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MIRŐL n i: f e l e d k e z z ü n k  meg?

Mi van az áruházi
rendeletben?

November 20-ig befizetendő az átalányozolt és 
zenét tárté) kávéházak vigalmi adója.

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

November 25-én (szerdán) délután 5 órakor elöl
járóság i ülés az iparlestülot tanácstermében.

December 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi 
házbér második részlete.

December li-ig megfizetendő a nem átalánvozott 
és zenél tartó* kávéházak vigalmi adója.

December 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
december havi fény űzési és forgalmi adóátalányukat 
megfizetni.

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

December 15-ig kiegyenlítendő a kereseti, jöve
delmi. vagyonadó és pótlékainak hátraléka.

JU eéM vó
A Hudapesti Kávésok Ipartestületinek Elöljáró

sága f. évi november 25-én (szerdán) délután öt óra- 
kin* az ipartcstiilet tanácstermében 

ü L É S T
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 

Budapest. 1030. november 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző. elnök.

A kereskedelem, az ipar nagy többsége által évek 
óla folytatott áruházi küzdelem végre nyugvópontra 
jutott.

B o r n e m i s z a  Géza m. kir. kereskedelemügyi és 
közlekedésügyi miniszter úr aláírásával a f. é. novem
ber 3-án megjelent Budapest Közlöny 252. számában 
közzétett 1930. évi 33.140 sz. rendelet eldöntötte ez! 
a sok izgalmat és harcot kiváltó kérdést, amikor az 
áruházak üzletkörét, üzemvitelét jogait és kötelezett
ségeit pontosan körülírta.

A rendelet maga kompromisszum eredménye és 
így természetesen nőin teljesíti az érdekeltségek min
den kívánságát.

A rendelet kiadója B o r n e m i s z a  Géza miniszter is 
kijelentette, hogy ezt a rendeletet az áruházakkal ösz- 
szefüggő kérdések további sorának rendezése fogja 
követni.

Ez a rendelet tehát csak első lépés c téren.
Bennünket természetesn az érdekel, hogy a ren

deletben a vendéglátó iparok minő védelmet kaptak.
A rendelet, melynek végleges szövege a tervezet

től eltér, a következőkép szól:
1. §.

1. Áruház az a kereskedelmi vállalat, amelyben 
lühb kereskedelmi szakmának üzletkörébe tartozó s 
rendszerint külön üzletekben árusított árucikkek ke
rülnek közvetlen fogyasztók részére eladásra és amely 
vállalat a helyisége nagyságánál, az alkalmazottak 
számánál és a befektetett tőke nagyságánál fogva a 
fogyasztóközönségei kiszolgáló helybeli üzletek átla
gos mértékét lényegesen meghaladja.

2. A vállalatnak áruház jellegét nem érinti az a 
körülmény, hogy üzlethelyisége nem ogv. hanem egy
mással szomszédos több házban van. valamint az sem. 
hogy az áruházhoz tartozóként mutatkozó egyes iiz-
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letágaknak (osztályoknak) más-más tulajdonosa vagy 
bérlője van.

3. Ha vitássá válik .hogy valamely kereskedelmi 
vállalatot a jelen rendelet alkalmazása szempontjából 
áruháznak kell-e tekinteni, ebben a kérdésben az ille
tékes kereskedelmi és iparkamara, továbbá más ér
dekképviselet meghallgatásával a kereskedelem és 
közlekedésügyi miniszter dönt.

Minthogy pedig a rendelet 2. S-a szerint:
„Az 1936:VIT. t.-c. 17 §. értelmében új áruházai 

felállítani és meglévő áruházat kibővíteni (pl. új üz
letág bevezetése, fióküzlet nyitása, alapterület megun- 
gyobbítása, stb.) csak a kereskedelem- és közlekedés
ügyi miniszter engedélyével szabad. Az engedélyben 
meg kell jelölni azt a helyet, ahol az áruházat felállí
tani, továbbá azokat a kereskedelmi szakmákat, ame
lyeket az áruházban folytatni szabad.“ 
nem valószínű, hogv új áruházak alapítása olv köny- 
nyen és minden nehézség nélkül történjék, mint az 
eddig lehetett.

A 3. §. szerint
„Áruházban nem szabad semmiféle nyers húst, 

vadat, élő és vágott baromfit, élő és nyers halat, zsírt 
hajat, zsírszalonnát, vajat (kimérve), szárított tészta 
neműt (kimérve), tejet, tojást, friss főzeléket burgo
nyát. hüvelyeseket, gyümölcsízt tkimérve), cukrászsü
temény! (kivéve a szárazsüteményí) .fagylaltot, palac
kozott szikvízet, ásványvizet és gvógvvizct árusítani.“ 

A rendelet tervezete határozott tilalmat tartalma
zott az. iránt, hogy áruházban nem szabad vendéglői, 
íbuffetvendéglőt. automatavendéglőt, kifőzést, korcs
mái itnlmérés! .kávéházat, tcjivóesaruokot, cukrász- 
üzlclel és fagvlaltozót fenntartani. —

E körül a pont körül igen éles vita fejlődött ki 
melynek eredménvekép ez. a tilalom elejtetett. jKétség- 
telen. hogy e részben iparunk nem kapta meg azl a 
védelmet, amelyet elérni akart, azonban arra való te 
kintettel. hogv a mostani áruházak közül is csupán 
kettő folytat kávéházi és vendéglői ipart, ezt is csak 
saját üzemidejére korlátozottan, viszont a jövőre néz
ve minden új alapítás és új üzletág bevezetése a fenti 
2. §. szerint mindig előzetes miniszteri engedélvtől

függ, nem valószínű, hogy ez irányban újabb konkur- 
rencia lehetősége veszélyeztesse iparunkat. A már 
meglévő vállalatok pedig a szerzett jogok respektá
lása címén folytathatják üzemikel. — Ha tehát kí
vánságaink nem is teljesültek abban a formában, 
amint azt óhajtottuk, a megoldásnak ez a formája 
is jelentős eredmény.

A rendelet 4. §. következőket tartalmazza:
„1. Az 1936:VIT. törvénycikk hatálybalépése előtt 

létesített az az áruház, amely a S-ban említett cikkek 
árusítását az 1930:VIl. törvénycikk hatálybalépése 
előtt kezdette meg és azt azóta is folytatja, ezt a tevé
kenységet a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 
hat hónap alatt megszüntetni köteles.

2. Ha vitás, hogy valamely áruház, az. előző be
kezdés alá esik-e, a vitás kérdésben az. illetékes keres
kedelmi és iparkamara meghallgatásával a kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszter dönt.“

Iparunk sokszor sérelmezte az egyik áruháznak 
azt a gyakorlatát, hogy előterében egyéb cikkek kö
zött olyan cikkeket is árusított az uccui járókelőknek, 
amelyek a vendéglátó ipar üzletkörébe tartoznak. -— 
Az. 5. §. ennek véget vet. amikor kimondja, hogy 

„Az áruház csak olyan helyiségből árusíthat, 
amelybe a vevőnek az áru kiválasztása és átvétele cél já- 
ból be kell lépnie. Ennek meg nem felelő árusítást a 
jelen rendelet hatálybalépése után egv hónapon belül 
meg kell szüntetni.**

Az áruházak zárórájáról .vasárnapi és Kzt. István- 
napi munkaszünetéről a 0. §. intézkedik a követke
zőkben:

,.A záróra, valamint a vasárnapi és a Szent István- 
napi munkaszünet tekintetében az áruház, egész üze
mére azokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, ame
lyek az áruházban forgalombahozolt különféle áru
cikkek árusítása tekintetében szigorúbbak.“

A 7. és 8. §. az áruházakban történő árusítás mód
iát és az áruház név használatát szabja meg. míg a 
9. §-a büntető szankciókat tartalmaz.

A 10. §. szerint a rendelet a kihirdetését követő 
nyolcadik napon lép érvénybe, tehát máris érvény
ben van. —

A lendelet tehát megjelent, életbelépett, a gyakor
lat fogja megmutatni, hogv a kérdés végleg lekerüli a 
napirendről, vagv pedig újra kezdődik a küzdelem?

A Kúria az üzleti tisztes
séget sértő versenyről

Erről a kérdésről az. „ I p a r l e x t í i l e t e k  L a p j a "  az. 
alábbi cikkben számol be:

Két kalaposmestcr tisztességtelen versenyperében 
érdekes elvi döntést hozott a Kúria 7 ' c n m n s z k ^-taná
csa. Sz. F. tisztességtelen verseny-keresetét arra alapí
totta, hogy A. J. alperesi versenyvállalata kereskedői 
tisztességbe ütköző alacsony áron hozza forgalomba 
gyártmányait. A l'elcbbezési bíróság annak megállapí
tása mellett, hogy az alperes alacsony árait nyilván
valóan az okozza, hogy A. egyéni helyzeténél fogva 
működését ingyenesen rendelkezésére bocsátott helyi
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ségben folytatja a tisztességtelen verseny fennfor
gását megállapította.

