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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?
Március 20-ig befizetendő az átalányozoll és ze

nés kávéházak vigalmi adója.
Március 22-én (héttőn) d. u. 5 órakor elöl

járósági ülés.
Március 25-ig befizetendő a személyzet illetmé- 

nveihől levont kereseti-, külön- és rokkantellálási adó.
Április 5-ig megfizetendő az 1. negyedévi iizlct- 

hér harmadik részlete.
Április (i-ig megl'izetendő a nem átalányozolt és 

nem zenés kávéházak vigalmi adója.
Április 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 

megfizetni április havi forgalmi és lenyüzési adó- 
átalányukat.

Április 10-ig fizetik a fényűzési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

.lárdafogialási engedélyek iránti kérvények be- 
adandók.

Megjelent a Magyar Kávésipari Évkönyv!

Jlíeélkivó
A Budapesti Kávésok Ipartestületének Elöljáró

sága folyó évi március hó 22-én (hétfőn) délután 
5 órakor az ipartestedet üléstermében

ü L É S T

tart. melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.
Budapest, 1937. március 15-én.

I)r. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.
főjegyző. elnök.

A ruhatári felelősség
A vendéglátó iparnak igen súlyos problémája a 

nyilvános helyiségekbe behozott tárgyakért való fe
lelősség kérdése.

Az utóbbi időben ugyanis sűrűn előfordult, 
hogy notórius tolvajtársaságok végigjárták a nyilvá
nos étkezési helyiségeket, ahonnan télikabátok egész 
seregét lopták el. Egy legutóbb elcsípett ilyen kávé
házi tolvaj nem kevesebb, mint I tt ilyen kabátlopást 
ismert be.

A kávés pedig mit csinál — bosszankodik és 
fizet, hiába bizonyítja, hogy öl semmi mulasztás 
nem terheli, ő módot ad a ruhadaraboknak gondos 
felügyelet alatt való megőrzésére, erre a vendéget 
figyelmezteti. A bíróság — főként az újabb gyakor
lat — ezt nem veszi figyelembe és marasztaló ítéletet 
hoz. Szigorúan alkalmazza a fogadós felelősségéről 
szóló jogszabályokat, amire a Kúriának 1920. évi 
március 20-án kelt 21. sz. polgári jogegységi dönt
vénye, illetőleg az 1921. évi XIII. te. szolgál alapúi.

E döntvény kimondja, hogy a fürdők, kávéhá
zak, éttermek és hasonló természetű üzemek és vál
lalatok tulajdonosai az üzemük helyiségeibe a láto
gatók által rendszerint magukkal vinni szokott tár
gyaknak elveszése által okozott károkért ugyanolyan 
felelősséggel tartoznak, mint a vendét/fogadósok és 
szállodások■ hacsak ki nem mutatják, hogy a kár 
okozása a vendég valamely cselckdetére vagy mu
lasztására, harmadik személy elháríthatatlan cselek
ményére vagy erőhatalomra vezethető vissza."

A Kúria ezt a jogszabályt azon az alapgondola
ton építi fel, hogy „azok, akik ezeknek az üzemek
nek, vállalatoknak szolgáltatását igénybe veszik, 
rendszerint nincsenek abban a helyzetben, hogy oda 
bevitt ingóságaikra állandóan felügyelhessenek, tehát 
a felügyeletet át kell hárítani a vállalatok tulajdono
saira. Ezért alakult ki az újabb törvényhozásokban 
az a tétel, hogy a vállalat tulajdonosa és a vállalat
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szolgáltatásait igénybevevő közi a bevitt tárgyakra 
hallgatag letéti szerződés jött létre és a letéti szerző
désből folyó elvek alapján nyer megoldást a fele
lősség.“ .»•' _.. . i

Nevetséges lenne a Kúria döntésével vitába 
szállani, de a vendéglátó ipar kél testületé már 
évekkel ezelőtt átérezte a döntés súlyos voltát- ami
kor az 1924. év folyamán közös előterjesztésben kér
ték az igazságügyminisztériuinol a kérdés törvényes 
rendezésére. Ez azonban nem történt meg, illetőleg 
továbbra is a fogadós felelősségére vonatkozó jogsza
bályok alkalmaztatnak a kávéház és vendéglői üze
mekre.

És itt van a hiba.
A fogadó más, mint a kávéház és más mint a 

vendéglő.
A fogadói ipar üzésével szoros kapcsolatban van 

a vendég ingóságainak a szállóban való elhelyezése, 
otthagyása és ennélfogva fokozott gondossággal való 
megőrzése. Ma letéti szerződésről lehet beszélni, a 
fogadói üzemre nézve megáll. Nem Miét semmiféle 
vendégtől kívánni, hogy egész podgyász.át mindenüvé 
magával vigye, vagy szobájában őrizze. 11a tehát itt 
a törvény szigorúbb feltételeket ír elő — teljesen 
jogosult. Kétségtelen, hogy e részben sem lehet a 
felelősségei olv messzire kiterjeszteni, hogy az az 
illető üzem exisleneiáját veszélyeztesse.

A többi vendéglátó üzemekre azonban a felelős
ségnek ílv messzemenő mértéke nem terjeszthető 
ki.

Kávéházba, vendéglőbe a vendég rendszerint 
podgyász. nélkül jön be. olyan ruházati tárgyakkal, 
amelyeket megőrizni és kellő felügyelet mellett el
helyezni valóban lehetséges.

Véleményünk szerint a kávés és vendéglős a 
legmesszebbmenő gondosságot tanúsítja- amikor kü
lön ruhatárat állít fel, külön személyzetet állít be és 
a vendéget figyelmezteti arra, hogy a ..ruhatárba 
adott tárgyakért vállal felelősséget.

Ha pedig a letéti szerződés eszméjéből indulunk 
ki,-úgy hisszük, hogy minden szerződés kétoldalú

jogügylet lévén, a szerződő feleknek jogukban áll 
ahoz feltételeket fűzni. Ha tehát a szerződés feltéte
léül az iparüzö azt szabja, hogy csak a ruhatárba 
helyezeti vagy a személyzet által átvett tárgyakért 
vállal felelősséget, a vendégnek jogában áll e felté
telt tudomásul véve, vagy a ruhatár szolgáltatásait 
igénybe venni, vagy saját személyében az őrizetet 
gyakorolni, vagy pedig a helyiség szolgáltatásait 
egyáltalában igénybe nem venni és azt elhagyni.

Amikor tehát a kávéházi vendégnek módjában 
áll a három alternatíva között választani- kétségte
len. hogy a vendég cselekedete, vagy mulasztása 
okozza azt, hogyha bevitt ruhadarabja, vagy más 
ingósága elvész.

Ez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a 
kávéházakban fogasok vannak felszerelve. Mert az
zal, ha az iparüzö módot nyújt a vendégnek, hogy 
tárgyait — saját felügyelete mellett — a fogason 
helyezze el, vagy a gondosan őrzött ruhatárban, 
megvan a vendégnek az a szabadsága, hogy a/, érde
keinek és kedvének jobban megfelelő megoldást 
válassza.

A kúriai döntés mentesíti az üzem tulajdonosát 
abban az esetben is, ha a kár okozása valamely 
harmadik személy elháríthatatlan cselekményére ve
zethető vissza.

Nyilvánvaló, hogy a kávéházi kabátlopásokat 
megakadályozni a legritkábban lehet. Hiszen ennek 
a .,kereseti ágnak" valóságos művészei vannak, akik 
sohase jelentik be, hogy lopni akarnak. Már pedig a 
nyilvános étkezési üzemek természete kizárja a ven
dégek ellenőrzését, vagy gyanúsítását. Nem lehet az 
üzletekbe detektívek százait beállítani, nem szólva 
arról, hogy volt olyan eset, amikor rendőrségi egyé
nek kabátját is elvitték.

Az ellenőrzés ez irányban jóformán lehetetlen és 
az. ilyen kabát lopások ténye teljesen fedi az „elhá
ríthatatlan cselekmény" fogalmát.

Nyilvánvaló, hogy a kávés felelőssége még az 
idézett döntvény szerint sem lehet oly messzemenő, 
mint a szállodásé és nézetünk szerint Korlátozható.

A vonatkozó 1921. évi XIII. le. a fogadós fele
lősségét minden egyes vendégnél a fizetett napi szo
babér százszorosáig korlátozza.

A vendéglői és kávéházi üzemekben ezt a mérté
be! nem lehet alkalmazni.

A szállodák szolgáltatása és szobabére egységes 
rendszer szerint van megállapítva. A vendég az igény
bevett szoba fekvése és minősége szerint „bért" fizet, 
ami adott esetben mértékül szolgál.

De hogyan állapítható meg ez a kártérítés egy 
kávéházi 50— <50 filléres fogyasztásnál, vagy amikor 
a vendég csak a játékokat vette igénybe és kártya 
vagy billiárdpénzl fizetett, vagy esetleg mindkét féle 
szolgáltatást igénybe vette. Ennek annyi kombiná
ciója lehet, hogy szinte elképzelhetetlen.

\ iszont, ha a törvény a szállodás felelősségét 
esetleg csak a kár bizonyos részére korlátozza, a 
kávéházi es vendéglői üzemek nem tehetők ennél 
messzebbmenőén száz százalékig felelőssé.

Kétségtelen, hogy ez a kérdés ma olyan stá
diumban van, amelyre nézve ki kell kérnünk a ha
tóságok döntését és intézkedését.



