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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Október 20-ig befizetendő az átalányozott és 
zenés kávéházaik vigalmi adója.

Október 25-ig befizetendő a személyzet illet- 
ménveaből levont kereseti-, külön- és rokkantellátási 
adó.

Október 25-én (hétfőn) déli félegy órakor előljá- 
rósági ülés.

November 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üz
letbér harmadik részlete.

November 0-ig megfizetendő a nem átalányozott 
és nem zenés kávéházak vigalmi adója.

November 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
megfizetni október havi forgalmi és fényüzési adó
általányukat.

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

A Pest—Budai Kávéházak 1535—1935. története 
minden kávésiparos büszkesége. — Ara a testület 
tagjai részére 24.— pengő.

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1937. évi évfo
lyama. Tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes 
rendeleteket. Ára 3.-- pengő.

Mindkét könyv megszerezhető az ipartestület 
irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestiiletének elöljárósága
í. é. október hó 25-én (hétfőn) déli 12 Va órakor

ÜLÉST

tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 
Budapest, 1937. október 15.

Dr. Havas Nándor s. k- Mészáros Győző s. k.
főjegyző. elnök.
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Széljegyzetek
egy újsághírhez

„Néhány hónapi fennállás után megszűnt a 
budai Krisztina-kávéház. Néhány hónap előtt az 
Alagut-utca 3. sz. házban új kávéház nyílt meg. 
Kriszlina-kávéház névvel a korábban elárverezett 
vendéglő helyén. A kávéház, amelyet nagy költ
séggel szépen berendezték, az első időben még
hatolt újszerűségével, később azonban egyre ösz- 
szébb zsugorodott a napi bevétel, a kávéház
tulajdonos kft. házbérfizetési kötelezettségével 
hátralékban maradt. A háztulajdonos bank a 
budai járásbíróság útján foglalást vezetett a ká
véház berendezésére és fölszerelésére, majd ok
tóber 5-én, délután Váró Pál dr., I—III. kerü
leti járásbíró közbenjöttével lezárta a kávéházat.“

_O_

Nem szívesen regisztráljuk azokat a híreket, ame
lyek iparunk egyik mécsesének kialvását jelentik.
Nap-nap mellett foglalkozunk iparunk ügyeivel, is-

KÖZPONTI TEJCSARNOK Bu d a p e s t ,  VII., 
Rottenbiller-utca 31.54 év óta a főváros 

vezető tejüzeme a
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300 fióküzlet, 1000-nél több árusítóhely. Kávéházak, szállodák, tejivók, kávémérések szállítója.



2 KÁVÉSOK LAPJA

merjük minden egyes kartársunk és üzletének helyze
tét, nem érezzük szükségesnek, hogy az iparűzés 
amúgy sem rózsás hangulatát veszteséglisták közzé
tételével még jobban leromboljuk.

A fenti hírben megírt eset azonban kivételes, úgy 
véljük, ezzel foglalkoznunk kell, mert teljes mérték
ben igazolja és bizonyítja testületünknek azt a felfo
gását, hogy a cél és szükség nélküli alapításokat a 
köz- és a jogos magánérdekek megvédése céljából 
korlátozni kell.

Vissza kell térnünk, ha csak vázlatosan is e ká- 
véházalapítás előzményeire.

Emlékezünk, hogy e kávéház helyiségében hosszú 
éveken, — évtizedeken át Buda legrégibb kávéháza 
állott, melyet annak tulajdonosa — ide nem tartozó 
okokból — egy közvetlen közelében levő másik he
lyiségbe helyezett át és ott azt meg is nyitotta.

Az üresen maradt helyiség, illetve az ingatlan tu
lajdonosa — bár annak felhasználására és értékesí
tésére más mód is kínálkozott volna — mindenáron 
kávéházat akart a helyiségben nyitni és e végből kü
lönböző vállalkozásokkal folytatott tárgyalást, míg 
végre egy korlátolt felelősségű társasággal sikerült 
megállapodnia.