A Kúria feloldó végzést hozott.
Az indokolás szerint nincsen olyan törvényes ren

delkezés^ vagy hatósági árszabályzat, sem pedig olyan 
árvédelmi szerződési rendszer, amely a szóbanfoegő 
aruk és munkálatok árát kötelezően meghatározná.

Az ipari és kereskedelmi verseny szabadsága 
mellett pedig valamely árunak másoknál olcsóbban 
való árusítása, vagy valamely ipari munkának mások
nál olcsóbban való elkészítése önmagában véve meg
engedett versenycselekmény, amelyet a törvénybe üt
közővé, így tiltottá csak a cselekménynek a jóerköl
csökbe vagy az üzleti tisztességbe ütköző körülményei 
tehetnek.

Ilyen körülménynek ismeri el a bírói gyakorlat 
— a saját jogos magánérdek által indokolt kivételek
től eltekintve —valamely árunak az önköltségi árat 
meg nem haladó, s a haszonra törekvő észszerű gaz
dálkodás elveivel ellentétes és az illető áruval foglal
kozó szakmabeli versenytársak megkárosítására, vagy 
tönkretételére alkalmas árakon való árusítását, vagy 
ami ehhez hasonló, valamely ipari munkának ilyen 
áron való elkészítését, — mert az ilyen eljárás célja 
nyilván nemcsak az áru értékesítése, hanem azon túl
menően a versenytársaknak ily jogosulatlan eszközzel 
való megkárosítása, vagy tönkretétele. Ami pedig az 
üzleti tisztesség és a jóerkölcs követelményeivel össze 
nem egyeztethető. Annak a megállapításánál azonban, 
hogy valamely árunak, vagy ipari munkateljesítmény
nek mi az önköltségi ára, illetve, hogy az adott eset
ben az alkalmazott ár, vagy munkadíj niellett az áru
ra, vagy az ipari munkára való vállalkozás haszonnél- 
kiili-e, — mindenkor a vállalat birtokosának az egyéni 
helyzete az irányadó, mert szabadverseny erkölcsi fel
fogása nem tiltja azt, hogy a vállalat birtokosa a vál
lalat jövedelmezősége érdekében mindazokat az anyagi 
és szellemi erőket, eszközöket és előnyöket felhasz
nálja, amelyek jogszerűen a rendelkezésére állnak.

Ennek azonban nem az az értelme, hogy a válla
lat jövedelmezőségének a megállapításánál, jelesül az 
önköltségi ár kiszámításánál a vállalat céljára igénybe 
Vett helyiségnek; vagy egyéb szolgáltatásnak ellen
értéké á Vállalat terhére számításba vehető néni volna 
akkor, ha a vállalat birtokosának azokért — egyéni 
helyzeténél fogva — ellenértékel fizetni nem kell. 
Mert, ha a vállalat birtokosa a saját egyéb vagyonából 
ellenérték felszámítása nélkül nyú jt szolgáltatásokat az

üzemnek, akkor megajándékozza azzal az. üzemet és 
ezáltal az iizemfogyasztó (megrendelő) közönséget is 
olyan értékkel, amelyet az üzemnek nyújtott szolgálta
tás egyébkénti értékesítésével elnyerhetne.

11a pedig a szó bán forgó szolgáltatás a vállalat 
birtokosára nézve kiadást azért nem jelent, mert azo
kat ingyenesen másoktól kapja, akkor is ajándékozás
ban részesíti a vevőközönséget, mert azt az értéket, 
amelyben ingyen részesül — az üzemnek és azon ke
resztül a vevőközönségnek tovább adja. Ám, de a 
vevőközönség rendszeres megajándékozásával fölvta
tot t üzleti verseny az üzleti tisztességbe ütközik, az ilv 
számítás tehát az áru (szolgáltatás) önköltségi ára 
megállapításának sem lehet helyes alapja. A vállalat 
birtokosa azonban kimutathatja, hogy az általa hirde
tett ár a fentiek szemmeltartása mellett is az ő részére 
hasznot biztosít. Un tehát való az alperesnek az a 
bizonyítani kívánt tényállítása, hogy egyéni helyzeté
nél fogva a szóbanforgó kalap!isztitás költsége a hir
detett összegnél kevesebbe kerül, vagyis a hirdetett ár 
neki hasznot biztosít, úgy az A. által hirdetett ár an
nak csekély volta miatt a tisztességtelen verseny tör
vény alapján nem volna kifogásolható.

Hogyan biztosíthatjuk 
idegenforgalmunk további fejlődését
A Nemzeti Bank nem válloztat a csekkek 
árfolyamán

Számításokat végeztek szakemberek a íúagyar 
idegenforgalom helyzetének ezévi alakulásáról és 
eredményeiről. A megbízhatónak elfogadható számí
tások szerint aktív idegenforgalmunk ebben az eszten
dőben mintegy 40 millió pengőre tehető, tehát a lát
hatatlan export igen jelentős eredményekkel járt.

Most ez eredményekkel kapcsolatban azt a kérdést 
vetik fel szakkörökben, vájjon megtartható-e helyze
tünk, lokozliató-e továbbra is idegenforgalmunk. Kü
lönösen a devalvációk tették aktuálissá ezt a kérdést, 
mert hiszen az utóbbi időben elhanyagolt idegenfor
galmi országok: Svájc és Franciaország most olcsób
bak lettek, tehát várható, hogy a külföldi idegenjárás 
újból ebbe az irányba terelődött. Ez pedig igen sa jná
latos lenne, mert hiszen nemcsak összegszerűen je-

Minden kávéhot mindig valódi 
:Franck: kávépótlékot adjonI 
Jelentős jövede lmet  biztosít 

magának 1
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lentös, amit különben a fentebb általunk nyilvános - 
ságra hozott adat is bizonyít, hanem propaganda 
szempontjából is.

Az idegenforgalmi csekkek elterjedésével függ 
össze jórészt idegenforgalmunk ügye. Sikerül-e kel
lően terjeszteni külföldön a csekkeket, ennek az. a fel
tétele. hogy kurzusuk elég alacsony legyen. Ezt a kér
dést is aktuálissá tették a devalvációk. Többízben rá
mutattunk az utóbbi hetekben arra, hogy az idegen- 
forgalmi csekkek mai árfolyama bizonyos mértékig 
akadályozhatja idegenforgalmunk fejlődését. Az ide
genforgalmi körök által hangoztatott eme álláspont el
jutott illetékes körökhöz is, ahol — mint halljuk — 
arra az álláspontra helyezkedtek e problémával kap
csolatban, hogy az idegenforgalmi iparoknak jelentős 
árleszállítással kell elősegíteniük majd az idegenfor
galom lehetőségeit.

Tehát — ezt ma már határozottan leszögezhetjük,— 
az idegenforgalmi csekkek árában semmiféle változás 
nem következik be. A Magyar Nemzeti Bank válto
zatlanul kitart álláspontja mellett és így

85.(10 svájci frank marad e csekkek kurzusa.
Tulajdonképpen még tisztázatlan a helyzet, vá j

jon az idegenforgalmi iparok képesek-e olyanmérvü 
árleszállításra, amely lehetővé teszi a most devalvált 
valutájú országokkal a versenyt. Idegenforgalmi kö
rökben — mint értesülünk — változatlanul kitartanak 
amellett, hogy a Nemzeti Bankot kell rábírni a csek
kek árfolyamának némi módosítására. Ezt a módosí
tást már most szeretnék elérni, vagy legalább is erre 
vonatkozóan elvi kijelentéseket kapni, hogy annak 
segítségével kellően előkészíthessék a jövőesztendei 
kampányt.

A kampány előkészítése már december végén 
megkezdődik, szétmennek a különféle kalkulációk és 
ajánlatok a külföldi idegenforgalmi irodáknak, köz
pontoknak és már januárban-februárban ezek alapján 
összeállítják az 1037. évben lebonyolódó utazásokat. 
Tehát a számítások megejtéséhez van szükség a Ma
gyar Nemzeti Bank elvi kijelentéseire. Ebben az ügy
ben különben — tudomásunk szerint — az idegenfor
galomban érdekeltek közvetlenül is a Magyar Nemzeti 
Bankhoz fordulnak.

(Magyar Közgazdaság)

Mif jelent számokban
az OTI tartozások rendezése?

Már többízben megemlékeztünk az OTI tartozások 
rendezéséről.

