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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

1937. január 5-ig megfizetendő az 1936. évi IV. 
negyedére (november) esedékes üzletbér harmadik 
részlete.

Január 5-ig kifizetendők az 1936. évről fennma
radt adóközösségi hátralékok.

Január 6-ig megfizetendő a nem átalányozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Január 10-ig tartoznak az adóközöség tagjai ja
nuár havi fényűzési és forgalmi adóátalányukat meg
fizetni.

Január 15-ig fizetik fényüzési adójukat azok, 
akik nem tagjai az adóközösségnek,

Január 20-ig befizetendő az átalányozott és zenés 
kávéházak vigalmi adója.

Január 25-ig benyújtandó a székesfőváros pénz
ügyi osztályába a vigalmi átalányozása iránti két-

Január 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti-, külön- és rokkantellátási adó. 
Megfizetendő a zeneszerzői jogdíjak í. lelevi részleté.

Január 31-ig felmondható a rögzített kereseti-, jö
vedelem és vagyonadó.

Mérföldkőhöz
értünk ismét. — Azon a hosszabb vagy rövidebb úton, 
mely mindenki részére ki van szabva, az évek válto
zása és elmúlása jelzi a megtett utat.

Ismét elmúlt egy év, idősebbek lettünk és gazda
gabbak — tapasztalatokban. Mert talán ez az egyedüli 
amit az iparüző manapság szerezhet.

A mérföldkőnél meg-meg szoktunk állani és visz- 
szatekintve a megtett útra, következtetünk a még 
hátralévő részre. Minő lesz az, síma, egyenes, vagy ka
nyargós és hepehupás? Hová vezet: a jólétbe, a sze
rény megélhetéshez, vagy a tönkremenéshez? Nem 
vagyunk jósok és így csak remélni és óhajtani tudunk, 
de tisztán látni nem.

Ha az elmúlt év eredményeire tekintünk vissza, 
azt kell látnunk, hogy az év folyamán sok minden 
történt, amit nem kívántunk, de nem is láthattunk 
előre.

Az év történetéből két fő mozzanat emelkedik ki.
Az egyik az új ipartörvény novella életbeléptetése, 

mely az iparűzés feltételeit hosszabb tanoncidő, kö
telező mestervizsga útján megnehezíti. Egyben azon
ban a közszükségleti szempont kötelező figyelembe
vételére vonatkozó rendelkezést egyelőre formálisan 
hatályonkívül helyezte addig, amíg a vonatkozó sza
bályrendelet ki nem egészíttetik.

A másik esemény, mely iparunk békés nyugalmát 
sokkal alaposabban megzavarta: az évszázados
borravalórendszer megszüntetése volt. A helyen fe
lesleges e kérdés körülményeit újból ismertetni, hóna
pokon át, eleget írtunk és beszéltünk erről. A való
ság az, hogy a hullámok még nem simultak el és a re
ményeiben csalódott propaganda még mindig nem 
tud az adott helyzetbe belenyugodni

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási en
gedélyek iránti kérvények.
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Sajnos ebben a kérdésben, jól láttunk és teljes 
mértékben beigazolódott testületünk hosszú éveken át 
hangoztatott felfogása, hogy a borravalórendszer meg- 
bolygatása és eltörlése nem szolgálja sem az alkalma
zottak, sem a közönség, sem az ipar érdekeit.

Ma azonban tényekkel állunk szemben, amelye
ket visszacsinálni nem lehet.

A borravaló megszüntetése folytán előállott hely
zet, mindjobban fokozódó élelmiszerdrágaság egyes 
üzletekben szükségessé tette az árak rendezését. A 
borravaló rendelet által kiváltott izgalmas hangulat
ban ez a — nem szerencsés időben életbeléptetett ár
emelés, — felkeltette a hatóságok figyelmét és felhi
vattunk a kávéháza kalkulációk részletes- beterjesz
tésére. Ez megtörténvén — tudomásul vétetett.

Az oly nagy port felvert áruházi rendelet sem 
hozta meg az érdekeltségek reményeinek beteljesedé
sét.

Az év folyamán életbelépett fővárosi lakbérsza
bályrendelet egy lépést tett előre a kereskedelmi és 
ipari tulajdonjog terén, amikor a hosszabb tartalmú 
bérletek esetére, hosszabb felmondási időt állapított 
meg. Ez a kérdés különben a kereskedelmi és ipar
kamara elé került, mely teljes energiával igyekszik 
ez ügyben végre eredményt elérni.

Terheink sajnos mivel sem csökkentek, sőt meg 
új adóztatási ideák is felmerültek. Ugyanez áll az OTI 
és MABI terhekre, melyeknek könnyítése bizony ki 
vánatos lenne.

A nyersanyagok drágulása az év végével meg
szülte az árak ellenőrzéséről szóló rendeletet, mely 
bennünket csak azért nem ijeszt meg, mert évek óta 
tapasztaljuk az 1920 :XV. évi törvénycikk ,.áldásait.“

Ez az elmúlt esztendő képe az események tiikré
ben.

Ha iparunk belső történetét, helyzetének változá
sát vizsgáljuk, sajnálattal kell látnunk, hogy kartár
saink még mindig nem jöttek annak tudatára, hogy 
nem elég az ipar jobhrafordulását a külső tényezők
től, a hatóságok jóakaratától várni, de magunknak 
kell rendet csinálni a portánkon.

Évek óta hangoztatjuk a reális kalkuláció, gaz
daságos üzletvitel szükségét, a dumping jelenségei
nek kiirtását, sajnos kevés eredménnyel.

Kartársainkat a látszólagos sikerek kábítják el, 
azt hiszik, hogy a bevételek és a forgalom mestersé
ges feltornázása egyben eredményeket jelent.

Az eredmények azonban valósággal az ellenkezőt 
mutatják.

Ma már a hatóságok is felismerték az árrom- 
bolás hátrányait, a köz és jogos magánérdeket káro
sító voltát. Kartársaink egy része pedig még mindig 
új meg ú j árrombolási fogásokat találnak ki a régiek 
mellé.

Uj évbe fordultunk, szeretnénk valami jobbat, 
szebbet remélni. A hatóságoktól terheink könnyítését 
alig remélhetjük.

Magunknak kell dolgoznunk azon, hogy iparunk 
és a magunk sorsa jobbra forduljon.

Eljött az ideje, hogy az iparban tapasztalt kinövé
seket ha lehet szép szóval és meggyőzéssel, ha nem 
a most már rendelkezésre álló törvényes eszközökkel 
kigyomláljuk!

Pincér, fizetek I
irta: Karinthy Frigyes.

A vendéglősökkel már rég volt bajom, egy cik
kecske erejéig hadd veszem igénybe szívességüket, 
hogy alkalmat szolgáltatnak egy kis panaszra. Nekik 
nem árt, nekem használ, ha kiönthetem a szívemet.