KÁVÉSOK LAPJA 3

Ilii mód voll és van arra, hogy a színházakban 
é s  m á s  szórakozó hely okén a ruhatári kényszert ha
tóságilag mondották ki, ha a vasutak az utas által 
magával vili pocigyászért, a posta az elvesezlt külde
ményekért járó kártérítések összegét limitálhatta, 
nem látjuk semmi akadályát annak, hogy a nyilvá
nos üzemekre vonatkozólag oly jogszabály adassák 
ki, mely a felelősség mértékét megfelelően korlá
tozza.

Mészáros Győző 
elnöki jubileumának utóhangjai

Idestova több mint két hete múlt iparteslületiink 
közgyűlésének és az azzal kapcsolatos ünnepségek
nek, de még mindig özönlenek az iidvözlölcvelek és 
táviratok tömegei. Ezek közül néhányat alább köz
lünk:

A Budapesti Kávésuk Ipartestiilete l. Elnökségének,
Budapest.

AZ IDEÁLIS 
BURKOLÓLEMEZ!

ETERNIT MÜVEK
Budapest, VI, Andrássy-út 33

„Mészáros G yőző  tíz évi elnöki működésének 
üneplésére szóló meghívását az Ipartestedéinek me
legen köszönöm. Sajnos régebbi lekötöttségem nem 
teszi lehetővé, hogy az ünnepségen személyesen 
résztvehessek és így csak ezúton kiildhetem legme
legebb üdvözleteimet Mészáros Győző kitűnő elnö
künknek, valamint magának az ipartesliilelnek.

Mi, akik az idegenforgalommal foglalkozunk, 
tudjuk csak méltányolni azt a munkát, amit az Ipar
testület és tagjai az idegenforgalom fejlesztése érde
kében végeznek, mert ők a mi legértékesebb szövet
ségeseink. akiknek munkája eredményét idegenfor
galmunk fokozatos fejlődése koronázza.

Amidőn ismételten köszönöm meghívásukat, 
vagyok őszinte tisztelettel és

Hazafias üdvözlettel:
Tonnái] Géza s. k. 

államtitk., az Orsz. Magyar 
Idegenforgalmi Hivatal elnöke.

melyei érdemes elnökük 11) éves és a Kávésiparles- 
tíilel 250 éves jubileumának szánlak.

Mélyen sajnálom, hogy távollétem miatt ezen 
ritka szép kettős ünnepen részt nem vehetek. Sajná
lom ezt annál inkább, mert ismerem elnökük, Mé
száros Győző úrnak odaadó lelkes munkásságát, 
mellyel magának érdemeket, megbecsülést es köz
szeretet szerzett nemcsak a kávésiparban, de egész 
gazdasági életünkben.

Midőn öt baráti szeretettel köszöntőm, egyszers
mind a nagyérdemű és köztiszteletnek örvendő 250 
éves fiatalos lelkesedéssel dolgozó Kávésipartestiilet- 
nek és kiváló vezetőségének sok szerencsét kívánok 
és Isten áldását kérem további munkásságára.

Hazafias üdvözlettel igaz hiviik: 
Székács Antal sk.

a Bpesti Kér. és Iparkamara alelnöke.

Budapesti Kávésok Ipartestiilete l. Elnökségének,
Budapest.

Igen tisztelt Elnökség!
Itt, hol üdülésre szánt szabadságomat töltöm- 

kaptam ma meg meghívójukat azon ünnepi ülésre,

A február 21-iki közgyűlésre és az azt követő 
társasvacsorára szóló meghívásukat hálásan köszö
nöm, azonban másirányú elfoglaltságom miatt —

I M C I t U
M M ■fuM'-I

Minden kávéhot mindig valódi 
: F ra n ck :  kávépótlékot adjon I
Jelentős jövedelmet biztosít 

magának!
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Schillinger tinna Budapest, VI.,
Vörösmarlhy-utca 47b.— Telefon: 1—213—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gőzmosodája.

őszinte sajnálatomra nem Indok részlvenni sem 
:i közgyűlésen, sem a vacsorán.

Ezért arra kérem a 1. Elnökségei, tolmácsolja 
jókívánságaimat Mészáros Győző úrnak a Testület 
érdemes elnökének.

Tiszta szívből kívánom, hogy Elnökük munkás
sága a jövőben is oly eredményes legyen, mint 
aminő a karlársak szeretetéből kitűnően a múltban 
volt.

Hazafias üdvözlettel:
Báró Dr. Kruchina Károly s. k. 

miniszteri osztályfőnök.

'Kedves Barátom!
Tíz éves elnöki jubileumod alkalmával fogadd 

őszinte szerencsekívánataim tolmácsolását.
Azt hiszem, nemcsak én, aki hosszú éveken ke

resztül mint hatósági biztos figyelhettem azt az ön
zetlen, az iparért és kartársaidért folytatott szünetlen 
munkát, tudjuk értékelni páratlan energikus szor
galmadat, hanem az iparnak minden egyes tagja.

Nem Neked ad díszt és tisztességet az ipartest il
leti elnökség, hanem az ipariestidet érezheti magát 
megtisztelve elnöksége által.

Nagyon sajnálom, hogy a közgyűlésen és az azt 
követő vacsorán nem vehetek részt, azonban sajnos 
24-én a székesfőváros közgyűlést tart, amely előre
láthatólag a késő esti órákig fog tartani.

Szíves jókívánságaimat megismételve, vagyok
híved:

dr. Szepesváry Bál s. k. 
tanácsnok.

Terraszfotelek barnás vagy fehér színben. 

Vasasztalok “ jégszekrény- üveg porcellánáruk. 

B illiá rd o k  h a s z n á b a n  is legolcsóbban

Fried, Király ucca 44. Telefon; 1 — 291—34. KÖLCSÖNZÉS

Ezúttal kedves kötelességemnek tartom azonban, 
hogy a mélyen tisztelt Ipartestületet 250 éves fenn
állásakor a legmelegebben üdvözöljem. Teszem ezt 
nemcsak abból az örömteli megállapításból, hogy 
minden budapesti magyar ember büszke lehet arra, 
hogy van Budapesten iparág, amely 250 esztendő 
óta nemcsak tisztes, jó hírrel öregbíti a maga tekin
télyéi. hanem díszére szolgál a magyar fővárosnak 
is. Históriai múlt. történelmi tradíció övezi az Önök 
iparát; történelmünk lapjain ott találjuk ama híres- 
nevezetes kávésok nevét, akiknek helyiségeiben a 
magyar história- irodalom, újságírás, a művészet 
minden ágazatának korifeusai napjainkig a maguk 
hivatásának nagy mozgalmait indították meg, tartot
ták ébren és fejlesztették a magyar kultúra növe
lésére.

'Külön megemlékezésemre méltó, hogy minő el
sőrangú szerepet tölt be a kávésok érdemes ipartes- 
liilele az idegenforgalom terén. E jelentős évim dúló 
alkalmával szíves örömmel fejezem ki elismerése
met és hálámat az ipartestület tagjai elölt azért a 
buzgalomért és megértésért, amellyel üzleteikben 
való szellem, ízlés és gyakorlat meghonosításával és 
állandóan fejlesztő iparkodásával szolgálták és tá
mogatták a magyar idegenforgalom haladását.

Szívemből üdvözlöm Önöket és hőn óhajtom 
további működésük, kívánságuk szerint való sikerét.

Maradok kiváló tisztelettel:
Zilahi Dezső s. k.

Budapest Székest. Idegenforgalmi 
Hivatalának igazgatója.

Kedves Barátom!
A Kávésok Ipartesliilelének jubiláns közgyűlé

sén hirtelen közbejött másirányú elfoglaltságom 
miatt, legnagyobb sajnálatomra nem tudtam megje
lenni és így elnökséged tizedik évfordulója alkalmá
ból ezúton fejezem ki Neked legöszinlébb szerencse- 
kívánataimat.

A Mindenható tartson meg Téged sokáig jóerö- 
ben, egészségben és további munkásságodat is ki
sérje az eddigihez hasonló sok siker, szeretet es 
bizalom.

Baráti üdvözlettel: 
Goszlelh Ernő s. k. 

kér. elöljáró.

A Budapesti Kávésok I part est iilet e 
tekintetes Elnökségének,

Budapest.

Már a mullheti alkalommal sajnálatom kifeje
zése mellűt közöltem, hogy közgyűlésükön és az 
azt követő vacsorán el nem halasztható másirányú 
elfoglaltságom miatt, nem jelenhetek meg.

Mélyen tisztelt Elnök úr!
Engedje meg, hogy 10 esztendős elnöki jubileu

ma alkalmából magunk is az ünneplők sorába áll
junk.

Elnök úr 10 esztendős munkássága a kávésipar 
legnehezebb időszakára esik, az az egyöntetű ünnep
lés azonban, amely az évforduló alkalmával megnyi
latkozott, legékesebb bizonyítéka annak, hogy mit 
jelent a káésipar, de az. egész magyar közgazdasági 
élet szempontjából is Elnök úr 10 éves f múlhatatlan 
és nehéz harcokban eltöltött működése.