Az OTI tartozások részbeni elengedését célzó kér
vényeknek tárgyalása még mindig folyamatban van. 
Olvasóink tájékoztatására közöljük, hogy a felülbírá
lásokat irányító központi bizottságnak az a gyakor
lata. hogy a kérvényeket csak abban az esetben vonja 
elintézés alá ,ha az OTI-adós a terhére 1935. évi július 
1-től előirt kötelezettségének hiánytalanul megfelelt. 
Amennyiben a jelzett időpont óta felmerült OTI téte
leket az amnesztiáért folyamodó adós nem egyenlí
tette ki, amnesztiában nem részesítik. Meg kell jegyez
ni, hogy az 1935. július 1. óta felmerült OTI kötelezett
ségeknek nemcsak tőkéjét, hanem késedelmi kamatait

is ki kell l'izeni. A bizottság rendszerint záros határ
időt tűz ki az újabb sikertelen maradna ez a fellépés, 
a központi bizottság szabad kezet biztosít magának az 
amnesztiára irányuló kérvény elutasítására is.

Egyebekben most már teljesen tiszta kép alakult 
ki arra nézve, hogy mekkora összegei érint az O'l'l 
amnesztia rendelet, Két főcsoportra kell felosztanunk 
a kérvényeket, az egyik évi 5000 pengőn aluliakra vo
natkozik, Az elsőben 919, a másodikban 22.783 kér
vény van. Ez is igazolja a mi eredeti álláspontunkat, 
mely szerint a/, amnesztia elsősorban a kézműves kis
ipar érdekében áll. A beadott kérvények 20,308.114 
pengő összegű tőkére és 4,390.272 pengő összegű ké
sedelmi kamatra vonatkoznak. Minthogy az amnesz- 
liarendelet értelmében a tőketartozásnak legfeljebb a 
felét lehet elengedni ezen a címen az elengedhető lég 
nagyobb összeg P 10,184.072-t tesz kit. A kamatok te
kintetében az a helyzet, hogy ezek teljes egészükben 
törölhetők, úgyhogy az amnesztia végeredményben 
14,574.344 összegű terhet vesz le a magyar iparról, 
elsősorban a kézművesiparról.

A központi bizottság a kérvények elbírálása során 
a baleseti járulékhátralékok elengedése terén merev ál
láspontra helyezkedett. Az esetek túlnyomó részében 
elutasítja a baleset járulék hátralékok elengedésének 
gondolatát, azokban a súlyos esetekben azonban, ahol 
mindenképpen kell tenni valamit, a bizottság legfel
jebb 30 %-os törlést engedélyez.

H i v a t a l o s  r é s z
A Budapesti Lakatosok Ipartestületi' késes és kö

szörűs szakosztálya a következők közlésére kért fel 
bennünket:

Késes és műköszörüs szakosztályunk beadvány
ban arra kérte a polgármester urat, hogy az utcai kö
szörűsök elhelyezkedése, továbbá az összes késesek 
és köszörűsök, beleértve a nyílt üzlettel rendelkezőket 
is, házalás útján való munkagyűjtés, új acéláru el
adása vagy rendelésgyűjtés eltiltása érdekében meg
felelő rendeletet bocsásson ki.

Budapest székesfőváros polgármestere 52309 
1936. sz. alatt arról értesítette a késes és műköszörűs 
szakosztályt, hogy ilyen rendelet kiadására nincsen 
szükség, mert Budapest székesfőváros területén a há
zalás útján való megrendelést, illetve munkagyüjtést. 
a házalást, illetve a megrendelések gyűjtését szabá
lyozó jogszabályok nem engedik meg s így azok, mint 
tilos cselekmények büntetendők .

Felkérte azonban a m. kir. államrendőrség buda
pesti főkapitányságát, hogy az említeti tilos cselekmé
nyek, továbbá az utcai köszörűsöknek az utcai árusí
tásról szóló 1100/1932. kgy. sz. szabályrendelet 6. §-ába 
ütköző gyakorlatának megakadályozása céljából szük
séges s az ellenőrzés hatályosabbá tételére irányuló in
tézkedéseket saját hatáskörében tegye meg.

NAGY IGNÁC
BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. ni.: borszivnttyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T: 1-416-15
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Amit a világításról
még nem tudunk

A rossz gazdasági viszonyok a leggazdaságosabb 
üzemvezetést teszik szükségessé és éppen ezért a vilá
gítás kérdésével akarunk itt foglalkozni.

A gazdaságos világítás az, amelynél a legkisebb 
anyagi ellenértékén a legtöbb fényt kapjuk, illetve oly 
fényt, amely mellett a tartózkodás kellemes és a ven
dég jól érzi magát.

A modern kávéliázakban a világítási kérdés többé- 
kevésbbé jól meg van oldva és így nem a helyes vilá
gítás technikai részével foglalkozunk, hanem azzal a 
kérdéssel, hogy hogyan tarthatjuk lenn ezen világítást 
a legkevesebb költséggel.

A világítási költségek két állandóan visszatérő 
részből levődnek össze, úgvminl az áramszámlából és 
az izzólámpa pótlásból.

Ha az áramszámlánkat vizsgáljuk, úgy azt látjuk, 
hogy Budapest Székesfőváros Elektromos Müvei a 
vendéglátó ipar világítási áramfogyasztásának elszá
molására ötféle tarifái alkalmaznak és pedig:

1. az általános érvényű tarifát, amely minden fo
gyasztó rendelkezésére áll,

2. lépcsőzetes világítási engedményes árszabást 
oly fogyasztók részére, akik évente legalább 1000 kwo 
áramot fogyasztanak és ezen elszámolási módban az 
Elektromos Müvekkel megállapodnak.

3. lépcsőzetes világítási engedményes árszabást 
nagyobb fogyasztók számára.

Ezen tarifa alkalmazásának feltétele az évi 70,000 
kwo fogyasztás, oly módon, hogy a bekapcsolt beren
dezés kihasználása az évi 1200 órát elérje és a fo
gyasztó ezen árszabás alkalmazására az Elektromos 
Müvek kel két évi időtartamra megállapodik.

4. lépcsőzetes világítási árszabást jó kihasználáséi 
fogyasztók számára,

Ezen tarifa alkalmazása is egy két évre szóló 
megállapodás alapján történik, előfeltétele pedig az 
évi 20.000 kwo áramfogyasztás, évi minimális 800 
órás kihasználás mellett.

5. Világítási alapdíjas árszabás nagyobb fogyasz
tók részére.

Ezen árszabásnál az évközben fellépett legna
gyobb terhelés után kwo-ként és évenként 240.— P 
fizetendő, míg az áramdíj a fogyasztástól függően 
kwo-ként 35 fillértől csökken 15 fillérig.

Hogy mely tarifa alkalmazása a legelőnyösebb a 
fogyasztóra, az mindig az egyes esetektől függ. Ennek 
megállapítását a leghelyesebb szakemberre bízni, aki 
megfelelő terhelésmérések elvégzése után és a fogyasz
tási adatok birtokában állapíthatja csak meg. hogv a 
alkalmazott árszabás biztosítja-e tényleg a legolcsóbb 
áramegységárat vagy egv másik árszabás igénylése 
előnyösebb-e .

A világítási kiadások másik lényeges tétele az 
izzólámpák pótlásának költsége.

Ha izzólámpát vásárolunk, rendesen úgy járha
tunk el. hogy megmondjuk a kereskedőnek, adjon 
például annyi és annyi darab 40-cs és 00-as lámpát es 
ha nagyon gondosak vagyunk, akkor meg hozzátesz- 
sziik, hogy 110 voltra, vagy 220 voltra és azután nem-

Jamek, gyümölcs- és 
fo*elékkon*ervrSJ;:x.

Kérjen árajánlatot

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

sokára rá fogunk jönni, hogy rossz az izzólámpa, 
mert a helyeit, hogy a hangoztatott 100 órát égne, 100 
vagy 200 égési óra után vagy csak vörösen pislákol, 
vagy teljesen kiégett.

Vizsgáljuk meg ennek az okát. Az izzólámpa élet
tartama és fényteljesitménye attól függ, hogy az izzó
lámpa pontosan a reáírt feszültséggel kapja az áramot.

Tekintetbe kell azonban venni, hogy ha például 
az áramszámlálón, mint hálózati feszültség, 110 volt 
van jelezve, az nem azt jelenti, hogy a hálózatunk pon 
tosan 110 voltos, hanem csak azt jelenti, hogy ez. oly 
középérték, amely körül a feszültség állandóan inga
dozik.

A tényleges feszültség pl. nappal, amikor kevesen 
égetnek, magasabb, mint este, amikor sokan világí
tanak, továbbá magasabb a feszültség oly fogyasztó- 
labb van.