A fizetőpincérről van szó.
Minden rendes országban s főként a rendes ven

déglőkben, ha megebédeltél s hívod a fizetőt, a fi
zető finoman és diszkréten egy cédulát tesz le az asz
talra, amin fel van írva. mit fogyasztottál, — az árak 
összeadva, a végösszeg feltüntetve, esetleg a borra
való is be van már számítva. Semmi dolgod többé, 
kifizeted, veszed a kalapot, közben gondolhatsz már 
rá. hogy melyik kávéházba indulj feketézni. A cédu
lát a kiszolgáló pincér állítja össze, aki mindent fel
ír, amit rendeltél.

Nálunk ez nem így történik.
A fizető főúr odaáll eléd, kétoldalt megjelenik 

mellette, mint egy komor szertartás hivatalos szerep
lői, ügyész és vádbiztos, a kiszolgáló pincér és a pik- 
kológyerek .

És kezdődik a vallatás.
Képzeleted már régen túl van a bűnön, amit el

követtél, vadállati ösztöneid sugallatára. Gyomrod 
csendben és sötétben végzi az elszámolást, lelked túl 
a test vágyain, tiszta szépségek felé repdes, megve
téssel utasítaná vissza a félórával előbb még csábító 
ingert, amit egy hagymás rostélyos képzete kelthet.

De a vizsgálóbíró könyörtelen.
Emlékezz csak.

Hogy is volt azzal az erdélyi rakott káposztával? 
Salátát is ettél hozzá? Nem? Talán mégis, gondolkozz 
egy kicsit. Úgy, szóval libamájas rizottó is volt. Talán 
bizony parmezánt is kértél, külön? Nagyon érdekes. 
No és — ital? 'Sör? Igen ám, de milyen? Sötét? Vilá
gos? Szóval, világos — ohó! várjunk csak! ezzel még 
nem könnyítettél lelkiismereteden! kis pohár, vagy 
nagy pohár1? Nem tudod? Vagy úgy teszel, mintha
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nem tudnád, no mindegy, majd felfrissítjük az emlé
kezeted — következik a tanúkihallgatási

Vádbiztos pincér elv társ, kisponar vagy nagypo
hár volt vádlottnak? Vádlott azt állítja, hogy kispo- 
hár, de nem emlékszik rá egész biztosan.

Vizsgálóbíró és vádlott egy pillanatra összenéz
nek. Aztán a vádbiztos szünetet kér. Azonnal jön, be 
kell szereznie az adatokat, a bizonyítást kiegészítő 
dokumentumokat. Hátraszalad a söntésbe, ahol a tit
kos feljegyzések vannak, ahol figyeltek, ahol mindent 
tudtak rólad, ahol fel van jegyezve előéleted, ujjle
nyomatod, fényképed.

Egyedül maradsz a vizsgálóbíróval es a pikkoló- 
gyerekkel. A vallatás szünetel, kezében a jegyző
könyvvel, udvariasan, de szótlan megvetéssel var a 
főur s te ott ülsz s kinosan töröd a fejed, hogy is 
volt csak azzal a sörrel. Igen, már a rizottónál eszed
bejutott (rémes, milyen zsíros volt a rizottó! kellett 
neked? attól émelyeg úgy a gyomrod, most hogy me
gint észedbejuttatták), már a rizottónál gondoltál rá, 
jó lenne egy pohár sör és, szóltál is valamit, de kis 
pohár volt vagy nagy pohár? azóta elvitték a poharat, 
amiről meg lehetne állapítani. Mindenesetre jobb lenne, 
ha kispoliár lett volna, lehet, hogy lélektani, titkos 
okai vanank, amiért találomra kispoharat mondtál. 
Mindgyárt ki fog derülni —de milyen szégyen lenne, 
mások és önmagad előtt, ha kiderülne, hogy mégis 
nagypohár volt.

De már jön vissza a pincér. Diszkréten, halkan 
fordul a vizsgálóbíróhoz, neki jelenti.

Nagy pohár volt.
A főur nem néz rád, szónélkiil feljegyzi. Innen 

kezdve a tárgyalás számodra határozottan kedvezőt
len hangulatban folyik tovább.

A rendes törvényes vallatásoknál ezen a ponton 
szokta mondani a vizsgálóbíró, lapozva egyet a ter
jedelmes jegyzökönyvön, hát kérem, hagyjuk ezt 
most, térjünk át arra a bizonyos dologra, ott a ba
konyi erdőben, mit tud erről?

Sajt volt kérem?
Tessék kérem, hogy volt-e sajt? Hogyne, sajt volt, 

ó igen, határozottan volt sajt — várjon csak egy perc
re. És képzeletedben felködlik sárgán és haloványan, 
mint Hamlet előtt a kisértet, szernek helyén tátongó 
lyukakkal, hosszú, halvány, karcsú, szinte átlátszó le
begéssel felbukkan egy Szelet Ementáli, hogy számon-

kérje tőled bánatos életét — oly halványan, betegen 
feküdt a tányér közepén, két szelet retek közt, mint
egy esdekelve, hogy ne bántsd, hiszen nincs is szüksé
ged rá, hiszen már jóllaktál, telhetetlen gyomra a 
molochnak megkapta a véráldozatot, gyenge húsát 
szűzi csibéknek, pelyhes kis jószágok, édesekI Em
lékszel? gyermekkorodban . . .  a nyaraló kerítése mel
lett két kis pálcikán egy csomó pehely . . . milyen te
hetetlenül, kedvesen pislogtak az édes napfényben, 
ami számukra ugyanezt jelentette, mint a te számodra, 
boldog lüktetést, örömet, a következő perc reményét, 
csibék, aranyos kis jószágok . . . hol vagytok, hová 
lettetek, hová lett az ifjúság? . . .

— (Sajt volt, kérem?
Riadtan, eszmélsz — fájdalmasan nyilai szívedbe 

a rideg valóság. Ez nem a gyermeKkor örök szépségé, 
nem a nyaraló, ahol boldog voltai — a csibék nincse
nek immár, hogy hová lettek? Hát a hasadba vándo
rolták! te magad pusztítottad el őket pribékeid, ártat
lanul hullott el vérük, a kés átnyisszantotta gyenge 
torkukat . . . szétroncsolt testük ott fortyog most 
émelygő gyomrod mélyén — pfuj! így etted meg 
mindazt, ami szépség és jóság volt körülötted — hat 
nincs igaza a vegetáriánusnak? Most aztán felelj — 
minek kellett még az az ementáli is? Emmenthal vilá
goszöld rétjein legelésztk a békés tehenek — hol van
nak ők? a tejök óriási korongokban posliad raktárak 
mélyén, csontjukból enyvet iöztek, bőrükből cipő 
lett, húsukból félkövér marhaszegy, ecetes tormával 
— micsoda összeállítás! egymáshoz nem való anyagok 
kavargása, az óriási retortában, ahol a gyermekes, 
vak emberi képzelet játszik világ kezdete óta, hogy 
lejetetejére állítsa a világot, ne hagyjon semmit a 
helyén, a maga szennyes ösztönével! Mert mindez 
szenny és piszok valóban — a röhögő, jóllakott Ko
vács úr azt mondja: „Kérem, mindegy az, egy gyo
morba megy11, de nem gondolta meg, mit jelent az, 
hogy a gyomorba megy minden, ami odakiint a ter
mészetben üdén és kecsesen és szétválasztva, elkülö
nítve lengett és suhant és illatozott és szemérmesen 
hajladozott a szélben — a gyomorba, a gyomorba ke
rül, összezúzva, felaprítva, egymáshoz dörgölve, és 
dögönyözve, besózva és paprikázva, a gyomorba, t! 
sötét iombikba, ahol sár és csapadék lesz, alaktalan 
anyag, káosz, értelmetlen zűrzavar, melyből fel nem 
ismered többé az alkatrészeket. Egy bölcs biológus