Fogadja a szép jubileum alkalmából legöszin- 
tébb szerencsekívánataink kifejezését, mellyel va
gyunk

őszinte tisztelettel:
/• üszerki resked/ík Orszáyos Egyesülete:

Dr. Guttmun s. k. Tóth Gábor s. k.
lótitkár. társelnök.
Ezeken kívül üdvözlések érkeztek: l)r. Traeyer 

Ernő miniszteri osztályfőnök- dr. Désy Géza. dr. 
Benzse Dezső p. ii. igazgató h., Klinika István alez
redes. Molnár Ferenc vezérigazgató, dr. Zháruy Mik
lós, Krammer-Kászoyi Károly m. kir. kormányfőin-
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náesos, Pititnik Nándor és Piai Pl., Buda/testi Vil
lany felszerelők Ipartest iilete, Fő pincérek 0. E., Anti 
Bolsevista Comité. Wirlh Zsigmoud, a Kávéméin 
Ipartestület elnöke, Gárdonyi Andor. Hónai Miklós 
és Odón, Stener Marcell, dr. Wallenstein Árpád és 
neje, Oláh János, Xívnek Béla. dr. Síéin Sándor, 
Herskovies Jakab, Pechnitz János, i' ószet/hy Emil 
vezérigazgató, Szilárd Dezső igazgató, Kiss István. 
dr. Parányi István. Szeiffert Antal. Szántó Béla. Var
sa Imre- Bánd! József. Kovaesek Ferenc kamarai 
lag. Spolarieh György, Prietl Imre. Novák Izsó és 
neje, dr. Májunké Egon. Vida Oltó. Illils Gyula. 
Kendi Antal. Baiter György, Ofner András. Kovács 
nayyszállodn PL, Szombat hely. Ipari Hírlapírók Tes
láiéi. dr. Gergely Bertalan. Barin Manó. Szántó Je
nő igazgató, dr. kemény Dezső kamarai iigyv. tit
kár. Gr. h eglevich István utódai. Boltoz Ernő. Kalmár 
Izsó és neje, sík, sík

Történelem és reklám
Irta: Brvilrqita Borsody Béta dr.

„A történelem az élet tanítómestere": ez áll egy 
emberi közösség, mondjuk a Budapesti Kávésság 
történetére nézve is. A történelem csillogó köntös, 
mely a régiség mindenkori reklámértékével bal. Azok 
a tények, melyek a Budapesti Kávésság most megje
lenő történetéből kiderülnek. Európa legrégibb ká
véházi kultúrájú városául teszik meg Budapestet.

Budapest kávéházai régebbiek, mint London. 
Marseille és Bées kávéházai. Az első európai verset 
a kávéssálorról. a mai kávébáz őséről Idő!-ben Zrí
nyi Miklós gróf írta. Szigeti Veszedelem emui bős- 
költeményében.

Budán lfi(>2-ben utcai ingyen kávéoszlás folyik. 
1085-ben Marsigli Luigi Ferdinando gróf. a világhírű 
olasz tudós Sopronban írja meg és Becsben adja ki 
a magyarországi kávéról szóló világhírű miívét.

Képének reprodukciója, ami fillérekbe kerül, be- 
rámázva ott kellene, hogy legyen minden pesti ká
véházban. Ez angol, olasz, német nyelvű felírással 
mindennél érthetőbb reklámja lenne a budapesti ká
vébáz régiségének.

Az ezernyi adat rengetegéből legyen szabad né: 
hány gyakorlati ötlettel szolgálnom.

A világhírű dán költő Andersen képe, alatta sza
vai a pesti kávéházról, ugyanígy Tloffmansegg gróf. 
Bramsen, .Tohann Georg Kohl. Knniseh. Brigid slb. 
világutazók leírásai Dnmas. Mnssenet, Wagner- Ber
lioz. a pesti kávéházakban: elképzelhető, hogy mi
iven hatást gyakorol ez az idegenre, amikor az ille
tők saját szavait felnagyított fotográfiában látná a 
kávéház falán?

Miért nem állít valamelyik kávéház emléktáblát 
az első pesti török kávésnak, kávékereskedőnek. 
Marsialinak. Zrínyinek, a kávéivó II. Pál,őrzi Ferenc 
fejedelemnek.

Minden kávéház elhelyezhetne Pest régi kávéhá
zainak gyönyörű képeit. Berzsenyi Dánielt. Jókai- 
Mikszáth. Vörösmarty képeik Petőfinek a kávéház
ról írott sorait.

A jól megszervezett, egységes, az Ipartest ölet ál
tal vezeteti tervszerű, közös, testületi reklámra, nem

KERTEKBEN

egyéni reklámra gondolok. Nem. arról van szót. hogy 
egyik kávés a másikai dorongot ja le, hanem arról, 
hogy a budapesti kávéháznak a budapesti kávésok 
egyetemessége esi váljon töri énei mi- idegenforgalmi 
reklámot, úgy ahogy ez! Párna. Pótlova. W'lence és 
Bées kávéssága csinálta és csinálja.

A budapesti kávésok történelmének megírása 
ennek a szervezett reklámnak első áttörése.

H Í R E K
Elöljáróság! ülés, A Budapesti Kávésok lparles- 

tíileiének elöljárósága f. é. március 22 én. hét
főn délután ő órakor az ipartestiilet tanácstermé
ben tartja meg március havi elöljárósági üléséi. A 
napirenden lévő tárgyak fontosságára való tekintettel 
kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai minél nagyobb 
számban vegyenek részt.

V Gellert szálló éttermi és kávéházi üzemének 
bérlete iránt, a székesfőváros polgármestere pályá
zati felhívási bocsátott ki. A viszonyokra jellemző, 
hogy a felhívásra egyetlen pályázó sem jelentkezett, 
maga a jelenlegi bérlő Gumid Károly külön előter
jesztésben mutatott reá a pályázati feltételek tartha
tatlan voltára.

[ K á r t é k o n y  r o v a r o k a t
zárt helyiségben a m é r e g m e n t e s

e l j á r á s s a l  
i r t  s í in  f i .  V e s z é ly  t e le n l

Díjtalan felvilágosítás: Dr. LÁ N Y I L AJ O S  
V i l i , Baross ucca 81. Telefon: 5-446-54
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Járnék, g yü m ö lcs - és 
fe s e lé k k o n s e rv t,:t ,̂'mZ,

Kérjen árajánlatot

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

A bécsi kávésipar gyásza. Pécsből jelentik: 
Egklier Ferenc kereskedelmi tanácsos, a bécsi kávé
sok éven át volt vezetője, március bő 12 én hosszas 
sok éven tá volt vezetője, március hó 12-én hosszas 
szenvedés után f>9 éves korában elhunyt. \ megbol
dogult hosszú évek‘*n át a legkritikusabb idülten ve
zette a bécsi testvértestiiletet és annak mindenkor 
nagy szolgálatokat tett. A budapesti kávésipar is ér
tékes barátját tisztelte benne, aki kollegiális szeretet
tel készséggel állott a felmerült közös érdekű ügye
inkben rendelkezésünkre. Az 1925. évben tartott bu
dapesti kávéskongresszuson több bécsi kartárssal 
résztvell és viszont az 1930. évben tartolt huszonöt 
éves elnöki jubileumán testületünk küldöttsége je
lent meg, így a közös érdekű ügyeken kívül a barát
ság szálai is hozzáfűztek. Elhunytál a magyar kávés
ipar is őszintén gyászolja.

Eötvös Károly emléke. Az Országos Ügyvéd
szövetség Múzeuma és az Eötvös Károly Emlékbizott
ság március 13-án délben leplezte le ünnepélyesen 
Eötvös Károly domborművű emléktábláját az Abbá
zia kávéházban, amelynek Eötvös Károly hosszú éve
ken át mindennapi látogatója volt s ahol törzsaszta
lánál a politikai, irói és jogászi életnek számos ki
válósága lehetett részese a kiváló politikus és író 
ragyogó sziporkázásának. Kalolai-Kreipol Ottó szob
rászművész a dombormű emléktáblán, mint magvar 
Demokritost állítja az utókor elé a derűsen anekdó- 
tázó ..vajdát”. A függetlenségi párt volt elnökének, 
az európai hírű jogvédőnek és nagy magvar írónak 
emlékezetére rendezett ünnepségen a közélet, a iogi 
és irodalmi világ számos kitűnősége jelent meg. Az 
ünnepélyes aktuson Bocin Ernő dr.. az Ügyvéd szö
vet ség múzeumának vezetője mondott avatóbeszédet. 
Melyik minőségében volt nagyobb Eötvös Károly 
— mondotta a többi között mint iró. szónok, al
kotmányvédő vagy újságíró: nagyon nehéz eldönteni. 
A magvar ügyvédség szemében mint a hivatásmüvé- 
szet halhatatlanja él. A Petőfi Társaság képviseleteié
ben Falu Tamás méltatta Eötvös Károly irodalmi al
kotásait. \z Országos Ügvédliga képviseletében Ba- 
konni Pál dr . a Budapesti Ügyvédi Kamara képvise
letében vitéz Bntótul Béla dr.. Az Uiságirók Egyesü
lete részéről Betereli Andor helyezlek el koszorút 
Eötvös Sándor református lelkész Eötvös Károly 
szülőfalujának. Mezösz.enlgvörgynek koszorúját telte

le. Veszprém megye törvényhatóságának képviseleté
ben Totth (ív. Béia dr. vármgvei tiszti főügyész ko- 
sz.oru/.ta meg az emlékművet.

A íminkaküzvelítcs államosítása. A munkaközve
títés államosításáról törvénytervezet készült. A tör
vényjavaslatot az iparügyi miniszter véleményezés 
végett megküldte az érdekképviseleteknek.

Az ipartcstiiletek szervezetének változásai. Az 
1932. évi Vili. te. értelmében a meglevő ipartesliile- 
lek működésének területét a szükséghez képest meg
lehet változtatni. Az iparteslüdotek szervezetének ki
építésére az említett törvényben megállapított ötéves 
határidőből már négy esztendő elmúlt és az iparügyi 
miniszter csak most jutott abba a helyzetbe- hogy 
idevágó első érdembeli rendelkezését kiadhatta. A 
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara területén levő 
négy vármegyében eddig működő ól ipartestiilet kő 
/.ül 33 ipartestülel megszűnik és ezek a járási székhe
lyeken levő ipartestületekhez kapcsolódnak be. Vol
tak olyan községek is. melyekben iparfos'ülef nem 
volt. most ezeket is beszervezték a járási iparleslűle- 
tekbe.