Ha pl. a hálózati névleges feszültségnél a ténvle- 
gs feszültség 5 %-kal magasabb, úgy a névleges fe
szültségre vásárolt izzólámpa 1000 óra helyett csak 
500 órát fog égni.

Viszont, ha az izzólámpa feszültsége 5 %-kal ma
gasabb a hálózati tényleges feszültségnél, úgy az izzó
lámpa élettartama ugyan körülbelül megnövekszik 100 
órával, de a fénye lesz kevesebb 15 %-kal.

A feszültség ingadozásra az izzólámpa annál ér
zékenyebb, minél minél magasabb a hálózat feszült
sége és minél magasabb a lámpa izzószálának a hő
mérséklete.

A normális izzólámpa fémszálának hőmérséklete 
cca 2000 fok, míg például a duplaspirál lámpa izzószá
lának hőmérséklete 2750 fok és ezért is ad ezen lámpa 
több fényt (Lument), mint az egyszerű spirálissal ké
szült izzó.

Nézzük már most meg egy példán, hogy alakul a 
helyzet pénzben is kifejezve:

Tegyük fel, hogv áramért átlagban kwo-ként 30 
fillért fizetünk, és vegyünk fel egy (50 W-os 110 voltos 
izzót, amely 740 Lumen fényáramot szolgáltat.

Ez a lámpa 1000 óra alatt elfogyaszt 
(50 kwo áramot, amelynek költsége 
az izzólámpa ára pedig _________

összesen:

P 18.— 
P 2.32
P 20.32

Most vegyünk ezen lámpa helyett egy (55-ös dup- 
laspirállámpái. amely 110 voltnál 52 W teljesítmény
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Salgó  g ő zm o s ő g y á r
és fehérnemííkölcsönső
VI., Vörösmaríy-u. 54. Tel.: 1-162-86 

O lcsó árak! Pontos kiszolgálási

melleit <>50 Lumen fényáramot szolgáltat. Ekkor a 
költségek alakulása a következő:

Az áramfogyasztás 52 kwo P 15.60
Az izzólámpa ára _____________P 2.32

összesen; Pl 7.92
Ií'ár valamivel kevesebb fényt kapunk, ez talán 

nem olyan veszélyes, mint az első pillanatban látszik, 
mert a megvilágítási erősség kisebb ' áltozásál a szem 
erős világításnál alig veszi észre.

Tegyük fel, bogv a hálózati lesziiltségingadozás 
következtében az egyszerű spirállámpa élettartama 20 
%-kal csökken, azaz csak 800 óra lesz.

Ebben az esetben a költségek alakulása a követ
kező:

800 óra alatt elfogyasztott áram -18 kwo P 11.40
az izzólámpa ára  P 2.32

összesen: P 16.72
A 65-ös duplaspirállámpa alkalmazásánál, miután 

az izzószál hőmérséklete magasabb, esetleg két izzó
lámpát fogunk ezen idő alatt elhasználni, és akkor 800 
óra alatt a követkző kiadásaink lesznek:

Áramfogyasztás 41.5 kwo P 12.45
2 drb izzólámpa á 2 . 3 2 _____________P 4.64

összesen: P 17.09
Tehát ebben az esetben gazdaságosabb az előző ke-
vésbbé jó hatásfokú lámpa használata, mert ugyan
azt a világítást olcsóbban kaptuk meg.

Amidőn ezen példát számítottuk, feltételeztük, 
hogy az izzólámpa feszültségét helyesen választottuk 
meg és a hálózati készültségi ingadozások tűrhető ha
tárok között mozogtak. Természetesen a hálózati fe- 
sziiltségingadozások. illetve a tényleges hálózati fe
szültség megállapításához mérések szükségesek, ame
lyek elvégzéséhez ne sajnáljuk a szakértő igénybevé
telét. mert a mérések csekély költsége bőven megtérül 
az izzólámpáknál elért megtakarításon.

Az előbbi példához hasonló ideális eset csak rit
kán fordul elő igen gyakran a feszültségingadozások 
oly mértékűek, hogy a leggazdaságosabb megoldás 
nem ily egvszerü. Esetleg minden egyes lámpahelynél 
más típusú lámpa alkalmazása szükséges, sőt előfor
dulhat, hogy radikálisabb megoldáshoz is kell folya
modnunk, úgymint feszültségszabályozás, vagy ala
csony feszültség, pl. 24 V alkalmazása.

Ezen kérdések további taglalása túlmenne ezen 
cikk keretein, itt csak reá akartunk mutatni azokra a 
szempontokra, amelyek figyelembe vétele a gazdasá
gos világítás alapjait képezik.

M. A.

Milyen adókat köteles
fizetni az iparos?

A mai szövevényes adózási rendszer mellett, ami
kor az adózó iparos maga sincsen tisztában azzal, hogy 
egy és ugyanazon kereset alapján miért fizet külön
böző címeken adót. nem tartjuk hiábavalónak, ha is
mertetjük olvasóink előtt, hogy miként kell a pénz
ügyi hatóságok által eszközöli adókivetéseket ellen
őrizni és az egyes tételek kirovását kiszámítani.

Köztudomású, hogy az iparosokat leginkább 
érintő általános kereseti adónak különféle .sallang
jai" vannak, amelyek kiszámítását — amiről csak a 
részünkre kikézbesítetl adóívből szerezhetünk tudo
mást — ellenőriznünk kell. mert az adóhivatalok a 
tömegesen végzett munka során esetleg tévedhetnek.

A következőkben két példa alapján közöljük az 
adók kiszámításának módját, jelezve, hogy az egyik 
példában egy 1000 pengős évi általános kereseti ala
pot veszünk, aminek a feltételezése mellett nem kell 
jövedelemadót fizetni, a másik példában pedig cgv 
2000 pengős általános keresetiadó alapot, amely eset
ben jövedelemadót is le kell róni. Itt megjegyezzük, 
hogy jövedelemadót és az annak alapján kivetett egyéb 
adókat és pótlékokat azok kötelesek fizetni, akiknek 
általános keresetindó alapja az évi 1000 pengőt meg 
haladja.

Általános keresetiadó 
Metegápolási pótadó (az általános

5 0 .- 1 0 0 .-

kér. adó 16 százaléka) 3 .-- 16.--
Útadó (az ált kér. adó 1.5 százaléka) 0.75 1 50
Kér. és iparkamarai illeték (4%) 2.— 4.—
Inségadó (az ált. kér. adó 40%-a) 
Jövedelemadó (Skála szerint 3

20.— 40.-

tagú családot véve alapul) 
Jövedelemadó pótlék (a jövede

— 28.--

lemadó 60 %-a) . — 16.80
Inségadó (a jöv. adó után 20 %) 
Rokkantellátási adó (a kereseti és 
jövedelemadó együttes összege

5.60

után táblázat szerint) 2.— 7.—
240 pengőn felül minden esetben 10 százalék
Megjegyezzük. hogy a jövedelemadó előírásánál két

féle skálát alkalmazunk .mégpedig az egyszerű és fel
emelt tételeket. Egvszerü tételt az olvan adózók ter
hére állapítanak meg. akiknek családtagjaik száma 
meghaladja a hármat, míg a felemelt tételt azok ter
hére róják ki. akiknél az eltartottak száma a hármat 
nem éri el.

A rokkantellátási adót. ha jövedelemadó is kive
tésre kerül, a kereseti és jövedelemadó együttes ősz- 
szege alapján .ugyancsak táblázat szerint vetik ki.

Schillinner Anna Gőzmosóoryár Rt. 
Budapest, VI.,

Vörösmarthy-utca 47b.— Telefon: 1— 2I3— 85.
Az ország legrégibb, modernül berendezelt gfizmosodAjn.

Kristály ásuányos forrásuiz csak Szent Lukács uédjeggyel eredeti.
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h í r e k

A/ ,  ipar Darányi miniszterelnök programúi,jában.
Az uj miniszterelnök hcmutalkozé) beszédében az ipari 
kérdésekről ezekel mondotta: A kormány prograimn- 
jália vette az egészséges és szükséges iparágak fejlesz
tését és azok versenyképességét előmozdítani kívánja. 
A kormány minden olyan törekvést támogatni fog, 
amely a kisiparosság társadalmi helyzetének és kép
zettségének emelését, hitelviszonyainak javítását, vala
mint munkalehetőségeit előmozdítja. Az egész iparra 
vonatkozólag szükségesnek tartja, hogy a kormány a 
munkaidőnek és a legkisebb munkabéreknek a múlt 
évben megindított szabályozását továbbra is folytassa. 
Foglalkozni kíván a kormány a munkaközvetítés sza
bályozásának kérdésével, továbbá a munkásviszonyok 
intézményes rendezésével. Ezenkívül az ipari munkás
ság gazdasági helyzetének javítása érdekében foglal
kozik azzal a gondolattal, hogy — ha egyelőre csak 
szőkébb keretekben is — az arra érdemes munkások
számára önálló családi házak szerzését, a társadalom
biztosítási tőkék felhasználásával lehetővé tegye. A 
családvédelem gondolatát kívánja szolgálni azzal is. 
hogy az önálló egzisztenciák alapítását a kisipari és 
intellektuális foglalkozási ágakban nemzeti alap léte
sítésével elősegíti. Ez az alap lesz hivatva arra, hogy 
igen előnyös kölcsönöket nyújtson olyan fiatalembe
reknek. akik önálló egzisztenciát akarnak teremteni.