isii
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egy fiatal, szerelmei házaspár. Ha já a reggeli, 
már jókedvüek.
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így határozta meg egyszer a szenny fogalmát: ..szenny 
minden anyag ,ami nem a maga helyén \an“, amiből 
az is következik, hogy viszont semmi se szenny, ami 
a helyén van, bárhogy nevezed a magad önző, mohó 
szempontjából nézvén a dolgok rendjét, — de ki 
mondta, hol tanultad, hogy a boldog, futkosó állatkák, 
illetve növények helye a te gyomrodban van, hogy 
ott adtak találkát egymásnak s nem, például a rózsa- 
kehelyben, ahová pillangó szárnya viszi a porzót, ki
pattanó, boldog mámorában a helyénvaló anyagcseré
nek, amit a költő így nevez: szerelem.

önagvságának is volt sajt?
Ez a szembesítés, a tanúkihallgatás legkínosabb 

része. Igen, ez lett belőle, a szerelemből, hogy őnagy- 
ságának is volt sajt, ö maga állítja, beismerésben van 
őnagysága — ugyan miért is ülne itt különben, annyi 
év után? ha nem a sajtért, ami volt, igenis volt, emen
táli és egyebek, a sajt, amit kiejtettél a szájadból, 
mert valamikor egy boldog pillanatra elhitette veled 
őnagysága, hogy te nem egy sajtrágó, .sajtfeldolgozó 
és sajllermelő készülék vagy, magyarul sajtkukac, 
kinek egyetlen feladata a világon, hogy a sajtot szí
veden és idegeden és agyadon át feldolgozva, mások 
számára is lehetővé tedd a sajtot — hanem szív vagv 
és ideg vagy és értelem vagy, a boldogság reménye 
vagy, tehát sokkal nagyobb dolgot mivelsz, ha nem 
nyeled le a szájadba vett sajtot, hanem énekelsz egyet 
azzal a gyönyörű hangoddal, egy dalt. a szépségről, 
az ő szépségéről — elhitette veled, valamikor egy pil
lanatra, és te, elkezdtél énekelni és ő csak erre várt és 
felkapta a sajtot és kinevetett és azóta is . . . azóta is, 
mióta ezt tudod . . . már nem lehet máskép . . .  az 
ember vagy pacsirta vagy sajtkukac!

Pfuj élet!
*

És mindez nem történt volna, ha a számlát készen 
teszik eléd, vacsora után. Vagy előtte, amikor minden
ről egészen másképen vélekedsz.

H i v a t a l o s  r é s z
A m. kir, minisztérium 

7.450|1936 M. E. sz, rendelete
az árak ellenőrzéséről.

A ni. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet 
rendjének, továbbá az államháztartás egyensúlyának 
biztosításáról szóló 1931. évi XXVI. t. c. 2. és 3. 8- 
ában kapott és legutóbb az 1936:XV11I. törvénycikkel 
meghosszabbított felhatalmazás alapján a következő 
két rendeli:

1. 8.
Az 1.200/1933. M. E. számú rendelet alapján szer

vezett Árelemző Bizottság mind a belföldi, mind a 
külföldi árak alakulását rendszeresen figyelemmi ki- 
sérí.

A kereskedelem és közlekedésügyi miniszter uta
sítására az Árelemző Bizottság elnöke bármely ipari 
(bánya) vagy kereskedelmi vállalatot, valamint bár
mely iparost vagy kereskedőt felhívhat annak beje-

schiiiínger unna 25I5Í F 4' » ;
Vörösmarthy-uíca 47b.—Telefon : 1—213—85.'
Az ország, legrégibb, modernül berendezett gőzmosodája.

leütésére, hogy valamely közszükségleti cikket mily 
áron hoz forgalomba. A felhívásnak a kitűzött határ
időben eleget kell tenni.

2. 8.

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, ha 
az Arelemzö Bizottság véleménye alapján vagy anél
kül is úgy találja, hogy valamelyik vállalat, iparos 
vagy kereskedő valamely közszükségleti cikket indo
kolatlanul magas áron hoz forgalomba, az érdekelt 
miniszterrel egyetértve az 1. 8-ban említett adatokon 
felül az áralakulás szempontjából lényeges adatok 
bejelentését, felvilágosítások adását és iratok bemuta
tását kívánhatja; kiküldöttje utján az üzletvitelt és 
az iizlelkezelést, az üzleti könyvek és egyéb iratok 
megtekintésével is megvizsgáltathatja; a vállalat tu
lajdonosát (az iparost, a kereskedőt) és alkalmazot
tait, valamint egyéb személyeket is — szükség esetén 
a bíróság útján eskü alatt is — kihallgattathatja.

3. 8.
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter, ha 

a 2. 8. alapján megtartott vizsgálat eredményéhez ké
pest azt állapítja meg, hogy a vállalat (iparos, keres
kedő) valamely közszükségleti cikket indokolatlanul 
magas áron hoz forgalomba és az ár leszállítása vá'gy 
az ár szabályozásához szükséges intézkedés végett az 
érdekelt vállalattal folytatott tárgyalás nem vezet kellő 
eredményre, az érdekelt miniszterrel egyetértve a kö
vetkező intézkedéseket teheti:

1. az adó, a vám, valamint egyéb tekintetben 
adott kedvezmények megvonása, a közszállításokból 
való kizárás, az iparűzési jog elvonása, az iparrendé
szet vagy a fuvardíjszabás körében megfelelő más 
rendszabály alkalmazása iránt intézkedhetik,' illetőleg 
ily intézkedésre az illetékes miniszternek javaslatot 
tehet. Az illetékes miniszter ennek a pontnak alapján 
csak törvényes hatáskörébe utalt intézkedést tehet; 
az intézkedést akkor is megteheti, ha az intézkedés 
alkalmazásának egyéb jogszabályokban megszabott 
különös feltételei nem állanak fenn;

2. javaslatot tehet a m. kir. minisztériumnak a 
vámtarifában megállapított egyes vámtételeknek mó
dosítására vagy megszüntetésére vagy egyéb vámpoli
tikai intézkedésre. A m. kir. minisztérium az ily in
tézkedésnek az idevágó törvényben megállapított elő
feltételeire és korlátáira tekintet nélkül rendelkezhe
tik.