Szaklapot olvasni kötelesség. Egy konkrét eset 
kapcsán a budapesti kir. törvényszék többek között 
a következő indokolást fűzte ítéletéhez: ..Egyik vagy 
másik rendelkezés nem ismerése sem kifogásul, sem 
cnyhílési alapul nem szolgálhat. Aki a szaklapokban 
vagy napilapokban megjelent törvényes rendelkezé
sekről. figyelmeztetésekről vagy azoknak magyará
zatáról nem szerez tudomást, súlyos mulasztást kö
vei el. Mindenkinek, aki a gazdasági életben tevé
kenykedik, tudomással kell bírnia a kormánv és a 
különböző hatóságok által kibocsátót! rendelkezések
ről és intézkedésekről .“

Rendeld a JevcnteUöfclczdfségröl. A vallás- és 
Közoktatásügyi miniszter rendeleti* szabályozza a 
leventeköteles ifjak kötelezettségeit. A rendelet ki
mond in. hogv a levenleköteles ifjak tarloznnk beli 3 
órán át az évnek legalább nvole. de legfeljebb kilenc 
hónapján keresztül — mindenkor a holvi viszonyok 
mérlegelésével hozott szabályok szerint testgya
korlást folytatni, a vasárnapi ünnepi istentiszteleten 
megjelenni, ugyanúgy rész tvenni. az őket érdeklő 
népművelési előadásokon. Megállapítja a rendelet 
azt is- hogv amennyiben a levente-köteles ifiú mu 
lasztid ’ ove1 el ezért oén/bó*sárí kivd'*Cf'ní*k iwjyo 
nincs, hanem csak dorgálásnak és inegfeddésnek.

Vizikávéház a Dunán. Minden év eleién, mint 
tavaszi hírnök, befut a városházára a vizikávéház eu- 
gedélvezése iránti kérvény. A közeledő tavasz fuval
lataként idén is befutott ez az akta ‘Ezúttal részvény
társasági alapon akar iák megvalósítani a dunai vizi- 
kávéház egyszer már tiszavirágéletet élt tervét Tud
valévő. hogv kél évvel ezelőtt. nvár utóján, tényleg 
megjelent a Petőfi lér előtti Dunasznkns/on ogv de
reglye. melvcn Ká véli ázat akartak berendezni, de a 
későn megvalósított idea abban a szezonban nem 
hozta meg gyümölcsét, a vizikávébázat nárnanos 
fennállása után nemcsak a rossz üzldmeneb hamun 
a beköszöntött ő«zi időtúrás i« megbuktatta. A vál
lalkozó szelleműek azonban évről-évre .redvelt ötlet-

Kristály ósDónyos forrásDiz esoft 5zeM bukács pédjeggyel eredeti.
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kéul elevenítik fel n vi/.ikáví ház tervéi, 
meg sem iilnkuit részvénytársaság, mely most szán
dékozik a Dunán vizikávéháznl létesíteni. |Kia(j. 
vány szerint nagy hajói bérelne, azl a Vigadó elöli 
Imi goin o/.na le a Dunán es ill működne éjjel nappal 
a kávéháziizem. Főleg a halételeknek akarnak 
pagandál csinálni.

Idén a dunaparli kávésok is. újabb vonzóerői 
akarnak kifejteni es kiilönleg(*s lerraszok engedélye
zésére érkeznek be kérvények a városháza illetékes 
ügyosztályára. I g\ a vizikávebáz, mini a dunaparli 
lerraszok ügye hamarosan tárgyalás alá kerül.

Különös statisztika. A kávéházba járó emberek 
legtöbbjének megvan az a rossz szokása, hogy ha 
ceruzát kap a kezébe, firkálni kezd azzal a márvány- 
asztalokra. A holeltulajdonosok szövetségének egyik 
tagja errevonatkozőlag most érdekes statisztikát állí
tott össze. Mit firkálnak az emberek leggyakrabban 
az asztalok márványlapjára? Az összeállításból kide
rül, hogy az esetek 08.5 százalékában az emberek 
számokat lirkanlanak az aszlallapokra, 18 százalék
ban különböző rajzokat: házakat, embereket, stb. 
Hét százalékban költeményeket, 0.5 százalékban női 
fejeket. A százalékban vicceket és végül 2 százalék
ban olyan kusza rajzokat, amelyeknek értelmét nem 
lehet kibogozni.

Párosán fogyasztva* olcsóbb Becsben a kávé. A 
bécsi kávéháztulajdonosok, akik nincsenek megelé
gedve üzletmenetükkel, az ötletes újítások sorozatát 
vezetik be, hogy nagyobb forgalomra tehessenek 
szert. Az első. gőzfürdővel egybekötött kávéház után 
most újabb ötletek születtek meg. amelvek nem ke
vésbé eredetiek. Több bécsi kávés meghonosította 
üzemében a bérletrendszert. Tiz jegyből álló jegvi'ii- 
zetef kínálnak eladásra és aki ilyen füzetei vásárol, 
olcsóbban jut a kávéhoz, mint az alkalmi látogató. 
Egyes kávéházakban jegyfüzeífol mindössze har
mincöt garasba kerül egy csésze kávé. Más kávéhá
zak kedvezménvben részesítik a párosán kávézókat. 
Nvilván elsősorban hölgyből és úrból álló párokra 
gondolnak és mindenesetre kilátásuk van rá. hogy 
aki találkát beszél meg, előnyben részesíti az ilyen 
kávéháza!. A legfrisebb ú jítás végül a kávéba.'látoga
tók fogvasztási szövetkezete. Aki tagja ennek az úi- 
szen’í fogvasztási szövetkezetnek, válogathat a kávé
házak között és fogyasztását szövetkezeti könvvecs- 
kéjébe bevezetik. Egv év leteltével a kávéházi fo
gyasztásért fizetőt összeg tíz. százalékát visszakapja. 
—- egvelőre még nem dőlt el. hogy készpénzben, vagy 
pedig: kávéban.

Angliában megdrágult -.a/ olcsó l«*a“. Az angol 
teakereskedők szövetsége az élelmiszerek általános 
megdrágulása követkéz (ében kilogramm ónkéul neiív- 
ven fillérrel emelő* az olcsó teafa ilák árát. Ez az ár
drágítás azl jelenti, hogv az angol közönség éven-

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 ajánlató! és miniét

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

Telefon: 1-392-77.

ként ötvenmillió pengővel fizet többet az olcsó Icáért, 
mely a szegényebb néposzlálvok föilala.

Fürdő a kávéházban. A napilapok kö/.lik: Az
egyik ismert bécsi nagykávéház fürdővel egészíti ki 
üzeméi. A hatósági engedélyt a kávéház tulajdonosa 
már megkapták és rövidesen megkezdik a fürdő épí
téséi. A „kávéliáz és fürdő11 is reggel három óráig 
lesz nyitva. Hír szerint ezl az ötletei bécsi vállalko
zók Budapesten is meg akarják valósítani. Mi azl 
hisszük, hogy a pesti kávéházakkai .vak) vonatkozás
ban a bír csak kacsa.

in iii •iijiirHii B̂ IOJWTH
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c o r v i n a  Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!
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Hattyú gözmoso kölcsönző vállalat I
Kzáraz vegytlaztltás és festés

Budapest, VII., Klauzól-utca 8. — Telefon: 1-585 59
Az ország legnagyobb gCzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

Két érdekes kúriai Ítélet
a szolgálati jogviszony köréből
Egy budapesti nagykereskedő cég azonnali ha

tállyal elbocsátotta egyik tisztviselőjét, mert figyel
meztetés ellenére elkésetten ment be az irodába. Az 
elbocsátás után a tisztviselő terhére különböző ha
nyagságok és szabálytalanságok derültek ki. mire a 
cég 5 nappal, illetve 9 nappal az. elbocsátás után le
seiben közölte a tisztviselővel, hogy az utólag meg
állapított okok alapján is érvényesíti az azonnali el
bocsátás jogát.

\  tisztviselő pert indított felmondási járandósá
gai iránt s ennek során az alsóbíróságok a keresetei 
elutasították, azzal a megokolással. hogv az első ok- 
az elkésés miatt a munkaadónak nem volt ugyan jo
ga az azonnali elbocsátásre. de a később közölt okok 
alapján az elbocsátás jogosnak tekintendő. A tiszt
viselő a felülvizsgálati kérelmében azt vitatta, hogy 
miután az eredeti felmondási ok alapján az elbocsá
tás jogtalan volt. ezt a később közölt újabb felmon
dási okok alapján utólag nem lehet jogosnak tekin
teni a Kúria P. H. 3649—1930. szánni határozatával 
a felperes keresetét végleg elutasította a következő 
megokolással-

A szolgálati viszony felbontása alkalmával 
nem érvényesített elbocsátási okokat utólag 
csak annyiban lehet érvényesíteni, ameny- 
nyiben azok a munkaadónak a szolgálati vi
szony felbontása után jutottak tudomására. 
Ebben az esetben azonban akkor is érvé
nyesíthetők.. ha a felbontás alkalmával kö

zölt elbocsátási ok nem helytálló.

Az egyik budapesti iparvállalat ö hónapra fel
mondott egyik tisztviselőjének, aki a felmondási idő 
alatt továbbra is szolgálatot teljesített. Pár héttel a 
felmondás után a vállalatnál kiderüli, hogv az. illető 
tisztviselő súlyos szabálvtalanságokat követelt el 
még a felmondást megelőző időben, mire a vállalat 
azonnali hatállyal elbocsátotta a tisztviselőt, aki ez
után felmondási járandóságai iránt pert indított, azt 
vitatva, hogv a rendes felmondás után már nincs be
ivé azonnali háláivá felmondásnak A Kúria P. 11. 
2164—1936. számú határozatával a következő meg
okolással utasította el a felperes keresetét:

Ha a munkaadó a rendes felmondás után 
értesül az alkalmazottnak olyan cselekmé
nyéről- amely miatt azonnali hatályú elbo
csátásnak lett volna helye, ezt a jogát az el
bocsátásra jogosító okról történt iudomás- 

szerzés után is jogosult érvényesíteni.
(Az Czleti.