Kél minisztérium egyesítése. Darányi Kálmán mi
niszterelnök bejelentette az országgyűlésen, hogy kor
mánya egyesíti az iparügvi minisztériumot a kereske
delmi minisztériummal. Erre az első lépés már meg
történt akor, amikor az új kormányba Bornemisza 
Géza ipariigyiminisztert kereskedelmi és ipariigyimi- 
niszterré nevezték ki. A két minisztérium egyesítésére 
az a körülmény adott okot, hogy a Külkereskedelmi 
Hivatalt a kereskedelem és közlekedésügyiminiszter 
hatásköréből a külügvniiniszter hatáskörébe helyezték 
át. A kereskedelmi és az ipari minisztérium egyelőre 
a mai keretekben és elkülönítettségben folytatja mű
ködését. Az egvesífés nem marad el. csupán elhalasz
tódik 1937 júniusáig. A két minisztérium összevonásá
ról szóló törvényt csak az új költségvetés alkalmával 
tárgyalja a képviselőház. Az egyesítés 1937 július 1-én 
történik meg .

Halta Aurél — kereskedelemügyi államtitkár. \ 
hivatalos lapból értesülünk arról, hogy H a l t a  Aurél 
az iparügvi minisztérium osztályfőnöke, a ke
reskedelemügyi mini.szlérum államtitkárává nevezte
tett ki. — Annak idején nagv sajnálattal kellett bele
nyugodnunk, hogv íz iparügvi minsztérium felállítá
sakor iparunk ügyeinek intézésétől H a l t a  Aurél Ömél
tósága megváltott. — Annál nagyobb örömmel látjuk 
új .vezető pozíciójában, mert a múltban is számtalan 
szór volt alkalmunk és módunk meggyőződni iparunk 
iránt érzeti megértő jóakaratáról.

Elől járósági ülés. A Budapesti Kávésok ípartes- 
Iülőiének elöljárósága I .évi november ho 25-en (szer
dán) délután 5 órakor az. ipartestület tanácstermében 
tartja meg november havi elől járósági öleset. A napi
renden levő tárgyak fontosságára való tekintettel kí
vánatos, hogy az elöljáróság tagjai minél nagyobb 
számban vegyenek részt.

Friss termésű teáink 
és tea keverékeink

megérkeztek.
Különösen ajánljuk igen tisztelt vevőink fi
gyelmébe a hosszú évek alatt kipróbált speciá
lis teakeverékeinket, úgy mint

Imperial tea keverékünket 
R o y a I tea keverékünket 
A n g o l  rendszerű eredeti tea 

keverékeinket,
amelyeket nemcsak eredeti ládában, hanem 
kimérve is megfelelő impregnált papírcsomago- 
láshan hozunk forgalomba.
Ugyancsak beérkeztek legfinomabb minőségű 
eredeti indiai és kínai tea fajtáink, úgymint a 
következő fajok:

Ceemum, Darjeeling, C e y l o n ,  
Jáva, Pecco. Souchong, Ássam,

tea minőségek.
Kérjen ajánlatot és mintát

Budapesti Kávésok 
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, V il i ,  József-krt. 58.

Telefon: 1-392-77.

Adóközösségi ívek visszaküldése. Az év végének 
közeledésével aktuálissá válik az adóközösség megújí
tásának kérdése és annak előmunkálatai megkezdőd
lek. Adóközösségünk vezetősége c célból még a mull 
hó végén kérdőíveket bocsátott ki, melyeknek egy 
része még nem érkezett vissza. Újból felhívjuk az 
összes érdekelteket, hogy ezeket a kérdőíveket saját 
érdekükben. — pontosan kitöltve, — haladéktalanul 
küldjék vissza. Megjegyezzük, hogy az újonnan meg
alakuló adóközösségbe azok is beléphetnek, akik 
eddig nem voltak tagok, viszont csak azok maradhat
nak az adóközösség tagjai, akiknek az év végén sem
miféle hátralékuk nincsen.

A  személyzet százalékos keresetéi tartalmazó sta
tisztikai ívek visszaküldése. Nagyon fontos ipari ér
dek. hogy a kávésiparban alkalmazott felszolgáló sze
mélyzet kereseti viszonyairól testületünknek pontos 
adatok álljanak rendelkezésére. —- E végből ismétel
ten felhívjuk kartársainkat, hogy a kiküldött kérdő
íveket pontosan kitöltve mihamarább küldjük vissza.

Kenyér — kávéból. Brazíliában túl sok a kávé. 
ezért minden évben óriási tömegű kávét semmisítenek 
meg .Újabban azzal kísérleteznek, hogy a kávét finom
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porrá őrlik, és bélésű tik a kenyérbe .Az így készített 
kenyér igen Ízletes és állítólag épolv í'rissilöleg hat az 
idegekre, mint a folyékony kávé fogyasztása .

Magyarország vajtennolésc bét év alatt csaknem 
megnégyszereződött. A Statisztikai Szemle összeállí
tást közöl a világ vajtermeléséről, amelyből kitűnik, 
hogy Magyarország vaj termelése az 1027-ik évben 
2.700 tonna, de 1934 ben már 9.100 tonna volt. Az 
emelkedés évről-évre fokozódott. Hogy ez a 9.400 ton
nás termelés milyen jelentőségű, azt legjobban szem
lélteti a többi államok adataival való egybevetés: 1934- 
ben ugyanis a vajtermelés mennyisége volt: Norvégiá
ban 9.200 tonna, Csehszlovákiában 11.700 tonna, Észt
országban 12 000 tonna, Ausztriában 22.000 tonna, 
Belgiumban 02000 tonna. Hollandiában 90.500 tonna, 
Dániában 183.000 tonna. Franciaországban 235.900 
tonna, Németországban 425.000 tonna. Magyarország 
vajtermelése csakis Görögországot. Albániát és Bulgá
riát előzi meg az európai államok sorában.

Két érdekes kávé-per a szabadalmi bíróság előtt. 
A szabadalmi bíróságon két érdekes per indult, ame
lyek érdeklik az. élelmiszerszakmát. A babkávé kof
feintől való mentesítésére szabadalmat kért M e n j e r  
Lajos kávéfőző munkás. A szabadalom bejegyzése 
ellen felszólalt B e c z k ó i  Lajos vegyészmérnök és a 
szabadalmi bíróságot annak megállapítására kérte, 
hogy M e r r / e r  Lajos eljárása nem új. mert ezzel a me
tódussal már régen dolgoznak a szakmában. Egy má
sik kávéüggyel is foglalkoznak a szabadalmi bírósá
gon. A Franck-pólkávé ügyével. A F r a n c k  H e n r i k  é s  
F i a i  R t .  arra kérte a szabadalmi bíróságot, hogy az 
F  .A.  G e i s e r  & H .  O p p l i f / e r  olasz eég nemzetközi véd
jegyének használatát korlátozza. A védjegyperben a 
szabadalmi bíróság december 3-ra tűzött ki tárgyalást.

A fizető téved — és meg van sértve. Egv külföldi 
nagy szálloda fizetőpincére egy ünnepség alkalmával 
a vendégektől az étlapi áraknál többet számított fel. 
— A vendégek panasza folytán a szálló igazgatósága 
a fizetőt nyomban elbocsátotta. — Ez a szálló igazga
tója ellen becsületsértési pert indtotl. meri az elbocsá
tás ténye öt olyan színben tünteti fel, mintha csalt. — 
vagy legalább csalni akart volna. — A bíróság előtt az 
igazgató tagadta a sértési szándékol de panaszos eljá
rásával a vállalatot károsította és annak hírét veszé
lyeztette. — A bíróság a szálloda igazgatóját azzal 
mentette fel, hogy egy törvényes jognak helyes hasz
nálata sohasem állapíthat meg bűncselekményt.