Ha az illetékes miniszter a jelen 8. alapján ipar
űzési jogot vagy olyan hatósági engedélyt von el. 
amely nélkül a vállalat (az iparos, a kereskedő) üze
mét (üzletét) nem folytathatja, határozata ellen ha
lasztó hatályú panasznak van helye a közigazgatási 
bírósághoz. A közigazgatási bíróság a panasz tárgyá
ban soronkívül jár el.

4. 8.
A 2. 8-ban meghatározott vizsgálattal és a 3. 8- 

ban említett tárgyalással a kereskedelem- és közieké-
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désügyi miniszter az érdekelt miniszterrel egyetértve 
az Árelemző Bizottságot is megbízhatja.

5. §.
Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rend- 

delkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hóna
pig terjedhető elzárással büntetendő az aki, az 1. és 
a 2. §. alapján hozzáintézett felhívásnak igazolatlanul 
eleget nem tesz, vagy valótlan adatokat közöl, vagy az 
elrendelt intézkedés foganatosítását akadályozza.

A pénzbüntetésre az 1928:X. törvénycikk rendel
kezései irányadók. A pénzbüntetés legmagasabb mér
téke az 1931 :XXVI. t. c. 3. 8-ának (1) bekezdése értel
mében 8.000 pengő. A pénzbüntetés álváltoztatására 
és a kihágás elévülésére az 1931 :XXVl. t. c. 3. §-ának 
(3), illetőleg (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
irányadók.

A kihágás miatt az eljárás a kir. járásbíróság 
hatáskörébe tartozik.

6 .  I .

A jelen rendelet nem érinti sem az 1920:XV.,sem 
az 1931 :XX. törvénycikk rendelkezéseit

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A jelen rendeletet a kereskedelem- és közlekedés- 

ügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértve 
hajtja végre.

Budapest. 1936. évi december hó 19-én.
Dr. Darányi Kálmán s. k. 

m. kir. miniszterelnök.

„Saját kártyájával
is játszhat'

Ezt a mondatot olvassuk egy újonnan megnyíló 
kávéház hiredtésében, ahol egyéb jók és olcsóságok 
között még a „saját kártyával való játszhatással is 
meg akarja vendégi kedvét nyerni .

Nem új jelenség ez, nem az első és nem az utolsó 
ilyen hirdetés.

Vannak kartársak, akik nem csupán újsághir
detéssel. de egyes érdekeltségekhez intézett levelekkel 
ajánlják fel az ingyenes kártyát.

A hangsúly ebben az eljárásban nem a .,saját" 
vagy „idegen“ kártyán van. de azon a tényen, hogy 
ingyen nyújtunk olyan szolgáltatást, melynek az ipar 
számvetésében értéke, hozzá jelentős értéke van.

Sokszor megírtuk és hangoztattuk, hogy régeb
ben a kávéházak kalkulációjának tekintélyes részét 
a játék jövedelem adta. Rendszerint ez fedezte az üz
let bérét. Kartársaink egy része ezt a bevételt oda
ajándékozta vendégeinek, abban a reményben, hogy 
a réven elvesztett jövedelmet, behozza a vámon.

Ez azonban nem igen sikerült, mivel az ingyenes 
kártya mellé még a kávé árát is le kellett szállítani, 
így tehát ez a reklámeszköz a bevételek tokozása he
lyett inkább csökkenti azokat.

De ez a bevétel egyben adóalap is, az állam 
forgalmi adójának és a főváros vigalmi adójának 
alapja.

A köztudatban — sőt a joggyakorlatban már ki
alakult az a felfogás, hogy az ilyenfajta ajándékozás 
a tisztességtelen verseny elveibe ütközik.

P á lp u fita i sajt 
H e lle r d o b o s 

em m enthali 
D e rb y  sait kávéházakban

nélkülözhetetlen

A kamarai zsűri álláspontja az. hogy az a ke
reskedő, aki bármely okból áruit olcsóbban árusíthat
ja, az árakat szállítsa le, és ne igyekezzék ajándék 
adásával a vevőközönséget a juttatott szolgáltatás 
nagysága, értéke tekintetében megtéveszteni.

A kamara zsűrije szerint tiltott az ajándékozás, 
ha oly tárgyat adok, amely az üzleti forgalomban ko
moly, keresett tárgy jellegével bír. Amit rjándékba ka
pok, azért már nem, vagy nem szívesen adok pénzt 
— és így ezeket a tárgyakat mintegy kiemelem az 
üzleti forgalomból.

Már pedig a „kártyajövedelem" a kávéházi üz
letnek komoly cikke. S minthogy az ingyen kártya 
divatja megkezdődött, ezért ma már senki sem akar 
pénzt adni és ez a jövedelmi forrás az üzleti forga
lomból kiesett, vagy ki fog esni.

lgv a kamarai zsűri állásfoglalása szerint
tisztességtelen versenyt követ el az, aki hite
lének tisztességtelen kihasználása, vagy az, 
állammal, versenytársaival vagy hitelezőivel 
szemben fennálló kötelezettségeinek szándé
kos, rosszakaratú elmulasztásával szerzett 
gazdasági előnyök révén árukat v. munkatel
jesítményt oly árakon kínál, amelyek a lee
melési költségeket sem fedezik és a rend
szeres gazdálkodás követelményeivel ellen

keznek.
A tisztességtelen verseny és az ingyenes szolgál

tatás körüli joggyakorlat iparunkban mindeddig nem 
alakult ki a kellő precizitással. A fogalmak nincse
nek kellőkép tisztázva és í£y hozhatott egy ilyen in
gyenes kártyaadás ügyében a bíróság felmentő ítéle
tet azzal az indokolással, hogy „nem mond ellent az 
üzleti tisztességnek és jóerkölcsnek alperes azon eljá
rása, az a magatartása, ha vendégeinek díjmentesen 
kártyát bocsát rendelkezésre, mert a kávéházi üze
mekben szokásos a vendégek szórakoztatása és hogy 
ez hírlapok hazai és külföldi képeslapok, billiárd 
vagy kártya rendelkezésre bocsátásából áll, közömbös 
és a tisztességes üzleti magatartás kereteit nem ha
ladja túl.

Ez az indokolás egyáltalán nem helytálló. A hír
lapok vagy egyéb szórakozások nyújtása a kávéház 
üzemének teljességéhez tartozik. Ezek — épúgy mint 
a zenés szolgáltatások — minden vendég rendelkezé
sére állanak és annak üzemi kiadásai az általános 
üzleti rezsibe be vannak kalkulálva. Vannak üzletek, 
ahol különleges attrakciók, zene, ének stb. vannak- 
otl ennek költségei a zenélés idején felszámított 
magasabb árakban fejeződnek ki.