Ipari és közigazgatási hírek

Segéd felvétele munkakönyv nélkül. Az alsófokú 
rendőri büntető bíróságok térbeliét segédjének inun- 
kakönvv nélkül való alkalmazása miatt az 1384: 
XVII. le. 103. S ába ütköző kihágásban mondották 
ki bűnösnek és e törvény lő". 8-ának a) pontja alap
ján büntették. — A kibágási Tanács 27óó 1935. kih. 
szám nlall a következő 111. loku ítéletet hozta: ..A
Kibágási Tanács a másodfokú ítélet minősítő részét 
olvképen változtatja meg. hogy terhelt csilekménye 
az 1884. évi XVII. te. 99. 8-ába ütközik. Egyéb részei
ben az. ítéletet indokainál fogva helyben hagyja.

Segéd pályaváltoztatása. Nincs akadálya annak, 
hogv az. aki valamely képesítéshez kötött iparban 
segédlevelei nyeri, pályaváltozlalása esetében kérel
mére az általa választott új iparban segédi vizsgára 
bocsallassck. bár a 78.000—1923. K. M. számú ren
delet 45. S-ának utolsó bekezdése szerint a segéd 
ilvenkor csak a korábbi iparban eltöltött tanonei 
szakbavágó gyakorlatot köteles igazolni, illetőleg az. 
erre vonatkozó segédlevelet bemutatni. (157.584— 
1930. K. M.)

Kiskorú iparűzési joga. Az 1922:X1I. te. 2. 8-
ának 2. bekezdése szerint: ..kiskorúak lizennyolvadik 
életévüknek betöltése után. atyjuk.illetőleg gyámjuk 
gyámba tősági lag jóváhagyóit beleegyezésével önállóan 
űzhetnek ipart". Ebből világosan következik, hogy 
tizennyolc évesnél fiatalabb kiskorú kereskedésnek 
szabad iparként való folytatására jogosító ipariga
zolványt a maga nevére olyanformán, hogy az üzle
tét a kiskorúnak atyja üzletvezetőként folytassa, nem 
kaphat. Megerősíti ezt az. állásfoglalást a volt keres
kedelemügyi miniszternek 69.649—1934. K. M. sz. 
harmadfokú elvi határozata. (26.049 1936.1

V tizennyolcadik életév betöltése előtt végzett, 
inunkakönyvvel nem igazolt szakbavágó gyakorlat 
hatálya. A*30.000- 1936. Ip. M. sz. rendelet 13. 8. II. 
bekezdéséből következőleg a szakvizsgára bocsátás 
alapjául szolgáló munkakönyvvel nem igazolható 
gyakorlat ból csak a 1-S-ik életév betöltése után vég
zett szakbavágó gyakorlat vehető figyelembe. 18 év
nél fiatalabb egyén képesítéshez kötött iparban segéd
levél nélkül az 14)22:XII. te. 78. 8-a szerint csak la- 
nonci minőségben végezhet szakbavágó munkákat. 
(30.673- 1936. Ip. M l

A kezelési lap (munkaadói igazolván;*) beszer
zéséről a gyógykezelést igénylő tartozik gondoskodni.
Amennyiben az OT! vagy MAPI orvosa a gyógyke
zelést igénylőtől kezelési lapot kér. a kezelési lap be
szerzéséről a gyógykezelési igénylő gondoskodni tar
tozik. Felperes azonban nem állította, még kevésbbé 
bizonyította hogy kezelési lap kiállítása céljából az 
alperesi intézethez fordult és az Intézet annak kiállí
tását megtagadta volna. Az intézet részéről ilyen 
tényállás mellett nem állapítható meg oly jogellenes 
magatartás, amely öt az általános magánjogi elvek 
szerint kártérítésre, vagyis az adott ősidben felperes
nek a magánorvos igém bevételével felmerüli tényle
ges kárának megtérítésére kötelezné. A konkrét eset
ben az. orvossznkértö és a kezelőorvos jelentése sze
rint a T. 33. szakasza szerint sürgős szükség esete 
nem volt megállapítható, mert a kezelőorvos is csak
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Az Iparleslület i. T. budapesii tagjainak ügyeiméi 
ielhivjuk a Kartellen kívül dolgozó

FÓRUM szódavizgyárra VII. Péterfly Sándor-u. 26
Állandó szódavizvásárlóknak jutányos árak. 

Házhoz szállítva. Telefon: 1-358-95

annyit mond, hogy felperes általános gyengeség és 
más természetű egyéb betegségei miatt leltétlenül 
orvosi gyógykezelésre szorult. Lbböl azonban még 
nem következik az, hogy sürgős és halaszthatatlan 
magánorvosi gyógykezelésre volt szüksége s hogy 
felperes már az Intézet orvosához egészségi állapo
tának veszélyeztetése nélkül nem fordulhatott volna. 
A kir. ítélőtábla erre figyelemmel a magánorvosi 
költség megtérítése iránti igényt elutasította. (Mun- 
kásbizt. Felsőbíróság XIX. 6967-7—1 '.Kit5.j

.Nem szabad az alkalmazottat testi erejét megha
ladó munkára kényszeríteni. A munkabírás határát 
áthágó lakatosmesteri azért, mert alkalmazottjait- 
azok testi erejét meghaladó munkára kényszerítette, 
nevezetesen, mert a 18 éves és az ugyancsak gyen
gébb testalkatú I'.) éves tanoncaival Újpestről Buda
pestre, a Teleki térre, lő darab vasból való takarék- 
tűzhellyel megrakott kocsit házalóit, az 1922. évi XII. 
te. 93. szakaszának 2. pontjába ütköző kihágás miatt 
50 pengő pénzbüntetéssel büntették. (-Kihágási Ta
nács 4811—1935.)

Az üzletet megfelelő névtáblával kell megjelölni.
Az I. fokú rendőri büntetőbíróság terheltet melléküz
letének családi- és utónevét felületű névtáblával el 
nem látása miatt az. 1922:X11. te. 12(K 8 a alapján
megbüntette.

Budapest székesfőváros polgármestere 1545—
1936—V. kih. szám alatt hozott II fokú ítéletével az 
1. fokú ítéletet helybenhagyta a következő megoko- 
lással:

„Így határoztam, mert az 1922. évi XII. te. 56. 
8-a imperalíve előírja, hogy az iparos üzlethelyiségét 
annak külső részén cégtáblával köteles megjelölni 
és a cégtáblán fel keli tüntetni az üzlettulajdonos csa
ládi- és utónevét. Nem vehettem tehát figyelembe 
terheltnek azt a fellebbezési érvelését, hogy azért 
nem csináltatott üzletének megjelölésére szabálysze
rű cégtáblát, mert a jelenlegi cégtábla használatával 
sem sérti másoknak a jogait."

A Kihágási Tanács 5958-1936. kih. számú vég
zésével a további fellebbezést hivatalból visszautasí
totta és így a büntetés jogerőssé váll.

Az asszony csak az ura neve alatt nyithat üzle
tet. A kér. min. 36.880—1915. számú döntésében 
mondta ezt ki. A leány-névre kiadott iparigazolványt 
ki kellett cserélni.

Társasviszonyban végzett munkával a képesítés
nem igazolható. Egy újabb ipariigyi miniszteri elvi 
döntés szerint a képesítés igazolásához előírt szak- 
bavágó gyakorlatnak csak segédi- vagy szakmunkás 
minőségben végzett munka fogadható el. larsasvi- 
szonvban történő iparűzés esetén a képesített társ 
mellett a nem képesített társ által végzett munka a 
képesítés igazolása tekintetében figyelembe nem jö
het.

S alg ó  g ö sm o só g yár
és fehritem iíkölcs önző

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyítón vízben. 
Vi., Vörösmarty ucca 54. - Telefon : 1-162-86
Olcsó arak! Pontos kiszolgálás.

Önálló iparos iizotvezetői ténykedése. A kereske
delmi minisztérium 22.703—1936. száma döntésével 
kimondotta, hogy az iparos, aki képesítéshez kötött 
mesterségét arra elnyert iparigazolvány alapján sa
ját számlájára folytat, más iparosnak üzletvezetője, 
korlátolt felelősségű társaságnak, vagy közkereseti, 
illetve beléli társaságnak üzletvezetésre jogosított 
tagja egyidejűleg nem lehet.

