakítás esetén 
csak akkor szám íthatják le, ha a kijelentés, illetve 
bejeelntés nemcsak az O T l-n á l. hanem az iparható
ságnál is megtörtént. Más szempontból is fontos le 
het akárm ilyen rövid alkalmazásnak az. igazolása, 
ezért célszerűbb mindig akárm ilyen rövid a lka lm a
zásnak szabályos bejelentése.

Korlátolt felelősségű társaság ügyvezetője OTI- 
biztosítás kötelezett. A korlátolt felelősségű társasá
goknál alkamazott, előre megállapított (fix) javadal
mazásban részesülő ügyvezető munkavállaló és mint 
ilyen a T. 3. S-ának második bekezdése értelmében 
biztosításra kötelezett.

Egynapi hibás .szállítás is szerződésbontó. Alpe
res elállóit a tejszállítási szerződéstől, mert felperes 
egy ízben nem megfelelő tejet szállított.A felebbezési 
bíróság és a Kúria is ezért íz elállást jogosnak m on
dotta ki. Ma a szerződés egységes megrendelés alap
ján. de részletekben teljesítendő és az eladó egy rész
let teljesítésekor nem szerződésszerű árut szállít, a 
vevő a szerződéstől elállhat. 11a tehát a felperes 
szállítmányai közül csupán egy is —  az 1930. évi 
május hó 8-án szállított tej —  nem felelt meg a k i
kötött. vagy törvényi kellékeknek, az alperes jogosan 
állhatott el a szerződéstől. (C. V II .  5852— 1935.)

Az éretlségizett tanonenknak nem kell tanonc
iskolába járni. Azokat a lanoncokal. akik érettségi 
után mennek az üzletbe, be kell ugyan íratni a 
tanonciskolába azzal a megjegyzéssel, hogy érettségit 
tettek és ha ezt igazolják, az ilyen tanoncokat h iva 
talból felmentik a tanonciskolák látogatása alól.

Tanviszony valódisága. Ahhoz, hogy a tanvi- 
szonv elismerhető legyen, elengedhetetlenül szüksé
ges. hogy az valóságos legyen: sőt a lanviszonvnak 
ez a legfontosabb, lényegesebb része és nem az a lak
szerűségek. \  törvény és az idevonatkozó rendeletek 
szerint lanviszonv alatt csak valódi tanviszonv ér
tendő és nem különböztethető meg valódi és ál-fan- 
viszonv. (45.305— 1931. K. M.)

Társasvlszonvban végzett munkával kénesftés 
nem igazolható. Képesítés igazolásához előírt szakba- 
vágó gyakorlatnak csak segédi vagy szakmunkás 
minőségében végzett m unka fogadható el. Társasvi
szonyban lörténőiparűzés esetén a képesített társ 
mellett a nem képesített társ által végzett munka a 
képesítés igazolása tekintetében figyelembe nem jö 
het. (26,709— 1935.)
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BERGER S. szob afestő ,  m ázoló , fényező  é s  tapétázó

Budapest, VI., H egedűs S án d o r u c c a  27.
Telefon: 1-204-82.

PEZSGŐ

CrémanlRosé 
Transylvania sec

NAGY ERH6
Csokonai-ulca 12. 
Telefon: 1-330-68. 
Modern la. kivitel I Címfestől

IQ. Grünwald Mór
Ferenc József-rakparí 6.

Telefon: 1-858-59. — Üveg és porcellán.

H a n to s  te s tv é r e d  r. t.
f e s t ő ,  máxofó és 
fapétáxó ipaiüxem
Budapest, VI., Horn Ede-u. 6. — Tel.: 1-191-61, 1-185-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek testö, mázoló és fal 

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

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

FIG YELJÜNK ! gMBftJSSg?
magyar kirtyagyár gyártmányainak valódiságára, 

óvakodjunk az utánzásoktól!

VÉDJEGY-

Magyar Játékkártyagyár R.-T*

riATHIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., RottenblIIer-u. 17.

Telefon: 1-310-03, 1-453 71. 
Alapittatott 1824.

M á r v á n y b ó  1
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokul 

minden színben a legolcsóbb árban készít
KRONEMER DÁVI D márványipari üzeme, 
Budapest, X „ Kőbányai íit 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 1-378-09.

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

Chrömoxtassa, nickeleztesse (elszereléséi
NEMES EDE ehromozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45. 

Telefon: 18-9-80.

T elefon ok : 1-140-44. é s  1-184-64.
Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 

palackozva és hordótételben.

I n n n Ó n o i  irodájába, üzletébe, otthonába 
■■ U y t S J J C I  legolcsóbban Édes és Decsy-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. 'Fel.: 1-442-24

vegyiterm ékek  gyára  R.-T.  
B u d a p e s t ,  XIV„ Cserei-u. 14. 
Telefon: 2-966-80.

NAGY IGNÁC plncelels*erelé«l1 1 1  I U I 1 M U  cikkek raktára
BUDAPEST, VII. KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T: 1-416-15

P ergetett ak ácm ézet
saját méhészetemből 50- 100 kg-os tételekben szállí
tok 1.20 P árban ab Budapest. — Ütő, Gyálpuszta.

Jazz ze n é szek ,  zen észn ő k ,  e lh e ly ező k  a 

Kolozsvár kávéházban találhatók.  
T elefon: 14-25-17.

Felelős kiadó: Gyenes Dénes.
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai műintézete, 

Budapest, V II . ,  Vörösmarty ucca 6
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