Itt kezdődött ipartestületünk szerepe, mely köz
szükséglet szempontjából véleményadásra felhivatván, 
kimutatta, hogy az adott körülmények között az „új“ 
kávéházra szükség nincs, az életképtelen lesz, ennél
fogva nem javasolta az iparengedély kiadását. — Az 
elsőfokú közigazgatási hatóság ezt a felfogást magáévá 
tette, de másodfokon hosszas tárgyalások és helyszíni 
szemlék után az iparengedélyt kiadták. — Tisztelettel 
tudomásul vettük.

Megkezdődött a kávéház átalakítása és berende
zése. De a vállalkozók pénze hamarosan elfogyott és 
az egyik társasági tag elkeseredésében öngyilkossági 
kísérletet követett el. Erre megakadt az egész építke
zés, míg végre két főpincér, akik az elnyerendő állás
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reményében a vállalkozóknak óvadékot adtak, a ve
szett fejsze nyelét menteni akarva, maga vette át az 
üzletet, befejezték az átalakításokat és meg is nyitot
ták azt. A kávéház — amint a fenti hír mondja —, 
az első időben ,.újszerűségével még hatott1*, valahogy 
csak ment, később azonban egyre összébb zsugoro
dott a napi bevétel és azután következett — a vég.

És most, ha a megszűnt üzlet mérlegét megálla
pítjuk, a veszleségoldalon a következő tételek szere
pelnek :

Elveszett az átalakításra és berendezésre fordított 
összeg, ami részben saját töke, részben a hitelezők 
pénze volt.

Elveszett majdnem egy emberélet, két-három vál*
lalkozó exisztenciája, akik előzőleg jó állásban voltak 
és abból önként kiléptek, egy csomó alkalmazott ke
nyere és most az őszi időszakban, télire való elhe
lyezkedési lehetősége.

Elvesztek a kincstár, a főváros adókövetelései, 
amelyek a rövid idő alatt kirovásra sem kerülhettek.

Elveszett a háziúr bérkövetelése és így tovább.
Ezzel szemben a nyereség-oldalon — semmit 

sem könyvelhetünk el.
Az események tehát teljes mértékben igazolták 

iparlestülelünk felfogását és aggodalmait.
Mi lelt volna jobb? Ha annak idején figyelembe 

veszik véleményünket, nem került volna a sor öngyil
kossági kísérletre, befektetett tőkék elvesztésére, hi
telezők kiegyenlítetlen követeléseire és a következmé
nyek egyéb sorára.

A háztulajdonos értékesíthette volna helyiségét, 
megkapta volna házbérét és ma nem állanának em
berek és családok télvíz idején exisztencia és kenyér 
nélkül.

Ez a tipikus esete a szükség nélküli alapítások
nak is igazolja azt a felfogásunkat, hogy módot kell 
adni arra- hogy az ily felesleges és káros „griindolá- 
sok“ elé korlátok szabassanak.

Erre az új 1936. évi VII. t. cikk életbeléptetéséig 
mód is volt. Az új törvény azonban ezt a korlátozást 
hatályon kívül helyezte, illetve a helyi szabályrende
let hatáskörébe utalta. Ez a szabályrendelet pedig 
még mindig az előkészület jegyében van, bár az ille
tékes intézkedő hatóságok teljes mértékben magu
kévá tették az ipari érdekeltségek felfogását, de a 
politika küzdelmei megakadályozzák annak megvaló
sítását. V.J

Nagyon kívánatos lenne, ha ez a kérdés hama
rosan dűlőre jutna, mielőtt még hasonló felesleges 
gründolások újabb károkat okoznának.
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Szigorúbban fogják ellenőrizni 
a korlátolt felelősségű 

társaságokat
Módosítják a k. f, t. törvényt

Amikor néhány esztendővel ezelőtt a gazdasági 
élet szükségletével számolva, törvényes lehetőséget 
nyújtottak korlátolt felelősségű társaságok alapítá
sára, senki sem gondolhatott arra, hogy a korlátolt 
felelősségű vállalatok rohamos szaporodása komoly 
adópolitikai gondokat fog okozni a kincstárnak. A 
költségvetés tárgyalása alkalmával azonban Fcibiiuji 
Tihamér pénzügyminiszter már bejelentette, hogy a 
adóalapok ellenőrzése a legnagyobb nehézségeket a 
korlátolt felelősségű társaságoknál okozza. Ezzel a 
bejelentéssel egyidőben a pénzügyminisztériumban 
megindult annak a kérdésnek a tanulmányozása, ho
gyan lehetne a korlátolt felelősségű társaságok ellen
őrzését megszorítani.