Ipartestületek szerepe a gyári tanoiienevelésnél. 
Az ipartestületek a fennálló jogszabályok alapjait a 
gyárak által kiképzett tanoncok segédi vizsgája alkal
mával érvényesíthetik befolyásukat a gyári lanonc- 
nevelésre azáltal, hogy az ipartestületi vizsgáztató 
bizottsági tag útján közvetlen részlvchelnek a segédi 
vizsgákon s a gyáruktól hozzájuk utalt tanoncok vizs
gáztatásánál megállapíthatják azt, hogy a gyárak a 
tanoncok megfelelő kiképzéséről gondoskodnak-e.' 
Amennyiben eziránvban kedvezőtlen tapasztalatokat 
szereznének, az 1922: XU. te. S2. 8-a alapján indíl- 
ványt lehetnek az illető gyár tanondarlási jogának 
megvonására vonatkozólag. (158.085— 1931. K. Ma

Egyetemleges felelősség az általános forgalmi 
adó fizetésére a korlátolt felelősségű társaságoknál. 
A kfl.-röl szóló 1930:V. te., valamint a kft. adó- és 
illetékügyi kérdéseit szabályozó 1932:X. le. semmi 
féle kitételt nem tartalmaz arra vonatkozólag, hogy 
az általános forgalmiadó lefizetéséért a más keres
kedelmi társaságokra nézve megállapított egyetemle
ges kötelezettség elvet érvényesítené. Ilytormán a
tényleges helyzet az. hogy a kft.-nél meg az ügyve
zetőt sem terheli ilyen kötelezettség- holott a rész
vénytársaságnál és a szövetkezeteknél az ügyvezető 
igazgatóknak, illetve az igazgatóság tagjainak ilyen 
felelőssége kifejezetten meg lett állapítva, a közkere
seti és betéti társaságoknál az összes beltagokra néz
ve ugyanez ki van mondva, itt említjük meg. hogy a

dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti K r é t a ,M K
Kapható:

| Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.
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Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat |
■záraz vegytUztitás és festés

Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-585 59
Az orazág legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

Két érdekes kúriai Ítélet
a szolgálati jogviszony köréből
Egv l)ii<la]H'sli nagykereskedő cég azonnali ha

tállyal elbocsátotta egyik tisztviselőjól. meri figyel
meztetés ellenőre el késel len ment be az irodába. Az 
elbocsátás illán a lisziviselö terhére különböző ha
nyagságok és szabálytalanságok derültek ki. mire a 
cég 5 nappal, illetve 9 nappal az elbocsátás illán le
séiben közölte a tisztviselővel, hogy az nlólag meg
állapított okok alapján is érvényesíti az azonnali el
bocsátás jogát.

A tisztviselő pert indított felmondási járandósá
gai iránt s ennek során az alsóbíróságok a keresetet 
elutasították, azzal a megokolással. hogy az első cik
áz elkésés miatt a munkaadónak nem volt ugyan jo
ga az azonnali elbocsátási-e, de a később közölt okok 
alapján az elbocsátás jogosnak tekintendő. A tiszt
viselő a felülvizsgálati kérelmében azt vitatta, hogy 
miután az eredeti felmondási ok alapján az elbocsá
tás jogtalan volt. ezt a később közölt újabb felmon
dási okok alapján utólag nem lehel jogosnak tekin
teni a Kúria P. H. 3649—1900. szánni határozatával 
a felperes keresetét végleg elutasította a következő 
megokolással:

A szolgálati viszony felbontása alkalmával 
nem érvényesített elbocsátási okokat utólag 
csak annyiban lehet érvényesíteni, ameny- 
n,viben azok a munkaadónak a szolgálati vi
szony felbontása után jutottak tudomására. 
Ebben az esetben azonban akkor is érvé
nyesíthetők,. Iia a felbontás alkalmával kö

zölt elbocsátási ok nem helytálló.

Az egyik budapesti iparvállalat 0 hónapra fel
mondón egyik tisztviselőjének, aki a felmondási idő 
alatt továbbra is szolgálatot teljesíted. Pár héttel a 
felmondás után a vállalatnál kiderüli, hogy az illető 
lisziviselö súlyos szabálytalanságokat követelt el 
még a felmondást megelőző időben, mire a vállalat 
azonnali hatállyal elbocsátotta a tisztviselői, aki ez
után felmondási járandóságai iránt pert indítóit, azt 
vitatva, hogy a rendes felmondás illán már nincs be
ivé azonnali hatályú felmondásnak A Kúria I*. II. 
2164—1936. számú határozatával a következő meg
okolással utasította el a felperes keresőiét:

lla u munkaadó a rendes felmondás után 
értesül az alkalmazottnak olyan esetek me
nyéről- amely miatt azonnali hatályú elbo
csátásnak lett volna helye, ezt a jogát az el
bocsátásra jogosító okról történt tudomás

szerzés után is jogosult érvényesíteni.
(Az Üzlet).

Ipari és közigazgatási hírek

Segéd felvétele miiukakönyv nélkül. Az alsótokéi 
rendőri büntető bíróságok lóriiéitól segédjének mim- 
kakönyv nélkül való alkalmazása minit az. 1884: 
XVII. le. 103. S ába ütköző kihágásban mondották 
ki bűnösnek és e törvény 157. 8-áuak a) pontja alap
ján büntetlek. — A kihágási Tanács 2755 1935. kih.
szám alatt a következő 111. fokú ílélelet hozta: „A
Kihágási Tanács a másodfokú delel minősítő részéi 
olyképen változtatja meg, hogy terhelt cselekménye 
az 1884. évi XVII. le. 99. S ába ütközik. Egyéb részei
ben az ítéletet indokainál fogva helyben hagyja.

Segéd pályaváltoztatása. Nincs akadálya annak, 
hogy az. aki valamely képesítésbe/, kötőit iparban 
segédlevelet nyert, pályaváltozlnlása esetében kérel
mére az általa választolt új iparban segédi vizsgára 
bocsát lassúk, bár a 78.000—1923. K. M. számú ren
dedéi 45. 8-ának utolsó bekezdése szerint a segéd 
ilyenkor csak a korábbi iparban eltöltött lanonci 
szakbavágó gyakorlatot köteles igazolni, illetőleg az 
erre vonatkozó segédlevelet bemulalni. (157.581 
1930. K. M.)

Kiskorú iparűzési joga. Az 1922:XII. le. 2. 8-
ának 2. bekezdése szerint: „kiskorúak (izennyolvadik 
életévüknek betöltése után, atyjuk.illetőleg gyámjuk 
gyámbatóságilag jóváhagyott beleegyezésévid önállóan 
űzhetnek ipari1'. Ebből világosan következik, hogy 
tizennyolc évesnél fiatalabb kiskorú kereskedésnek 
szabad iparként való folytatására jogosító ipariga
zolványt a maga nevére olyanformán, hogy az üzle
téi a kiskorúnak atyja üzletvezetőként folytassa, nem 
kaphat. Megerősíti ezt az állásfoglalást a volt keres
kedelemügyi miniszternek 69.019— 193*. K. M. sz. 
harmadfokú elvi határozata. *26.049 1936.)

A tizennyolcadik életév betöltése előtt végzett, 
niunkaköiiyvvel nem igazolt szakbavágó gyakorlat 
hatálya. A 30.000 1936. 1)). M. sz. rendelet 13. 8. FI.
bekezdéséből következőleg a szakvizsgára bocsátás 
alapjául szolgáló munkakönyvvel nem igazolható 
gyakorlat beit csak a 18-ik életév betöltése után vég
zett szakbavágó gyakorlat vehető figyelembe. 18 év
nél fiatalabb egyén képesítéshez kötött iparban segéd
levél nélkül az 1922:XI1. le. 78. S a szerint csak la- 
mmei minőségben végezhet szakbavágó munkákat. 
(30.673— 1936. Ip. M.)

A kezelési lap (munkaadói igazolvány) beszer
zéséről a gyógykezelést igénylő tartozik gondoskodni.
Amennyiben az OTI vagy MAPI orvosa a gyógyke
zelést igénylőtől kezelési lapot kér, a kezelési lap be
szerzéséről a gyógykezelési igénylő gondoskodni tar
tozik. Felperes azonban nem állította, még kevésbbé 
bizonyílolta, hogy kezelési lap kiállítása céljából az 
alperesi intézethez fordult és az Intézet annak kiállí
tását megtagadta volna. Az intézet részéről ilyen 
tényállás melleit nem állapítható meg oly jogellenes 
magatartás, amelv öl az általános magánjogi elvek 
szerint kártérítésre, vagyis az adott ('sídben felperes 
nők a magánorvos igénybevételével felmerüli tényle
ges kárának megtérítésére kötelezné. A konkrét csel
ben az orvosszakérb") és a kezelőorvos jelenlése sze
rint a T. 33. szakasza szerint sürgős szükség esete 
nem volt megállapítható, mert a kezelőorvos is csak
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Az Ipariesiülei i. T. budapesii tagjainak figyelmét 
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annyit mond, hogy felperes általános gyengeség és 
más természet íi egyéb betegségei miatt I éltél lenül 
orvosi gyógykezelésre szorult. Ebből azonban még 
nem következik az, hogy sürgős és halaszthatatlan 
magánorvosi gyógykezelésre volt szüksége s hogy 
felperes már az. Intézel orvosához egészségi állapo
tának veszélyeztetése nélkül nem fordulhatott volna. 
A kir. ítélőtábla erre figyelemmel a magánorvosi 
költség megtérítése iránti igényt elutasította. (Mun- 
kásbizl. Felsőbíróság XIX. 6967-7—1936.)

Nem szabad az alkalmazottat testi erejét megha
ladó munkára kényszeríteni. A munkabírás halárát 
áthágó lakatosmestert azért, mert alkalmazottjait- 
azok testi erejét meghaladó munkára kényszerítette, 
nevezetesen, mert a IX éves és az ugyancsak gyen
gébb testalkatú l'.t éves tanoneaival Újpestről Buda
pestre, a Teleki térre, Ki darab vasból való takarék- 
tűzhellyel megrakott kocsit házalóit, az 1922. évi XI1. 
te. 93. szakaszának 2. pontjába ütköző kihágás miatt 
50 pengő pénzbüntetéssel büntették. (jKihágási Ta
nács 4811—1935.)

Az üzletel megfelelő névtáblával keli megjelölni.
Az I. fokú rendőri büntetőbíróság terheltet melléküz
letének családi- és utónevét felületű névtáblával el 
nem látása miatt az 1922:XIl. te. 1261 8-a alapján
megbüntette.