Újság a W. C.-ben. — Egy bécsi lapban olvassuk: 
Egyik közismert bécsi kávéház illemhelyén állandóan 
egy rámában erősített lap áll a vendégek rendelkezé
sére. — Megemlítjük, ezt az új ötletet, jellemzésül 
szolgál annak, hogy a kávéház mennvric figyelmes 
vendégei iránt.

Honnan származik a „Hold Bristol” név? Csak
nem minden fővárosban és a nagyobb városokban 
van egv-egv „ H o t e l  B r i s t o l “  nevű szálloda és bizonyá

ra sokaknak feltűnik, hogy milyen körülmények kö
szönheti ez az angol kereskedőváros, nagy népszerű
ségéi. Egy francia lap most rámulat^arra, hogy ez 
elnevezés eredetileg nem Brastol városára vonatkozik, 
hanem a szállodai név eredeti tulajdonosa Frcderick 
Augustns Hervey Bristol negyedik grófja volt, aki a 
18-ik század végén élt és olyan fényűzést fejtett ki, 
hogy a kontinensen a pazarló, különc angol lord típu
sának tekintették.

Pályázat. Győr szab. kir. város közönsége a tulaj
donát képező és f .évi október hó 30-val megüresedett 
sétaléri ..Kioszk” épület földszinti helyiségei! kávéház 
és étterem céljaira 0 évre bérbeadni szándékozik. E 
kávéház és étterem az elmúlt évben mintegy 150.000 
pengő forgalmat ért el. Amennyiben kartácsaink va
lamelyike ez üzlet iránt érdeklődik, forduljon Győr 
szab. kir. város ipari és kereskedelmi ügyosztályához, 
ahol a tárgyalások a bérlet feltételei, tekintetében fel
vehetők .

Itt az új jégrendelet. A kereskedelemügyi minisz
ter most kiadott rendeletével újra szabályozza a jég 
Üzletszerű termelését, gyűjtését, forgalombahozatalát 
és használatát. Egészségügyi szempontból kimondja a 
rendeld .hogy a természetes jég gyűjtőhelyéül mindig 
a legtisztább helyet kell kikeresni, és ennek a község
től legalább 1 kilométerre, a szántóföldektől legalább 
félkilométerre kell esnie. Szükség esetén szigorúbb 
rendszabályokat is alkalmaznak. A jégtermelésre 
használt terület vizét hatóságilag meg kell vizsgálni. 
A rendeld szerdán lépett életbe.

Eg a kávé Briziliábnu. Brazíliából érkező jelen
tések szerint az ottani kávétermelők a kávépiac 
egyensúlyának helyreállítása érdekében ebben az év
ben összeen 5,500.000 zsák kávét égettek el. A kávé- 
égetések tovább folynak

Hangzatos cégtoldatok nem használhatók. A cég
valódiság elve szerint mindenki vezeték -és keresztne
vét használhatja cégül. A kereskedelmi törvény 11. §-a 
szerint a kereskedőknek szabadságában áll oly toldat
tal élni. amely a személy, vagy az üzlet közelebbi 
megjelölésére szolgál. Az állandóan követett joggya
korlat értelmében, amely a Kúria legutóbbi 1731H930. 
számú déleiében is kifejezésre jut, csak oly tokiatok
ra nézve van kivétel, amelyek bangzalosságuknál 
fogva megtévesztésre nem alkalmasak. Ilyen hangza
tos toldatokat tehát használni nem szabad.

Uj kirakat -és rcklámvilágítási árszabás. A Szé
kesfővárosi Elektromos Müvek új árszabása nemré
gen lépett életbe .előzőleg már az érdekképviseletek 
kérték a kirakati és reklámvilágítási árszabás csök
kentését. Ennek a kívánságnak megfelelöleg az Elekt
romos Művek az önműködő kikapcsoló teljesítmé
nyének, havi 50 órai kihasználásáig télen az egység
árat 54 fillérben, tavasszal és ősszel 40 fillérben, 'nyá
ron pedig minden korlátozás nélkül 20 fillérben 
szabta meg. A reklámvilágítások előmozdítására, a- 
melvek nagyon erősen hozzájárulnak a főváros esti 
és éjszakai szépségének emeléséhez, szintén olyan ta
rifát léptettek életbe ,amely szerint, azok akik üzlet
helyiségüket reklám céljára az üzleti záróra után is 
kivilágítják, erre az időre csak 20 fillér egységárat 
fizetnek.



KÁVÉSOK LAIMA Ö

A német posta a / iíjságpropagnndn szolgálatában.
A német kormnávzat nagy megbecsülést mutat a sajtó 
iránt ,felismervén a sajtó nemzetnevelő és felvilágo
sító munkásságát. A német posta bélyegzőjén a kővet
kező felirat van: „ülnie Zeitung ein halbér Menscli". 
Újság nélkül tényleg félember mindenki. Szaklap nél
kül az iparos is félember, meri nem ismeri a szak
májában történteket és képtelen a szakmával együtt 
haladni,, ami üzletére nézve kárt jelent. Pár a szak
lap olvasását különféle bírói ítéletek nélkülözhetetlen 
nek mondták ki, és a szaklapot nem olvasó iparost 
ebből folyóing hátránnyal sújtották, még mindig 
akadnak rövidlátó emberek, akik a szaklapra fordí
tott néhány fillért akarják megtakarítani és nem gon
dolnak arra, hogy ebből reájuk milyen súlyos hát
rány származhat.

Az aiitomata-lyukbiliárd ügyében mull hó 2(5-án 
a budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában értekez
let volt. Az értekezleten határozatba ment, hogv a ka
mara az érdekeltségek kívánságára a minisztertől kér
ni fogja ezen billiárdok után fizetendő engedélyille
tékeknek jelentékeny mérséklését. A vendéglősök, 
kávésok és korcsmáros érdekeltségek részéről erősen 
kifogásolták a lyukbilliárd-vállalatoknak azon eljá
rását, hogy billiárdszalónokal létesítenek. A szakmai 
érdekeltségek az ilv billiárdszalonok létesítése ellen 
hivatalos helyen el fognak járni. - -  Itt említjük meg, 
hogy az értekezleten közölték, hog ya belügyminiszter 
az úgynevezett „Jágó“ és „Tura“ játék után is októ
ber 1-től elrendelte az engedélyilleték fizetését .

Megszűnt a vízumkényszer Finnországgal. A mi
nisztérium 5.(500— 193(5. M. E. számú rendeletével az 
útlevélláttamozási kényszert Finnországgal szemben 
kölcsönösségi alapon megszüntette.

Hamisítják a tejet. A Statisztikai Hivatal egyik 
legújabb megálapítása szerint a fővárosba felhozott 
tej közül mindig több a kifogásolt áru. Míg 1933-ban 
a 32.324 megvizsgált tejminta közül csak 12.2 % volt
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a kifogásolt, addig már az 193-1. évben a megvizsgált 
29.338 mintából már 15% volt a kifogásolt minőségű. 
A vajnál 29.4%-kal szemben 30.5 % volt ugyanilyen 
időközökben a kifogásolt áru. (Magyar Híradó).

Vasárnapi munka a cukrásziparban. A kormány 
rendelettervezetet készített a cukrászipar vasárnapi 
munkájáról. A tervezet szerint vasárnap reggel 7 
órától déli 12 óráig lehet dolgoztatni a cukrászüze
mekben. A tervezel azonban megengedi ,bogy egyes 
nagyobb üzemek vasárnap is dolgoztathassanak, azon
ban a vasárnap déli 12 óra után végzett munkáért 
50% túlmunkadíjat kell a munkásnak fizetni. A ter
vezetet a kormány most hozzászólás végeit szétküldte 
az érdekelteknek.

Tömeges jelentkezés az, öregségi járulékra. Ez év-
szeptember I -tői kezdve mindazok öregségi járulékot 
kapnak az OTI-tól és MABl-tól, akik 05 ik életévüket 
betöltötték és az öregségi biztosításban 400 befizetett 
hetük van. Eddig az OTl-nál kb. 000, a MABl-nál pe
dig kb. 100 jelnlkezö van öregségi járulékra.