A kártyát nem minden vendég veszi igénybe, 
tehát nem általános, de speciális, egyesek részére 
nyújtott szolgáltatásról van szó. El tudjuk képzelni, 
hogy a nem kártyázó vendég az osztó igazság és 
egyforma elbánás elvénél fogva a kávét fogja ingyen 
követelni.
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S algó  g ő zm o só g yár
és f f e h é r n e m l ík ö lc tö n x ö
VI., Vörösmaríy-u. 54. Tel.: 1-162-86 

Olcsó árak 1 Pontos kiszolgálás!

Tudjuk kartársaink az ingyen kártyázást azzal 
indokolják, hogy a „hozott'1 kártya nem jelent ki
adást reájuk. Ez azonban csak részben áll meg, mert 
a kávéházban való játszáshoz nem elég a kártya, 
de azzal egyéb szolgáltatások és kiadások járnak.

A jövőre vár tehát a fogalmak tisztázása és a 
joggyakorlat kialakulása.

Uj helyzetet teremtett az 193Ö. évi VII. te., az 
ipari novella 28. §-a. Ez a szakasz a szakma védelme 
érdekében kisérletképen bizonyos mértékig megva
lósítja az objektív árak vizsgálatának kérdését, vagyis 
az árszabás kérdésének elbírálásánál a szakmai árak 
mérlegelését teszi kötelezővé, amikor kimondja, hogy 
az ipartestület elöljárósága az illetékes kereskedelmi 
és iparkamarához fordulhat, ha valamely ipartestü
leti tag vagy a tagok egy része az ipari készítmények 
árát. illetve a vállalt munka díját az iparűzés tisz
tességét sértő egészségtelen versennyel olv mértékben 
szorítja le, hógy emiatt az iparosság többi részének 
életfenntartását veszélyezteti. Ennélfogva az ipari 
novella 28. §-a alapján alakítandó, árrombolási 
hevekben döntőbizottság köteles a szakmai érde
keket. az általános piaci helvzetet, valamint azt mér
legelni, hogv alkalmas-e a kifogásolt árszabás arra, 
hogv a szakma életérdekeit és létfenntartási lehetősé
geit veszélyeztesse.

Abból a ténvből. hogy a törvény 2S. § a belevette 
a marasztalás alam'áúl szolgálható ténválladékba az 
„iparűzés tisztességét sértő egészségtelen verseny" fo
galmát, következik, hogv a szakmai szokásos árak
nak. sőt az általános piaci áraknak alákínálása csak 
abban az esetben minősíthető a törvény 28. §-ába 
ütköző árrombolásnak, ha a cselekmény elkövetésé
nek kisérő eredménvei az iparosvilág tisztességérze
tével és jóizlésével ellenkeznek.

II rögzített adók felmondása
A törvény lehetővé teszi, hogy azok az adózók, 

akiknek jövedelmük az 1930. év folyamán csökkent, 
jövedelem-, vagyon- és kereseti adójuk alapját fel
mondhatják és kérhetik annak újabb megállapítását. 
A felmondást és az új megállapítást írásban kell 
kérni és csatolni kell az új kereseti-, jövedelmi- és 
vagyonadóalap bevallási ívét.

Tekintettel arra, hogy éppen az iparosság az, 
akinek az év folyamán csökkent a jövedelme, jogos 
a felmondás és az új megállapítás kérése. A fősúlyt 
azonban nem a kincstár által megállapított összeg 
sokallására kell fordítani, hanem bizonyítani kell a 
jövedelem csökkenését. Nem azt kell kimutatni, hogy

Kristály á s D c n y o s  f o r r á s v í z  c s a h

Járnék, g yü m ö lcs- ős
g g « o l A ü ü ^ » M O H » A r a i n k a t  lényege
l O Z C I C K K y i i i l S r V  sen leszállítottuk.

Kérjen árajánlatot

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

mennyi jövedelem nincs, hanem azt, hogy mennyi 
volt a veszteség.

Az adóhatóságokkal szemben azt kell bizonyí
tani, hogy mennyi volt a tényleges jövedelem, vagy 
vagyon.

Az elsőfokú kivetés ellen sérelmesség esetén az 
adófelszólamlási bizottsághoz, ennek ítélete ellen pe
dig a közigazgatási bírósághoz kell panasszal élni. 
De itt sem az adót kell sokallani, hanem az adó 
alapját kell megfellebbezni.

Az iparosság helyesen teszi, ha a január 31-ig 
terjedő idő alatt él a felmondás, illetve az új meg
állapítás kérdésének jogával. Ebben azonban csak 
azoknak lehet részük, akiknek a uvedelmi és kere
seti adóalapjuk az 1930. évi kivetés alkalmából 
10.000 pengőn, vagyonadó alapja pedig (‘000 pengőn 
alul volt.

Hz árak ellenőrzéséről 
szélé rendelet

A hivatalos lap december 20-iki számában meg
jelent a kormány 7450/1930. számú rendeleté az árak 
ellenőrzéséről, melyet teljes szövegében fentebb köz
lünk.

A rendelet kimondja, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter utasítására az Árelemző Bizottság elnöke 
bármely vállalatot, iparost és kereskedőt felhívhat 
annak bejelentésére, hogy valamely közszükségleti 
cikket milyen áron hoz forgalomba. Ifa a miniszter 
úgy találja, hogy ár indokolatlanul magas, az árala
kulásra vonatkozóan felvilágosítást és iratok bemuta
tását kívánhatja, az üzletvitelt, könyveket és egyéb 
iratokat megvizsgáltathatja, a vállalat tulajdonosát, 
alkalmazottait, sőt egyéb személveket is — szükség 
esetén a bíróság útján eskü alatt is - -  kihallgattat- 
hatja.

Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a vállalat 
(iparos, kereskedő) közszükségleti cikkét indokolat
lanul magas áron hoz forgalomba és az árleszállítás 
ra vonatkozó tárgyalás nem vezet sikerre, a kereske
delemügyi miniszter a vállalat (iparos, kereskedő)

5zenf Lukács uédjeggyel eredeti.
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Hattyú gözmosó
Rzáraz veg-ytiaztiiftH  «■ fe s té s

Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-385-59
Az ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

adó-, vám- vagy egyéb kedvezményeit megvonhatja, 
azt közszállításokból kizárhatja, az iparűzési jogot 
elvonhatja, az iparrendészet vagy a fuvardíjszabás 
körében megfelelő rendszabályt alkalmazhat, végül ja
vaslatot tehet egyes vámtételek módosítására vagy 
megszüntetésére vagy egyéb vámpolitikai intézkedés
re.

Ha a miniszter iparűzési jogot vagy olyan 
hatósági engedélyt von cl, amely nélkül a vál
lalat (iparos, kereskedő) üzemét, üzletét nem 
folytathatja, határozata ellen halasztó hatá
lyú panasznak van helye a küzigzgtási bíró
sághoz, amely a panaszt soronkívU! intézi el.
A rendelet megszegése két hónapig terjedhető 

elzárással és 8000 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntethető.