A pénzügyminisztérium, értesülésünk szerint, az 
adatok gyűjtése és feldolgozása alapján arra az állás
pontra helyezkedett, hogy nem elegendő a kft.-k adó
alapjainak erőteljesebb kimunkálása, hanem a korlá
tolt felelősségű társaságokról szóló törvényes rendel
kezések módosítására is szükség van. A pénzügymi
nisztérium javaslatait áttették az igazságügyminisz
tériumba, amely most jogi szempontból tanulmányoz
za a kérdés megoldását.

A még véglegesen ki nem alakult tervezet alap
ján ismét felmerül a kötelező revízió alkalmazásának 
kérdése. A pénzügyminisztérium a korlátolt felelős
ségű társaságokat revízió alá akarja helyezni és azt 
kívánja, hogy a módosítandó törvény rendelkezzék 
arról, hogy megállapítandó időközönként hites könyv
szakértők ellenőrizzék a társaságok ügyvitelét. Módo
sítani kívánja a minisztérium a korlátolt felelősségű 
társaságokra vonatkozó adójogszabályokat is. hogy 
megakadályozza azl, hogy olyan korlátolt felelősségű 
társaságok alakulhassanak, amelyeknek célja az adó
termeknek — a jelenlegi helyzetben egyébként nem 
törvényellenes — enyhítése.

A pénzügyminisztérium és az igazságügyminisz
térium tárgyalásai alapján előreláthatólag őszig elké

szül a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó 
újabb javaslat, amelyet a minisztérium a szakérde
keltségekkel is ismertetni fog.
■x*; ; <♦>; <*>; : *>: <*> : <*.x* *  ’M: *>:

A mestervizsga kötelezettség 
teljes érvényesülése a képe- 

sitéshez kötött iparokban
Az ipari közigazgatás egyes kérdéseinek szabá

lyozásáról szóló 1936. évi Vll. te. 5. §-ának 1. bekez
dése az 1922 : XII. te. 18. §-ának 1. bekezdését 3. 
pontként azzal a rendelkezéssel egészítette ki, hogy 
képesítéshez kötött ipar gyakorlásához az eddig elő
írt szakképzettség kimutatásán (segédlevél, munka
könyv) kívül szükséges mesterlevéllel való igazolása 
annak, hogy az ipart űzni kívánó mestervizsgálatot 
sikerrel letette.

Az 1936 : VII. te. 10. 8-a lehetővé tette, hogy 
azok, akik valamely képesítéshez kötött ipar gyakor
lására az 1922 : XII. te.-ben megszabott képesítést a 
törvény hatálybalépése (1936. július 15.) előtt, vagy 
a hatálybalépéstől számított hat hónapon belül, tehát 
legkésőbb 1937. évi január 14-ig bezárólag, megsze
rezték és a törvény hatálybalépésétől, illetőleg képe
sítésük megszerzésétől számított hat hónap alatt, te
hát legkésőbb 1937. évi július hó 14-ig tanult iparuk
nak önálló gyakorlására, iparigazolványt, illetőleg 
iparengedélyt kértek, — ha az 1922:XII. te.-ben 
megállapított egyéb feltételek is fennforogtak — a 
kért iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt mester
levél felmutatása nélkül is elnyerhették.

Minthogy a törvényben engedélyezett átmeneti 
időtartam folyó évi július hó 14-én lejárt, ezen idő
pont után képesítéshez kötött iparban csak azok 
nyerhetnek jogosítványt, akik az iparukra nézve az 
1922: XII. te.-ben megszabott képesítésen kívül mes
terlevéllel azl is igazolni tudják, hogy a mestervizsgát 
sikerrel letették.