Az angol és amerikai vízumkényszer felfüggesz
tését március végéig meghosszabbították. A magyar 
külügyminiszter az illetékes hatóságokkal egyetértőkig 
a vízumkényszernek angol viszonylatban október 31- 
ig engedélyezett felfüggesztését március 31-ig meghosz- 
szabbítotla és ezt a kedvezményi egyidejűleg Nagy- 
Brilannia összes alattvalóira kiterjesztette. — A ma
gyar külügyminiszter egydejüleg az illetékes hatósá
gokkal egyetérlöleg a vízumkényszernek az Amerikai 
Egyesült Államokkal való viszonylatban október 31-ig 
engedélyezett felfüggesztését március Ül-ig meghosz- 
szabbítötta. Ezzel kapcsolóban az Amerikai Egyesült 
Államok kormánya elrendelte, hogy az Amerikai 
Egyesült Államokba nem bevándorlás céljából utazó 
magvar állampolgárok a vizumdíj lizetése alól ugyan
csak a fent megjelölt határidőig mentesek. (Tehát a 
vízumot meg kell szerezniük, díjat azonban nem kell 
fizetniük.)
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Ipari és közigazgatási hírek

Borpárlatot csak „Borpárlat"* vagy „Brandy** 
néven szabad forgalomba hozni. Az új bortörvény vég
rehajtási utasítása külön részben foglalkozik a bor
párlattal, mint szeszesitallal. \  rendelkezésnek ipa
runkat érdeklő része úgy intézkedik, hogy borpárla
tot csak belföldön termelt borból készült borpárlat
nak, mint nyersanyagnak felhasználásával szabad elő
állítani. Belföldi borpárlatot, mint szeszesitalt tilos 
kiiltöldi borpárlattal, mint szeszesitallal házasítani 
Azokban az üzlethelyiségekben, amelyekben forgalom- 
bahozatal céljára borpárlatot állítanak elő, borpár
latnak, mint nyersanyagnak, valamint az ennek elő
állítására szolgáló bellötdí'ii termelt bornak kivitelé
vel szeszt, vagy cukrot tartalmazó más anyagot be
vinni tilos. Aki borpárlat előállításán felül más sze
szesital (pl. likőr, rum, pálinka slb.) készítésével is 
foglalkozik, amennyiben ez az üzeme ugyanazon a 
helyen van, köteles a borpárlat előállítására s az 
ennek előállításához szükséges nyersanyagok raktá
rozására szolgáló üzemhelyiségeilől akként elkülöní
teni, hogy a telephely közöli a közlekedés ellenőriz
hető legyen. Köteles továbbá a borpárlat előállítására 
vonatkozó üzletágának számvitelét és könyvvezetését 
az egyél) szeszesitalok előállítására vonalkozó üzlet
ágak számvitelétől és könyvvezetésétől elkülöníteni.

Azokat az italokat, amelyek nem kizárólag bor
párlatból. mint nyersanyagból készültek, tilos borpár
lat. vagy olyan magyar, vagy idogennyelvü elnevezés
sel forgalombahozni, amely annak borból, vagy bor
párlatból való származására lilái. Aki borpárlatot for
galomba hoz, az ellenőrzést gyakorló halósági köze
gek kívánságára bármikor okmányokkal köleles 
igazolni a borpárlat származását és szesz fokál. A bor
párlatot csak „Borpárlat" vagy „Brandy" néven sza
bad forgalomba hozni. Tilos lehál a borpárlatot „Cog- 
nac“ vagy „Konyak", vagy „Magyar Konyak" elneve
zés alatt forgalomba hozni. Borpárlatot borvidékre 
utaló megjelöléssel forgalomba hozni (pl. tokaji bor
párlat, slb.) csak a földművelésügyi miniszter engedő- 
ive alapján szabad. Származási megjelölésre csak an-
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1 és Keresk. rt.

Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

mik adhaló engedély, aki a lepárolni szánt borait, va
lamint az ezekből előállított borpárlatát minőségi vizs
gálóinak alávetni hajlandó.

Tanomnak tekintendő mindenki, aki tanulás 
kedvéért áll he máshoz. A név (gyakornok slb.) mel
lékes. A cél döntő a lanonc isk. kényszer tárgyában. 
(145.129/930. 164.239/932. K. M.)

A sorsoló-reklám tilos. Alperesi szivarkapapir 
gyár a gyártmányai eladásával foglalkozó dohányáru
sok részére eladási versenyt hirdetett, amelyben az 
eladók részére 349 jutalmat tűzött ki akként, hogy 
ezek a jutalmak sorsolásszerüen kerülnek majd szél- 
oszlásra. A /Kúria ezt az eljárási tisztességtelen ver
seny ne kminősíli. C. IV. 324/1930.

Versenytárs munkájúnak, belekelítése, eredmé
nyének kihasználása (kiollózás) tisztességtelen ver
seny. (K. IV. 2314— 1936.)

Középiskolai bizonyítvány joghatály a ipari képe
sítésnél. Az 1922:X1I. te. 89. 8-a .szempontjából vala
mely középiskola, vagy azzal egyenrangú intézel bár
mely osztálya csak akkor tekinthető elvégzettnek, ha 
a kiadóit évvégi bizonyítvány vagy végbizonyítvány 
szerint a tanuló minden tantárgyból megfeleli. (4.998/
1933. Keresk. Miniszter).

Az alkalmazottat a felmondási időre is he keli 
jelenteni a MABI-ba. A főnök felmondott alkalma
zottjának, s ami ilyenkor szokásos, a felmondási idő 
tartalmára nem reflektált szolgálataira. Az alkalma
zott később megbetegedett és a MABI azon a címen 
kötelezte a volt munkaadót 635.— 1* kórházi költség 
megfizetésére, hogy volt alkalmazottját felmondási 
idejére nem jelentette be. A volt munkaadó kereseté
ben azon az alapon kérte a megtérítés alól való fel
mentését, hogy volt alkalmazottja a felmondási idő 
alall nem dolgozott. Az elsőfokú bíróság a keresetnek 
helyt adott, a Tábla azonban elutasítóiul, indokolásá
ban hivatkozva arra, hogy a munkaadó eljárása a 
munkaviszonyt nem szünteti meg. (ML XV.—b. 89— 
936. Uzonyi, 1936. 111. 27.)

Milyen javadalmazás szolgál a betegségi biztosí
tási készpénzsegélyek alapjául? Az OT1 alapszabálya 
akként módosult, hogy ezután a készpénzsegélyek 
megállapításánál a biztosítótL munkavállaló megbete
gedése előtti utolsó munkanapját közvetlenül meg
előző hónapnak ezzel az utolsó munkanappal egyező 
napiári napját magábanl'oglaló, az illető munkavál
lalóra érvényes bérfizetési héten elért javadalmazási 
kell alapul venni. Vagyis, ha például a biztosítóit ok
ióbor 1-én dolgozóit idoljára, az október 7-iki megbe
tegedés előtt, akkor a szeptember -1-én magában fog
laló bérhéten eléri javadalmazása alapján kell a java
dalmazási megállapítani. Ha az említett utolsó mun
kanap olyan naptári napra esik, amelynek megfelelő 
naptári nap nincsen, akkor az előző hónap utolsó 
napját (pl. oki. 31—szeptember 30) magában foglaló 
bérhét keresete veendő alapul. Ha a szóbanl'orgó bé
len nem dolgozott a munkavállaló biztosításra köte
lezel! üzemben, akkor a megbetegedését közvetlenül 
megelőző bérhélcn biztosításra kötelezőit munkavi
szonyban elért javadalmazást kell figyelembe venni.

Egyetemleges felelősség az általános forgalmiadé 
fizetésére a korlátolt felelősségű társaságoknál. A 
k. f. t.-röl szóló 1930:V. t. c., valamint a k. f. t. adó- 
és illetékügyi kérdései! szabályozó 1932:X. t. c. sem-
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miféle kilétei! nem tartalmaz arra vonatkozólag, hogy 
az általános forgalmiadó lefizetéséért a más kereske
delmi társaságokra nézve megállapított egyetemleges 
kötelezettség elvét érvényesítené. Ilyformáii a tényle
ges helyzet az, hogy a k. f. t.-nél még az ügyvezetőt 
sem terheli ilyen kötelezettség, holott a részvénytársa
ságnál és a szövetkezeteknél az ügyvezető igazgatók
nak, illetve az igazgatóság tagjainak ilyen felelőssége 
kifejezetten meg lett állapítva, a közkereseti és be
téti társaságoknál az összes beltagokra nézve ugyan
ez ki van mondva. Itt említjük meg, hogy a csendes 
társaságoknál az adó lefizetése tekintetében fennálló 
felelősség kizárólag látható cégtulajdonost terheli, 
sohasem az u. n. „csendes" tagot.

A régi üzlethelyiség puszta kibérlése esetén az 
új bérlő nem felelős a régi bérlő üzleti tartozásáért.
Előfordul, hogy a régi bérlő hitelezői az új bérlőn 
akarják az előbbivel szemben fennálló követelésüket 
behajtani. Egy konkrét ügyben most a Kúria a követ
kező elvi álláspontot foglalta el: „Üzletátruházást
egyedül azon az alapon, hogy a későbbi bérlő a volt 
üzlettulajdonostól, mint a háztulajdonostól ennek űz- 
leti helyiségét és üzleti berendezését bérbevette és 
abban üzletét azonos üzletkörrel a bérbeadó üzletének 
megszűnte után folytatta, nem lebef. (K. IV. 2613— 
1935.)“ — Megjegyezzük, hogy ez az ítélet nem érinti 
a régi bérlő OTT és MART tartozásait, amelyeknek ezek 
az intézmények az új bérlőn nem iizlotátruházás. ha
nem üzemutódlás címén hajtják be.