A rendelettel egyidőben kinevezte a kereskede
lemügyi miniszter az Árelemzö Bizottság elnökévé dr 
l aky Dezső egyetemi tanárt, alelnokoivé dr. Varsánvi 
Emil felsőházi tagot, dr. Kiintner Róbert egyetemi 
tanárt, dr. Surányi Unc/cr Tivadar egyetemi tanárt, 
Szentjóby Staub Elemér ny. helyettes államtitkárt és 
Vér Tibor egyetemi magántanárt, azonkívül a bizott
ság 39 tagját.

A rendelettel szemben a gazdasági körök általá
nos véleménye az, hogy arra nem volt szükség, ered
ménye pedig legalább is problematikus.

Ha volt és van drágaság, annak két legfőbb 
tényezője: a mezőgazdasági árak emelkedése 
ami eddig kormányprogramm volt és a kül
földi nyersanyagok drágulása, amit viszont 
semmiféle rendelettel nem tudunk megaka

dályozni.
A vendéglátó iparok szempontjából a rendelet 

nem teremt új helyzetet, minthogy az uzsorabírósá
gokról szóló 1920.évi XV. t. c., melynek súlyát az ár
vizsgáló bizottság idején annyira éreztük — még 
mindig és továbbra is érvényben marad.

A gazdasági élet nagy aggodalommal tekint a 
rendelet alkalmazása elé s ez az aggodalom annál in
kább jogosult, mert az Arelemző Bizottságban túlsúly
ban vannak az elméleti szakférfiak, ezzel szemben 
gyáros, kereskedő vagy kisiparos egyetlenegy sincs a 
Bizottságban. Remél ifik, hogy Bornemisza Géza ke
reskedelemügyi miniszter a gazdasági életnek ezt a 
sérelmét a legrövidebb időn belül orvosol in.

(Az Üzlet).

DIETZL és TÁRSAI
PEZSGŐGYÁR ÉS BORNAGYKERESKEDÉS
lózsef főherceg Ő kir. fensége udvari szállítója

Budafok. Városi iroda: V., Kálmán occa 20.
Telefon: 1-257-87.

H Í R E K

A Budapesti Kávésok Ipartcstiilctc elnöksége a 
testület összes tagjainak ezúton kíván holdat/ újévet. 
Mészáros Győző elnök, Gál Arnold, Szabó Sámuel és 
Dr. Strausz Vilmos alelnökök, Dr. Havas Sándor fő
jegyző.

A főváros új alpolgármestere. A főváros leg
utóbbi közgyűlése Schiller Dezsőt, a szociálpolitikai 
ügyosztály vezetőjét választotta meg alpolgármester
ré. Az új alpolgármestert, aki egész hivatali pálya
futása alatt tiszteletremétló megértést tanúsított a 
jogos iparostörekvések irát, ipartestületünk meleg
hangú átiratban üdvözölte új, fényes állásában.

l ’jévi ajándékok megváltása. Ipartestületünk elöl
járóságának felhívására' az újévi ajándékok megvál
tása fejében a lapunk múlt számában közlötteken 
kívül a következő kartársaink járultak a munka- 
nélküliek segélyezéséhez:

Baross Kávéház Kft., Dunacorsó Kávéház Rt., 
Fried Jenő, József körút 37-39. Kávéház és Étterem 
Kft., Kaiser A. és Fia. Klauber József, Lukács Rt.. 
Modern Kávéház Rt.. Negocia Kereskedelmi Rt., 
New-York Kávéház Rt., Oktogon Kávéház Rt., Ottó 
Dezső, Park Szálloda Rt., Rákóczi úti .Kávéház és 
Étterem Kft., özv. Reiner Mórné, Royal Étterem és 
Kávéháziizemeket bérlő Rt., Steuer Loránd. Tihaméri 
Kálmán, Vajda Sándor és Jovics Jenő, Vas József, 
Zsigmond László.

A befolyt összegből és a testület hozzájárulásá
ból összesen 1007 pengő osztatott ki 2i>0 munkanél
küli között.

Adomány a munkanélküliek segélyezésére. Stei- 
ner József és Társa sütőipari és kekszgyár tulajdo
nosa Steiner Hugó, ez évben is tanujelét adta ipa
runk iránt érzett barátságának. Az ipar munkanél
külijei javára 100 csomag kekszet ajánlott fel, mely
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Kíméletes mosás!
Ragyogó liszfa fehérnemű!

Kávéházaknak előnyös árak!

fehérnemű és vegytisztító r.-t.
Visegrádi ucca 31.

Telefonszám: 2-900-79.

segélyakciónkkal együtt került kiosztásra. Azt hisz- 
sziik ezt a nemes cselekedetet nem kell kommentálni.

Adóközösségi értesítés. Mint lapunk múlt heti
számában már közöltük, az Adóközösség közgyűlése 
elhatározta, annak az 1037. évre való u jraalakulását. 
Addig, míg a megindult tárgyalások véget nem érnek, 
felhívjuk az adóközösség tagjait, hogy amíg az 1937. 
évi átalányok véglegesen nem állapíttatnak meg. az 
1930. évre megszabott összgeket fizessék be. Azok, 
akik az 1936. évben nem voltak az Adóközösség tag
jai, annyit fizessenek, amennyire a vonatkozó értesí
tésben köteleztettek. A befizetés határideje, mint 
eddig, minden hó 10-e, tehát az első befizetés január 
10-én esedékes. Azok, akiknek még hátralékuk vaft. 
e hátralékot január 5-ig feltétlenül rendezzék.

A vigalmi adók átalányozása. Figyelmeztetjük 
ipartestületünk összes tagjait, hogy amennyiben vi
galmi adójukat általányösszegben kívánják leróni, 
kérvényeiket január hó 25-ig adják he a székesfővá
ros pénzügyi osztályánál. Akiknek hátraléka van, 
átalányt csak akkor kaphatnak, ha hátralékukat ki
egyenlítik.

A „Színpad"' cimő folyóirat ajánlása. Felhívjuk 
olvasóink és kartársaink figyelmét a most megindult 
„Színpad" c. színháztudományi szemlére. A folyó
iratot Hont Ferenc és Stand Géza régi színházi szak
emberek szerkesztik. Megjelenik kéthavönként; évi 
előfizetési díja 12 pengő. A ,,Színpad" az egyetlen 
magyar tudományos színházi folyóirat, amely a leg
kiválóbb külföldi és hazai szakemberek közreműkö
désével tárgyalja a közönség körében annyira nép
szerű színpadművészet legaktuálisabb kérudéseit. A 
„•Színpad" egyben a Magvar iSzínpadművészeti Társa- 
saság, melynek elnöke Márkus László, hivatalos lap-

IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
legjobb kávéizesitő. ■  Kérje mindenütt! 
Gyárija: DIKK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, IX.,

ja. A társaság rendes tagjai a lapot évi 8 pengő, 
pártoló tagjai évi 10 pengő tagsági díj fejében in
gyen kapják. Arra való tekintettel, hogy a színpad 
kérdéseivel tudományosan foglalkozó lap alig van, 
ezt a lapot szaktársaink figyelmébe és jóindulatába 
ajánljuk.