Budapest székesfőváros polgármestere 1545— 
1936—V. kih. szám alatt hozott 11. fokú déleiével az 
1. fokú ítéletet helybenhagyta a következő megoko- 
lással:

„Így határoztam, mert az 1922. évi XII. te. 56. 
8-a imperalíve előírja, hogy az iparos üzlethelyiségéi 
annak külső részén cégtáblával köteles megjelölni 
és a cégtáblán fel kell tüntetni az üzlettulajdonos csa
ládi- és utónevét. Nem vehettem tehát figyelembe 
terheltnek azt a fellebbezési érvelését, hogy azért 
nem csináltatott üzletének megjelölésére szabálysze
rű cégtáblát, mert a jelenlegi cégtábla használatával 
sem sérti másoknak a jogait."

A Kihágási Tanács 5958 -1936. kih. számú vég
zésével a további fellebbezést hivatalból visszautasí
totta és így a büntetés jogerőssé váll.

Az asszony csak az ura neve alatl nyithat üzle
tet. A kér. min. 36.880—1915. számú döntésében 
mondta ezt ki. A leány-névre kiadott iparigazolványt 
ki kellett cserélni.

Társasviszonybaii végzett munkával a képesítés 
nem igazolható. Egy újabb ipariigyi miniszteri elvi 
döntés szerint a képesítés igazolásához előírt szak- 
bavágó gyakorlatnak csak segédi- vagy szakmunkás 
minőségben végzett munka fogadhat') el. larsasvi- 
szonyban történő iparűzés esetén a képesített társ 
mellett a nem képesített társ által végzett munka a 
képesítés igazolása tekintetében figyelembe nem jö
het.

S alg ó  g ö zm o só g yár
és ffehrnemlikelcs ö n ző

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyítod vízben. 
VI., Vörösmarty ucca 54. - Telefon : 1-162-86
Olcsó arak! Pomos kiszolgálás.

Önálló iparos iizetvezctöi ténykedése. A kereske
delmi minisztérium 22.703—1936. szánni döntésével 
kimondotta, hogy az iparos, aki képesítéshez kötőit 
mesterségét arra elnyeri ipariga/.olvany alapjait sa
ját számlájára folytat, más iparosnak üzletvezetője, 
korlátolt felelősségű társaságnak, vagy közkereseti, 
illetve betéti társaságnak üzletvezetésre jogosított 
tagja egyidejűleg nem lehel.

Ipartestületek szerepe a gyári Umonenevelésnél. 
Az ipartestületek a fennálló jogszabályok alapján a 
gyárak által kiképzett tanoncok segédi vizsgája alkal
mával érvényesíthetik befolyásukat a gyári lanoiic- 
nevelésre. azáltal, hogy az ipartestületi vizsgáztató 
bizottsági tag útján közvetlen résztvelietnek a segédi 
vizsgákon s a gyáraktól hozzájuk utalt tanoncok vizs
gáztatásánál megállapíthatják azt, hogy a gyárak a 
tanoncok megfelelő kiképzéséről gondoskodnak-e? 
Amennyiben ezirányban kedvezőtlen tapasztalatokat 
szereznének, az 1922: XII. le. 82. 8-a alapján indít
ványt tehetnek az illető gyár lanonclartási jogának 
megvonására vonatkozólag. (158.085— 1931. K. M.i

Egyetemleges felelősség az, általános forgalmi 
adó fizetésére a korlátolt felelősségű társaságoknál. 
A kfl.-ről szóló 1930:V. le., valamint a kit. adó- és 
illetékügvi kérdéseit szabályozó 1932.X. le. semmi 
féle kitételt nem lartalmaz arra vonatkozólag, hogy 
az. általános forgalmiadó lefizetéséért a más keres
kedelmi társaságokra nézve megállapított egyetemle
ges kötelezettség elvet érvényesítené. llvíormán a 
tényleges helyzet az, hogy a ktt.-nél meg az. ügyve
zetőt sem terheli ilyen kötelezeti ség- holott a rész
vénytársaságnál és a szövetkezeteknél az üg\ vezető 
igazgatóknak, illetve az igazgatóság tagjainak ilyen 
felelőssége kifejezetten meg lett állapítva, a közkere
seti és betéti társaságoknál az összes beltagokra néz
ve ugyanez ki van mondva. Itt említjük meg, hogv a

dákó és 
irókréta

Syártja :

Budapesti K r é ta .W M
Kapható:

| Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.
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D í s z í t é s r e
ajánlunk 80 cm. magas, dús, tarka- 
levelii ö r ö k z ö l d  bokrot (Aucuba 
Japonica Maculata) jutaba varrt föld 
labdával, házhoz szállítva darabon
ként ö'öU filléres árban

to ltyL ásx ió
Ke rt ép í t ő ,  Budapest,
II., Hadapród ucca 2. Tel.: 1-644-31

csendes társaságoknál az adó lefizetése tekintetében 
lennallo lelclösség kizárólag látható cégtulajdonost 
terheli, sohasem az ú. n. „csendes" tagot.

Adóhelycsbítési kérelem határideje. Ha az adózó 
jövedelemadó céljára adott vallomásában elmulasz
totta levonni a közszolgáltatásokat s az adókivetés 
ellen nem élt kellő időben jogorvoslattal, a jogerős
sé vált kivetéssel szemben levonási igényét már nem 
érvényesítheti, mert a K. Ív. M. 0. 19. 8-a csak hibás 
kiszámítás (számmíiveleli tévedés) esetére engedi az 
elévülési határidőn belüli jogorvoslatot. (5343— 1935. 
P. sz.)

Az Alkalmazottat a felmondási időre is be kell 
jelenteni a M-YIii-ba. A főnök felmondott alkalma
zottjának s ami ilyenkor szokásos, a felmondási idő 
tartamára nem reflektált szolgálataira. Az alkalma
zott később megbetegedett és a MAPI azon a címen 
kötelezte a volt munkaadót (145 pengő kórházi költ
ség megfizetésére, hogy volt alkalmazottját felmon
dási idejére nem jelentette be. A volt munkaadó ke
resetében azon az alapon kérte a megtérítés alól való 
felmentését, hogy volt alkalmazottja a felmondási 
idő alatt nem dolgozott. Az elsőfokú bíróság a kele
seinek helyi adott, a tábla azonban elutasította, in
dokolásában hivatkozva arra, hogy a munkaadó el
járása a munkaviszonyt nem szünteti meg. (MF. 
XV.—b. 89—1930. Uzonyi, 1930. 1)1. 27.)

.Korlátol! felelsségű társaság iparűzése. Az 1930: 
VI. te. 120. 8-a értelmében a korlátolt felelősségű 
társaságok iparűzésére az 1922:\II. te.nelc azokat a 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, amelyek 
a részvénytársaságok és a szövetkezetek iparűzését 
szabályozzák. Korlátolt felelősségű társaság részére 
tehát valamely iparnak a kézműves jellegű iparűzés 
szokásos keretein belül való gyakorlására jogosító 
ipar jogosítvány nem adható ki. (13.735- 1913. ,K. M.)

Szeszesitalok kimérésére szóló, személyhez kö
tött hatósági jogosítványok tiltott átruházásáról, csak 
olyan esetben lehel szó, amikor a szerző az ilalmé- 
rést az átruházó személyre szóló italmérési engedély 
alapján folytatja, vagyis az italméréshez való jogát 
más személytől — a hatósági engedélyestől — szár

maztatja. A hatósági engedélynek nem IiHolI átru
házása azonban az. ha ;i korábbi engedélyes erről a 
jogosítványáról lemond és ennek folytán a pénzügyi 
hatóság az engedélyt ugyanarra a helyiségre másnak 
adja meg. Ebből lolyóan nincsen jogi akadálya az 
oly megegyezésnek, amely arra irányul, hogy az 
italmérési engedélynek törvényszerű úton való meg
szerzését a korábbi engedélyes lemondásával lehető
vé tegye. (Kúria- IV. 1011 1931).)

A pénz- vagy tárgy nyereménnyel kapcsolatos já
tékok szabályozása. A belügyminisztérium az egyes 
tiltott játékok felújítása alkalmával újabb rendeletet 
adott ki (177.900—1930. 13. M.), mely szerint „a jö
vőben minden ügyességi játék engedélyezése iránt 
előterjesztett kérelem csak abban az esetben vehető 
(az illetékes rendőrhatóság által) érdemleges tárgya
lás alá, ha a folyamodó a kérvényen a kérelmezett 
játék részletes leírásán felül kifejezel len feltünteti 
azt is, hogy a semmiféle pénz- vagy lárgynyeremé- 
ménnyel nem kapcsolatos'1. Ezért az esetleg kiadan
dó engedély szövegében mindig fel kell tüntetni, 
hogy „az engedélyezett játékot pénz- vagy lárgynye- 
remény ígérgetése, vagy adása mellett folytatni, bün
tetőjogi következmények és az engedély azonnali be
vonásának terhe mellett tilos."

Az ipartcstiilet is íelebbezlict. Az iparos alkalma
zottait az ipajtestületnél nem jelentette be, így az 
ipartestület, mert érdekelt fél a lelebbezési jog meg
illette. (2.500—1935. 13. M. kili. 8.300 --1930. lp. M.)

Munkakönyvi bejegyzés pótlása. A 4050—1935. 
kili. tan. ítélet szerint a rb. bíró nem kötelezheti a 
vádlottat a munkakönyvi bejegyzés pótlására. 'Ez az 
iparhatóságnak külön dolga.

Jár-e az üzlettársnak külön munkatlíj? Az egyik 
társ a szerződés szerint tőkéje után kamatot és 0000 
pengőt kap évenként, a többi tag csak a maradékon 
osztozik.