A 30.000—1936. íp. M. számú rendeletnek a 
szerzett jogok védelméről szóló 33. 8-a 1. bekezdése

4 *

Minden kivéhot mindig valódi
:Francki kávépótlékot adjon 1 
Jelentős jövedelmei biztosi! 

magának 1
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Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges” 
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

szerint azoknak, akik az 1930 : VII. te. hatálybalépé
sekor (1936. évi július hó 15-én) képesítéshez kötött 
ipart gyakoroltak, vagy ily ipar gyakorlására az 1922: 
XII. te. 32. §-ának 4. bekezdése alapján iparjogosít
ványt kaptak, ha utóbb bármely oknál fogva (üzlet
áthelyezés, az ipar gyakorlásának abbanhagyása stb.) 
új iparjogosítványt kérnek, a korábban folytatott ipar 
tekintetében szakképzettségüket nem az 1936 : VII. 
te. rendelkezései szerint kell igazolniok. Az ilyen egyé
nek tehát szerzett joguk alapján mestervizsga nélkül 
nyerhetnek újból iparjogosítványt.

Mi ez?
A Füszerkereskedők Lapja közli:
„Legyen a vendégünk! Nincs már szükség Buda

pesten kávéházra, cukrászdára, kávémérésre.
Ingyen reggeli és uzsonna a Fcnyvs-Áruházban. 
Vannak még önzetlen emberbarátok Budapesten, 

közéjük tartozik Fenyves úr, a Fenyves-Áruház tulaj
donosa, aki a Kálvin-tér járókelőit páratlan vendég
szeretettel hívja meg ingyen reggelire és uzsonnára. 
Finom kartonpapírosra nyomott, elegáns meghívót 
osztogat nekik, még pedig a következő szöveggel:

Legyen a vendégünk!
Szívesen látjuk egy csésze kávé-, vagy kakaó
vagy csokoládéra, brióssal együtt, melyet büffénk 
ezen utalvány ellenében díjtalanul szolgál fel.

Fenyves-Áruház 
Budapest. Kálvin-tér 7.

Meg kell emelni a kalapunkat ilyen emberbaráti 
önzetlenség előtt, amely még a bírói gyakorlaton is 
túlteszi magát és nem törődik azzal, hogy ilyen „in 
gyen ajándékok hirdetése és nyújtása fogalmi ellen
tétben áll az üzlet lényegével s így az az üzleti verseny 
eszközei köréből kieső, az üzleti versenyt szinte k i
záró jelszónak jelentkezik, ezáltal ellentétbe kerül a 
tisztességes üzleti verseny elemi feltételeivel, mert az 
ellenkezőjét hirdeti annak, amit beismert üzleti céljá
nak megfelelően a hirdetés révén valósággal elérni

törekszik." (Lásd: Dr. Bányász István: Hogyan h ir
dessünk? Az Iparjogvédelmi Egyesület kiadása, 1936.)

A Fenyves-Áruháznak ez az emberbaráti gesztusa 
arra indít bennünket, hogy ezúton szólítsuk fel a pest
budai kávésokat, cukrászokat és kávémérőket: zárják 
be sürgősen az üzleteiket, mert igazán nem járja, 
hogy a szegény publikumtól pénzt kérjenek a regge
liért és uzsonnáért, amikor azokat a Fenyves-Áruház
ban ingyen is meg lehet kapni! Reméljük, hogy ennek 
a felszólításunknak sürgősen meglesz a foganatja!1'

Mindenesetre az érdekelt ipari képviseletek a 
maguk részéről igénybe veszik a törvény rendelke
zéseit. •;

'  • » ;  <♦>; <♦>; » ;  <♦>; « • ;  ; <•>; <♦>; <•>. <♦>. . <♦>. <•>. <♦>. <<•. <*>. <♦>. <•>. :<*)■'. <*>! • » <*V. •>> ! « \ - » . ' \ 4