Surányi Miklós domborművé a Központi Kávé- 
házban. Lányi Dezső szobrászművész elkészítette a 
nemrégiben elhunyt Írónak Surányi Miklósnak dom
borművé!. A domborművet rövidesen ünnepség kere
tében leplezik le. Surányi Miklós törzsvendége volt a 
kávéháznak, ahol szeretett dolgozni. Ez a kávé
háznak. ahol nagyon szeretett dolgozni. Ez a kávé
ház volt a törzskávéháza a hősi halált halt Bányai 
Elemérnek is, aki Zubolv álnéven volt egyik a leg
népszerűbb és legismertebb magyar íróknak. Az ő 
emlékét is dombormű őrzi a .Központi Kávéházban.

Megszorítják a mulatóhelyengedélyeket. Az éj
szakai mulatóhelyek tulajdonosai, Tarján Vilmos ve
zetésével. küldöttségben jártak Ferenczy főkapitány
nál és több sérelem orvoslását kérték. Bejelentették 
a többi közölt, hogy a fővárosban már húsz éjszakai 
szórakozóhely működik és kérték, hogy a rendőrség 
a jövőben ne adjon ki további engedélyeket. A fő
kapitány kijelentette, hogy a jövőben a mulatóhely- 
engedélyek kiadását megszorítja.

Bécsbcn most nyitottak egy kávéházat, amelyben
minden felesleges zajt és kiabálást el akarnak kerül
ni. A vendég nem kiabál a pincér után, csak — 
fényjelekkel érintkezik vele. Minden páholyban több
színű körte van. amelyeket a vendég meggyujthat. 
Ha a fehéret gyújtja meg, az annak a jele, hogy 
kiszolgálót vár. Ha sárgát, akkor újságot akar, ha 
pirosat, akkor fizetni. Budapesten ez a fényjel alig
hanem kevés volna. Egvet feltétlenül fel kellene még 
szereltetni. Mondjuk, ha a vendég diszkréten lila 
fényt gyújt, az azt jelenti: főúr, kérem, Írja fel...

Bécsi kávéház Londonban. Hiibner János bécsi 
szállodaigazgató 10.000 font, vagyis egy millió pengő 
költséggel London egyik legelőkelőbb és legforgal
masabb helyén a Picadillvn, bécsi mintára kávéházi 
és éttermi üzemet alapít. Gazdasági körökben nagy 
érdeklődéssel tekintenek a vállalkozás elé, mert két
séges- hogy a klu.brendszerhez szokott angol fővá
rosban a bécsi és budapesti ízlésnek is megfelelő 
nyilvános kávéházi és éttermi üzem életképes lesz-e?

Gyiimülcskivitelünk a tavalyi háromszorosa. A
friss gyümölcskivitel befejeződött, a szőlőszállítás is 
megszűnt. Az egész idényben összesen 1343 vágón sző
lőt exportáltunk. Ezidei gyümölcskivitelünk összesen 
5193 vaggón, amely mennyiség a múlt évi gyümölcs- 
kivitelnek közel háromszorosa és a háború óta a leg
nagyobb gyümölcski vitel.

Használt p a ml a gok,  csil
lárok, bil l iárdok,  

márványasztalok, füzfotclek. Kölcsönzés.
F rle d Zsigmond é« Fia kávéházi berendezők 

Király-utca 44. — Telefon : 1-291-34
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Az alkalmazottat a felmondási időre is be kell
jelenteni a MAIU-ba. A főnök felmondott alkalma
zottjának, s ami ilyenkor szokásos, a felmondási idő 
tartamára nem reflektált szolgálataira. Az alkalmazott 
később megbetegedett és a MABI azon a címen köte
lezte a volt munkaadót 635. —P kórházi költség meg
fizetésére, hogy volt alkalmazottját felmondási idejére 
nem jelentette be. Avolt munkaadó keresetében azon 
az alapon kérte a megtérítés alól való felmentését, 
hogy volt alkalmazottja a felmondási idő alatt nem 
dolgozott. Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt 
adott, a Tábla azonban eutasította, indokolásában hi
vatkozva arra, hogy a munkaadó eljárása a munka- 
viszonyt nem szünteti meg. (Mf. XV.—b. 89—936. 
Uzonyi, 1936. III. 27.)

A munkaszerződés szabadsága. Ott, ahol külön 
jogszabály ellenkező rendelkezést nem tartalmaz, az 
általános magánjog szabályai szerint elbírálandó szol
gálati szerződések feltételeit a felek szabadon állapít
ják meg és ekként azt is kiköthetik, hogy a szolgálati 
viszony bármikor felmondás és a munkaadóval szem
ben mindennemű jogigény nélkül felbontható. (tK. II. 
3790—1935. dec. 11.)

Ipari alkalmazott áttérése képesítéshez kötött 
iparról képesítéshez nein kötöttre és viszont. A képe
sítéshez kötött ipari foglalkozásra kiállított munka
könyv alapján bárki áttérhet képesítéshez nem kötött 
iparban való foglalkozásra, hasonlóképpen azok is, 
akik gyári munkára való alkalmazás céljából nyertek 
munkakönyvét, ezzel a munkakönyvvel képesítéshez 
kötött ipari üzemben is vállalhatnak munkát. (142.102 
—1932 K. M.)

Tanoncnak tekintendő mindenki, aki tanulás 
kedvéért áll be máshoz. A név (gyakornok stb.) mel
lékes. A cél döntő a tanoncisk. kényszer tárgyában. 
(145.429-930. 164.239-932. K. M.)

Méltánylást érdemlő esetben el lehel tekinteni a 
tanoncszcrződtetéseknél a hat elemi végzettségtől. A 
kézművesipari körökben sok vitára adott okot, hogy 
milyen szociális következményeket vonhat maga után 
az új ipartörvénynovella azon rendelkezése, amely 
szerint tanoncul csak a 6 elemit végzettek szerződtet- 
hetők.

Az iparügyi minisztérium 36.968- -1930. számú 
elvi döntése, amely hasonló ügyben hozatott, végleg 
tisztázta a kérdést, és éppen e célból ismertetjük az 
iparügyi miniszter úrnak fent hivatkozott elvi dönté
sét.

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 l tea keverékünket 
A n g o l  rendszerű eredeti tea 

keverékeinket,
amelyeket nemcsak eredeti ládában, hanem 
kimérve is megfelelő impregnált papírcsomago
lásban 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, VIII., József-krt. 38.

Telefon: 1-392-77.

Oly egyéneknek, — mondja az iparügyi minisz
ter, — akik az 1936. :VII. te. 20. 8-ában megszabott is
kolai végzettséggel nem rendelkeznek, az iparhatóság 
az 1922:XII. t.-c. 84. 8-ának második bekezdése ér
telmében méltánylást érdemlő rendkívüli esetekben 
megengedheti, hogy tanoncul alkalmaztassanak.