Aki üzletének nevét, szakértelmét, összekötteté
seit és munkáját adja a társaságba, csak akkor kér
het külön munkadíjal, ha ezt kikötötte. (Kúria 
3124—1934.)

Az erélyes hitelező zsarolása. Az adós a vendég
lői asztalnál adósságának csak egy részét adta meg. 
A hitelező zsebkéssel a kezében rászólt és megölés
sel fenyegette, ha nem toldja meg a részletet. Ez ha
lott, de zsarolás büntette lett belőle a Kúria 594—35. 
számú ítélete szerint.

A segéd iminkábalépéséiiek és onnan kilépésé
nek utólagos bejelentése büntető itélel keretében el 
nem rendelhető. Az alsófokú rendőri büntetőbíró
ságok a bádogosmester terheltet segédje immkábalé- 
pésének be nem jelentése miatt az 1884;XVIl. te. 
103., 100. és 157. 8-ai alapján megbüntették. A Kiliá- 
gási Tanács a másodfokú ítéletnek azt a rendelkezé
séi, amellyel terheltet arra kötelezte, hogy segédje
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nek 1933. évi november hó h álói 1934. évi június 
2-ig terjedő alkalmaztatását utólagosan az iparható
sághoz l)e- és kijelentse, megsemmisíti, mert ily ren
delkezés nem rendőri büntetőítélet keretébe, hanem 
közigazgatási útra tartozik.

Az ipartcstiileteknck a kiliágási eljárás során 
keletkező beadványai illetékmentesek. Az ipartesliile- 
tek köréből sűrűn érkeztek panaszok az lparlestüle- 
tek Országos Központjához, hogy az iparügyi minisz
térium iktatóhivatma megleletezi az iparlesiiileteknek 
iparkihágási ügyekben benyújtott fellebbezését.

A panaszok alapján az IPOK előterjesztéssel élt 
a m. kir. iparügyi miniszter úrhoz, lámutatván arra, 
hogy az ipartestületek az 1884. évi XVII. I. c., az 1922. 
évi XII. t. c., az 1932:Vili. t. c. és az 193(5. évi VII. 
t. c. rendelkezései folytán kisegítő iparhatóságok s 
ebbéli működésük hatósági jellegűnek tekintendő. Az 
ipartestületek a lent idézett törvények által reájuk 
ruházott feladatok elvégzése közben szoros kapcsola
tot tartanak fenn a hatóságokkal. A kari tisztesség 
megóvása, az ipargyakorlás ellenőrzése, a lanonc- és 
segédbejelentések és lajstromok vezetése stb. stb. 
mind olyan feladatok, amelyek az ipartest öletek ha
tósági működését igazolják. Az iparügyi miniszter úr. 
2747'eln.—193(5. sz. alatt leiratot intézett most a Köz
ponthoz. amelyben hivatkozással az előterjesztett pa
naszra, közölte, hogy utasította a minisztérium iktató 
hivatalát, miszerint az 1884. évi XVII. t. e. (5-ik fejeze
tében említett kiliágási eljárásra vonatkozó jegyző
könyvek. beadványok nem különben a határozatok és 
fellebviteli badvánvok bélyegmentesek és igy azokat 
a jövőben a minisztérium iktalóhivatala ne leletezze 
meg.

Távozó külföldi iparjogosítványáuuk visszaszol
gáltatása. Ipar jogosítvány az ipartörvény értelmében 
határidőhöz kötötten ki nem adható, mindazonáltal 
az esetleges visszaélések megelőzése érdekében cél
szerű, ha az iparhatóság, amikor külföldinek ad ipar- 
jogositványt, gondoskodik arról, hogy a külföldi a 
tartózkodási engedéyének lejártakor vagy esetleges 
korábbi távozásakor az iparjogositványt visszaszol
gáltassa. (73.218—192(5. K. M.)

Mely alkalmazottak után kell a vállalatoknak 
nyugdíjilletéket fizetni? .1 anuár 31-ig kell a kimuta
tást beadni és a fizetést teljesíteni! A nyilvános szám
adásra kötelezett vállalatok, társaságok és intézetek 
január 31-ig kimutatást tartoznak adni a szolgáin-* 
lukban álló alkalmazottaiknak, továbbá igazgatósági 
felügvelöbizottsági, választmányi és hasonló társasági 
szervezetük tagjainak előzőévi járandóságairól és 
ezen kimutatás alapján kötelesek megfizetni a járan
dóságok utáni nyugtailletéket. A nyugtailletéknek fi
zetési kötelezettsége kiterjed — a közigazgatási bíró
ságnak 191. számú jogegységi megállapítása szerint 
— mindazokra az alkalmazottakra, akik a napszámos 
fogalma alá nem esnek. Ezen fogalommeghatávozás 
magában foglalja az úgynevezett ..hivatalnok, altisz
tek. és szolgák1* kategóriáját, továbbá bármely elneve

zésű, szellemi vagy fizikai szolgálatokat, amelyekhez 
egyrészt a közönséges munkások körét meghaladó 
szakismeret és szakképzettség szükséges, és amelyek 
másrészt a napszámosok fogalmán kívül álló. állan
dóbb jellegű munkabérviszonyon alapulnak Állan
dóbb jellegű bérviszony az, amelynél a felmondási 
idő az ipartörvény szerint — különleges megállapodás 
híján — nem kevesebb, mint 15 nap. Azon alkalma
zottak tehát, akiknek törvényes felmondása kevesebb 
15 napnál, a vállalatoknak bejelenteni nem kell.

Szabálytalan árverésért kártérítés jár. A közigaz
gatási bíróság korábbi ítéletével szabálytalanság miatt 
megsemmisítette az árverést. Az árverést szenvedeti 
a szabálytalan árverés miatt kártérítési igényének 
megállapítását kéri, amit a közigazgatási bíróság meg 
is ítélt részére és pedig úgy, hogy az elárverezett in
góknak szakértő által megálapított 282 pengő valósá
gos forgalmi értéke és az árverésen befolyt 165.— P 
közötti 117. P megfizetésére a községi közegeket kö
telezte. (12557—114. P. sz.)

Ipartestületi tagdíj lemegy a keresetből. Az üzlet- 
helyiségért fizetett lelépési díj, valamint az ipartestü
leti dij is üzemi kiadás; ezeket tehát a K. II. (). 13. §- 
ának (1) bekezdés 1. pontja értelmében a kereseti 
adóalapból, illetve a nyers bevételből le kell vonni. 
(9527/1935. P. Közig, bság.)

Zwack likőrgyár elsőrangú gin-t, whisky-t, ver- 
mulhot, cocktailt és tokaji borból főzött konyakot 
hoz forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló 
itallal egyenértékűnek ajánl a kartársak szives fi
gyelmébe. Fenti öl cikk sok külföldi márkánál még 
jobb is. Mixeléshez páratlanok. Kecskeméti barack- 
pálinkája a legjobb a maga nemében.

Franciaországban, a polgáriasodás honában, hol csak a 
legszegényebb embereknek nincs főhérleti lakásuk, a hónapos 
szobák kiadását pedig úgy tekintik, mint a i'ühérlő zilált a nyagi 
viszonyainak kiáltó bizonyítékát, az albérletet hirdető cédu
lákról azt mondják: „afficher la misére" (kifüggeszteni a nyo
mort), Ugyanilyen szegénységi bizonyítványnak számít nálunk 
az a kávéházi Nikotex-láda, melyben n i n c s  bőségben N i k o t e x -  

szivar és cigaretta.

l 'j tisztitó üzem. A közelmúltban alakult meg a Nova fe
hérnemű és vegytisztító részvénytársaság, a Visegrádi utca 31. 
szám alatt. A gyár szakmérnök vezetése alatt mintegy 100 
alkalmazottat foglalkoztat és berendezése a legmodernebb. 
Munkájáról a legelőnyösebbeket hallottuk s miután tudomá
sunk szerint kávéházi l'chérneműek tisztításával is foglalkozik, 
szaktársaink figyelmébe ajánljuk fenti céget.

Tisztelettel értesítjük t. Feleinket, hogy üzletünket és be
mutató helyiségünket 1937. március l-lől V., Akadémia uccu 
3. szám alá helyeztük át. (A Tudományos Akadémiával szem
ben). Uj telefonszáműnk: 12—97—(59.

i ü l i n y v r  A r t  h ú r  és T s n .
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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 melleit).

N A G Y  I G N Á C  pincefelszcrelésiI 1 H U  I  I U I 1 H U  cikkek raktára
BUDAPEST, VII. KÁROLY KÖRÚT 8.

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

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 6.

Telefon: 1-838-59. — Üveg és porcellán.

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

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 | i  q m  irodájába, üzletébe, otthonába 
W y w | J d  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 R  D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai út 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 1-378-09.

Springut Henrik Wk ...
utóda Olner Márton II30yk8r6Skí(IÓ

Számos budapesti kávéház, étterem és vendéglő 
állandó szállítója.

Budapest, VI., Vasvári Pál ucca 10. — Tel.: 1-217-54.

O C Á C 7 Á D  I M D C  Linóleum és gumibur- O b A O Z - A l i  HVirSC. kolási szakvállalat.
A sz b é s z t  p a d l ó  

IX., L ó n y a y - u t c a  d b .  késziiése. —

Gyári raktár :  E b é d l ő  és f u t ó s z ő n y e g e k .
Viaszkosvászon. Len és pamut vászonáruk. Poletták.

FIGYELJÜNK!
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PIATKIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenbtller-u. 17.

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

A welszi herceg ittarlózkodása alatt a lipótkörűti

Glasner Ede r. t.
PRINCE OF WALES 4

kétszersiiltjét fogyasztotta.
LIPÖT KÖRIJ1' 6. TELEFON: 1-116-26.

Felelős kiadó: (íyenes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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