H i v a t a l o s  r é s z
A in. kir. pénzügyminiszternek 1937. évi 131.985. sz. 
rendeleté a taiioncszerződésekhez szükséges orvosi 
bizonyítványok kiállításakor felvett jegyzőkönyvek 

illetékmentességéről.
Az 1927 : V. te. 29. és 37. §-aiban nyert felhatal

mazás alapján a következőket rendelem:
A tanoncszerződésckhez szükséges hatósági orvo

si bizonyítványok kiállításakor a hatósági orvosok 
által készített jegyzőkönyvek, az illeték díjjegyzék 52. 
tételének A. 1. és G. b) pontjai alapján járó és az 
5.100—1931. M. E. számú rendelet 53. 8-ának (1) és 
(2) bekezdésében szabályozott mértékű beadványi. 
illetőleg jegyzőkönyvi illeték alól mentesek.

Budapest, 1937. évi október hó 8-án.
Dr. Fabinyi Tihamér s. k. 

m. kir. pénzügyminiszter.
: ■:*: : ■»: -a--a: • :  -a-: a-: -a-: a-: ■»<■»:

H Í R E K
Lapunk nyomdájában történt technikai hiba 

miatt jelen lapszámunk némi késedelemmel jelent 
meg, amiért Kartársaink szíves elnézését kérjük.

Elöljárósági ülés. Ipartestületünk elöljárósága f. 
évi okt. 25-én, hétfőn déli fél 1 órakor tartja havi 
elöljárósági ülését. — Tekintettel a napirendre tűzött 
tárgyak fontosságára, felhívjuk az elöljáróság tagjait, 
hogy az ülésen minél nagyobb számban vegyenek 
részt.

Tisztelgés az új főkapitánynál. E hó 13-án fo
gadta dr. Fliássi) Sándor főkapitány ipartestületünk 
küldöttségét, mely Mészáros Győző elnök, dr. Slrausz 
Vilmos alelnök és dr. Havas Nándor főjegyzőből ál-

Príma cukrászipari sütemények kávéitok 
ka vemét esek, ven de ni ok, elkezdek részére

Olcsó beszerzési íorrás. Elsőrangú friss áru
Megrendelésre gyorsan és pontosan házhozszállitja:

„PRÍMA11 Áruforgalmi Vállalat,
Budapest, Vili., Rökk Szilárd ucca 25. Telefon: 131-568.
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lőtt. Mészáros Győző hazafias érzéssel áthatott szavak
kal üdvözölte a főkapitány urat hivatalbalépése alkal
mából, i övidesen ismertette a kávésipar helyzetét, 
annak rendőri hatóságokkal való kapcsolatait és a fő
kapitány úr megértő jóindulatát kért a fővárosi tisztes 
múltú kávésipar részére. — Éliússij főkapitány öröm
mel logadta a (estidet üdvözlését és bizalmának kife
jezését. Ismeri — úgymond — a budapesti kávéházak 
jelentőségét úgy idegenforgalom, mint a közterhek 
viselése szempontjából. Tudja milyen nehézségekkel 
kell ezeknek megküzdeni. Készséggel jő a polgárság 
segítségére minden igazságos és jogos ügyében, ajtaja 
mindenki számára nyitva áll. Majd rövid beszélgetés 
keretében az egyes konkrét kérdéseket ismertette a 
küldöttség, mire ugyancsak megnyugtató választ 
kapott.

Kedrovits Mihály, az Ostende kávéház főpincére 
közli, hogy fia dr. Kedrovits Miliőit) orvos,
magánrendeléseit naponta délután Vsö-tól -1 óráig 
Budapest, IV., Veres Pálné-u. 1(5. II—7. (tel: 185-212) 
tartja. Lakás: Budapest, V ili., Cllői-út 34. I I I —2.
(telefon: 135-312).