Az 1922:XII. t.-c. 84, 8-ának második bekezdése, 
amelyre a miniszter hivatkozik, — így szól: v

„Az iparhatóság méltánylást érdemlő esetekben 
megengedheti, hogy oly egyént is alkalmazhassanak 
tanoncul, aki az említett bekezdésben említett köve
telményeknek megfelelni nem tud. Az ily tanoncot 
azonban megfelelő előkészítő oktatásban kell része
síteni és részére tanidőül az illető szakmában a szo
kásosnál, illetőleg a megszabottnál (89. 8) félévvel 
hosszabb időt kell megállapítani." v

A Styl fogvájó mii inár minden kávéinkban és buffetben 
be van vezetve előnyei hygiónikus kiváló és megbízható mi
nőségit és amellett olcsó is. Gyár: Soroksári út ‘JO'e.

Nlkotinos bagóval élt,
■ Frederlcus (mperutor Rcx,

I)e esuk azért, mert akkor még 
Nem tudták, hogy mt a NIKOTKX!
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' T ~ ^  szobafestő, mázoló, fényező és tapétázó

O  L, Le l l  L, Le B u d a p e s t , V I . ,  H e g e d ű s  S á n d o r  u c c a  2 7 .
•  Telefon: 1-204-82.

Crémanf Rosé 
Transylvania sec

ALFA PAPIRÜZEM R.-T.
Budapest, VII., Kisdiófa-u. 1. Tel.: 1-340-51

Saját késziíményű p a p i r s a p k a  
szilveszterre, reklámszöveggel is — 
Szerpentin — hólabda — jux.

FIGYELJÜNK! PIATNIK NÁNDOR 
ÉS FIAI BUDAPEST 

magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára, 
óvakodjunk az utánzásoktól!

Magyar Játékkártyagyár R.-T*

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

Telefon: 1-310-63, 1-453-71. 
Alapittatott 1824.véOJEcy

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

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

sarok.) Telefon: 1-378-G9.

IQ. Grünwald Mór
Ferenc József-rakparf 6.

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

Rongyaiból szőnyeget, takarót!
Ne dobja el 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. EHRENFELD 
GÉZÁNÉ háziszőttes szövődé, Budapest, VI., Izabella- 

ucca 67. (Orient mozi mellett).

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

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.

I p n n p n n f  irodájába, üzletébe, otthonába 
U y t 3 | J C I  legolcsóbban Édes és Dccsy-

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

vegyitermékek gyára R.-T. 
B u d a p e s t ,  X!V„ Cserei-u. 14. 
Telefon: 2-966-86.

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

NAGY IGNÁC plncefelszerelésl1 I U I 1 H V #  cikkek raktára
BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, cimkék stb. T: 1-415-15
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A Budapesti Kávésok IpartestUlete elnöksége 
i«. testület összes t a g j a i  n a k ezúton kíván

boldog újévet
Mészáros Győző elnök,
(iái Aniold, Szabó Sámuel,
Dr. Strausz Vilmos alelnökök,
Dr. Havas Nándor főjegyző.

A Budapesti Kávésok Áruforgalmi 
Részvénytársaságának igazgatósága

botdog újévei biván
igen tisztelt ügyfeleinek.

Losonczi Gusztáv ügyvezető elnök, 
Kemény Imre igazgató.
Diószcghi Ervin igazgató.

B. U. É. K.
Mészáros Győző

Központi kávéház

B o l d o g . ú j é v e t  k í v á n
Singcr Kálmán

Valéria kávéház

Az ipartestület minden egyes tagjának 
a legboldogabb ú j é v e t  kívánja a 

Dreher-Haggenmaeher- 
Első Magyar Részvényseríőződe 

Részvénytársaság.

B. II. É. K.
ETOILE kávéház 
Me z e i  L á s z 1 ó

V., Zoltán ueoa 18.

B o l d o g  ú j é v e t k í v á n 
tisztelt üzletfeleinek és barátainak

Kőbányai Polgári Seri'őző és 
Szent István Tápszerművek rt.

B. U. E. K.

METRÓBÓL Szálloda és Kávéház 
igazgatósága.

B o l d o g  ú j é v e t  k í vá n 
igen tisztelt ügyfeleinek

WELLNER ALPACCA RT. 
Budapest, IV., Deák Ferenc-tér 3.

B. U. É K.
Rónai Testvérek

Belvárosi kávéház 
H a n g 1 i - Kioszk

B o l d o g  ú j é v e t  k í v á n  
kartársainak és barátainak

Katona István
C 1 u b kávéház 
Savoy kávéház

B. U. É. K.
Paulin Lajos

CAFÉ NEGRESCO 
és

PR INCE OF WALES BÁR.

B. U. É. K. igen l. kartársainak 
és üzletbarátainak

özv. Reiner Mónié és 
Reiner István

Vígszínház kávéház

I > o 1d o g ú j é v e t  ki  vá n 
kartársainak és ismerőseinek

Kraszner Menyhért
.1 a p á n kávéház és 

New-York kávéház rt.

B. U. £. K.
Itoboz Ernő,

a Simpion Kávéház rt. igazgatója

Boldog újesztendőt kíván
Tarján Vilmos

B. U É. K.

a Miami kávéház
igazgatósága.

Az igen tisztelt kávés uraknak, 
üzletfeleinknek és jóbarátainknak 
1) o 1 d o g ú j é v e 1 k í v á n u n k

özv. Berkovits Ivárolyné
cég, VII., Sip u. 4. sz.



Minden magyar kávésiparos
nak, ipari szervezeteink veze
tőinek, iparunk és lapunk jó
akaróinak boldogabb j o b b  
ú j e s z t e n d ő t  k í v á n  a

„ K Á V É S O K  L A P J A "  
szerkesztősége és kiadóhivatala

B. U. f . ;K.
Országház kávéház

Igazgatósága

Boldog újévet kíván tisztelt fogyasztóinak 
a Styl togvájógyár 
IX., Soroksári-út 20'c. 1

Boldog újévet kíván az i. t. kávés uraknak 
Vas István

a Budapesti Kávésok Iparleslülete 
munkaközvetítőjének ügyvezetője.

Boldog újévet kíván
Korányi Zoltán

Hóval Étterem- és Kávéházüzemeket bérlő rt. 
VII., Erzsébet körút 45—47.

B. U. É. )i.
Flórián kávéház

B. U. E. K.
Losonczi Gusztáv

Boldog újévet kíván
Majtényi István
Kávéház Ipari rt.

B. U. fi. K.
| Lukács Cukrászda rt.

Igazgatósága

Boldog újévet kíván
SPRINGUT HENRIK utóda Ofnrr Márton

tojásnagykereskedő,
| .VII., Vasvári Pál ucca 10.

Boldog újévet kíván

Markovits Lajos
Markovits kávéház.

Boldog újévet kíván 
k. vevőinek és jóbarátainak 

Fried Imre,
a Fried Zs. és Fia cég tulajdonosa.

VI., Király ucca 44.

Felelős kiadó: Gyencs Dénes.

Nyomta: Róna Ferenc nyomdai müintézete, 
Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5.


	01