Szabad-e elkobozni azt a mérleget, amely tulaj
donjog fenntartással van eladva, de még nincsen ki
fizetve. Ez a kérdés merült fel egy konkrét ügyben. 
Egy kereskedőnél ugyanis az ellenőrzés olyan mérle
get talált, amely nem volt hitelesítve és ezért elkoboz
ták. A mérleget azonban a kereskedő az eladó cégtől 
tulajdonjog fenntartással vásárolta és e kikötés sze
rint a mérleg tulajdonjogát csak a vételár teljes lefi
zetésével szerezte volna meg. A lefoglalás időpontjá
ban a kereskedő a vételárrészleteket az eladó cégnek 
még nem egyenlítette ki, következésképpen a mérleg
re tulajdoniogot sem szerzett. Az ügy felkerült a bel
ügyminisztérium Kihágás! Tanácsáig, amely azonban 
kimondotta, hogy a törvénynek meg nem felelő mérő
eszközöket el kell kobozni, tekintet nélkül arra. hogy 
azok kinek tulajdonát képezik.

A 18-ik életév betöltése előtt végzett, munka- 
könyvvel nem igazolt szakbavágó gyakorlat hatálya.
A 30.000/1930. Ti). M. sz. rendelet 13. 8. 1T. bekezdésé
ből következőleg a szakvizsgára bocsátás alánjául 
szolgáló, munkakönyvvel nem igazolható gyakorlatból 
rsak a 18-ik életév betöltése után végzett szakbavágó 
gyakorlat vehető figyelembe! A 18 évnél fiatalabb 
égvén képesítéshez kötött iparban segédlevél nélkül 
az 1922. XT1. f. c. 78. »-a szerint csak tanonei minő
ségben végezhet szakbavágó munkát. (30.073'1930.
In. M.)

Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
Nzáraz v e v j lU z t l t á M  éa featéa

Budapest, VII., Ktauzát-utca 8. — Telefon: 1-585 59
A* ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

A színművészeti akadémián, vagy a zeneművé
szeti főiskolán nyert végbizonyítvány ipari képesítés 
szempontjából a középiskolai érettségi bizonyítvány 
nyal egv tekintet alá nem vonható. Amennyiben azon
ban olyan színművészeti főiskolát végző egyén szán
dékozik ipari pályán elhelyezkedni, akit eddigi pá
lyájának folytatásában végbizonyítványának megszer
zés** után hatósági orvos által igazolt testi fogvalko- 
zása gátol, az ilyen egyén végzettségének az ipari ké
peslés szempontjából való figyelembevételét legfőbb 
felügyeleti jogából folyóing a kereskedelemügyi (ipar- 
iigvi) miniszter esetről-cselre elbírálás tárgyává teszi. 
(134.463— 1931. ,K. M.)

Irányáraknál nincs szankció. A lényképészipar- 
lestiilet közgyűlése az idén kötelező irányárakat lep
leiét* életbe. A polgármester mint II. fokú iparhatóság 
ezt a közgyűlési határozatot megsemmisítette. Ugyan
így döntötl III. fokon a m. kir. iparügyi miniszter úr 
is az 1932. VIII. Ic. S. §-ára hivatkozva. Az indokolás 
lényege, hogy az ipartestületnek nincs joga az irány
árak betartása véget pénzbírságot vagy más kénysze
rítő eszközt alkalmazni. Az irányárak csak tájékoz
tató árak. (6791/1936. ip. min.)

A hadirokkantuk alkalmazását törvény rendeli el.
Az erről szóló 1933. évi VII. le. értelmében olt. ahol 
legalább 20 munkás dolgozik, új felvételeknél az új 
alkalmazottaknak legalább 10 százalékát a hadigon
dozottak köréből kell választani. Ez! a hatóságok el
lenőrzik. ennek mellőzését büntetik.

Ái-rontás a zsűri, a tábla és a kamarai vál. bíró
ság előtt A zsűri ezt mondta ki: „lla a tejfiók a pék
sütemény! beszerzési áron vagy azon alul árusítja, 
úgv a péksütemény az ő üzleti eljárásában „csalogató" 
árunak ( , , L o c k < i r t i k e l “ , „ B e t t e r “) tekinthető, magáról 
az áron aluli árusításról ugyanis feltételezhető, hogy 
kizárólag önös és megtévesztő reklámcélokat szolgál. 
Ezi a magatartást pedig a zsűrinek elvi állásfoglalása 
az üzleti erkölcsbe ütközőnek minősíti.1 A Tábla 
14.91 7— 1934. sz. ítéletében a beszerzési ár mellett az 
üzemköltséget is figyelembe vette és alperesi a be
szerzési árat valamivel meghaladó, de számbavehetö 
üzleti nyereséggel nem járó és így az észszerű gaz
dálkodással ellentétes, kizárólag reklámcélokat szol
gáló árusítás abbanhagyására kötelezte. Ha a ver- 
senyvállalal számbavehetö üzleti nyereséggel, tehál 
gazdaságilag indokolható áron árusítja áruit (vagyis 
üzleti eljárásával csak egy olcsóbb beszerzési forrást 
hasznosít), úgy eljárása a versenytörvény (1923:V. le. 
szempontjából nem kifogásolható, mivel az árunak 
másoknál olcsóbban történő árusítása egymagában 
véve még nem ütközik a tisztességtelen versenyt Ti
lalmazó törvény 4 8-ába. (Vb. 226 -1935. a Peri-ke
nyérgyár elleni perben).

A inai tülekedő, izgalomtelf életben a dohányzás szinte 
létszükséglet. Kiváló orvosaink viszont állandó harcol folytat
nak n tüdőszövetekre káros és a vérnyomást veszélyes mér
tékben megnövelő nikotin ellen. Mi tehát n megoldás? Egyet
len szóval megmondható: NIKOTEX!

Felelős kiadó: (lyenes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííintézcte. 
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Rongyaiból szőnyeget, takarót!
Ne dobja cl régi hasznavehetetlen rongyait, harisnyáit, 
ruhadarabjait, rossz szőnyegeit és textil hulladékát. A 
fentiek bármelyikéből divatos futót, összekötőt, vala
mint takarót készítek. Közigazgatási tisztviselőknek 
készpénzáraimból 5% engedmény. Vidékieknek 25 pen
gőn felüli vásárlásnál bérmentve szállítok. EHRENEELl) 
GÉZÁNÉ háziszőttes szövődé, Budapest, VI., Izabella 

ucca 67. (Orienl mozi mellett).

Springut Henrik t o j á s -
utódu O fn er  M árton  I13Qyk6r6Sk6(IŐ

Számos budapesti kávé ház, étterem és vendéglő 
állandó szállítója.

Budapest, VI., Vasvári Bál ueen 10. — 'lel.: 1-217-54.

B E RGIE l r " V  szobafestő, mázoló, fényező és tapétázó

L e  Q  B udapest, VI., H egedűs S án d o r u c ca  27.
*  Telefon: 1-204-82.

IQ. Grünwald MórFerenc József-rakparf 6.
Telefon: 1-858-59. —  Üveg és porcellán.

Gschwindt f̂ e
Aqua vitae és egyéb likőr különlegességek, főzelék és gyümölcs konzervek

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

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajboraif 
palackozva és hordóféfelben.

I r n n p n p t  irodájába, üzletébe, otthonába 
W y C | J w l  legolcsóbban Édes és Deesy-

nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. Tel.: 1-442-24

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

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

sarok.) Telefon: 1-378-6'.).

F I C l V F l  l Ü N K t  PIATNIK NÁNDOR 1 IV i  I  I^ i^J L 4 1 > rV Í ES FIAI BUDAPEST
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktóll
Magyar Játék k ártyagyár R.-T*

PIATNIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Roftenbtller-u. 17.

Telefon: 1-310-63, 1-463 71. 
Alapittatott 1824.VÉCUCGv

A welszi herceg ittarlózkodása alatt a lipótkörúti

Glasner Ede r.t.
PRIMCE OF WALES1

kétszersültjét fogyasztotta.
L II ’ ÓT KÖIUJT 6. TE LE FO N : 1-116-20.

M o c z n i k -m  u s t á r  legyen  m inden asztalon !
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