örvendetes javulás a lej és tejtermékek hamisí
tása tereli. A Budapest Székesfővárosi Vegyészeti és 
Élelmiszervizsgáló Intézetének kimutatása szerint
15)37. első hat hónapjában 5740 esetben vizsgált tejnél 
15)3 hamisítást állapítottak meg. A tejfölnél már rosz- 
szabb volt az arány, mert (508 vizsgálatnál (54-nél me
rült lel szükség a hatósági közbelépésre. A túrónál 
úgy látszik, legkönnyebb a hamisítás, mert (510 vizs
gálat 114 esetben végződött elkobzással.

A belügyminiszter rendeleté az inségjárulékokról.
A belügyminiszter az 1937—38. évi inségenyhítő tevé
kenység költségeinek fedezésére szolgáló inségjárulé
kokról rendeletet adott ki. A rendelet szerint az inség- 
enyhítés költségeinek fedezésére az 1937—38. évben 
a városokban egyszeri inségjárulékot kell kivetni, m. 
p. a jövedelemadó, a társulati adó, a tantiémadó és az 
általános kereseti adó fizetésére kötelezettek terhére. 
Az egyszeri járulék kulcsa a jövedelemadó fizetésére 
kötelezetteknél a jövedelmadónak 20 százaléka, a 
társulati és tantiémadót fizető kötelezetteknél pedig 
az adónak ugyancsak 20 százaléka. Az általános ke
reseti adót fizető kötelezettek az adóalapnak 2 száza
lékát kötelesek fizetni. A kivetett inségjárulék 1937. 
október 15-én válik esedékessé és három egyenlő rész
letben 1937. november 15-ig, december 15-ig és január 
15-ig kamatmentesen fizethető be.

Mestervizsgák. Ipar testületünk mestervizsgáló 
bizottsága f. é. október 7-én Mészáros Győző elnök 
vezetésével mestervizsgát tartott. A bizottság tagjai 
Freiwirth Jenő, Khuiber József voltak, a kereskedel
mi és iparkamara képviseletében dr. Lipcsei/ Adám 
titkár jelent meg. — A vizsgázók: Bök Lajos, Breuer 
Jakab, Horváth József. Sági Lajos és Búzás Miklósné 
szül: Posch Elvira: mind sikerrel állották meg a
vizsgát.

Az Országos Színművészeti Akadémia, mint azt 
múlt számunkban már közöltük, azzal a kéréssel for
dult testületünkhöz, hogy szegény.sorsú növendékei 
részére reggeli vagy uzsonnakávé adagokat szolgál
tassunk ki. A testület elöljárósága ezt a kérést, ame
lyet tagjaink évről évre készségesen teljesítettek, ez 
évben is kartársaink jóindulatába ajánlatai. — Sajnos 
eddig a kibocsátott felhívásokra alig néhány kartár
sunk válaszolt. Ismételten felkérjük tagjainkat, hogy 
a nemescélú felhívásnak mielőbb feleljenek meg.

Mentők és az ipari balesetek. A Budapesti Ön
kéntes Mentőegyesület június hónapban 175, július 
hónapban pedig 190 ipari jellegű balesetet látott el. 
Július hónapban két ipari baleset halálos kimenetelű 
volt.

Minden dohányáruda árusíthat különlegességi 
dohányárut. A pénzügyminisztérium abból a célból, 
hogy a dohányzó közönségnek valamennyi belföldi 
dohánygyártmány beszerzését megkönnyítse, október 
1-i hatállyal megszünteti a belföldi különlegességi 
forgalomban levő dohánygyártmányoknak kizárólag 
a különlegességi dohányárudák útján való árusítását. 
Ehhez képest október l-étől kezdve valamennyi lo- 
liányárus árusíthatja a m. kir. dohányjövedék összes 
belföldi dohánygyártmányait.

Egyidejűleg életbelép az új árjegyzék is. Egyes 
szivar-, cigaretta- és dohányfajták megszűnnek, illet
ve végkiárusíttatnak. így a Pliarao, Nílus, Triumph, 
Budapest, Gellért, Mocris, Árpád, Petőfi, Dráma és 
Duna szivarkák, Heros, Aromaticos. Entreact is, Gra- 
ciosas, Grensados, Gabinek Turul, Galanes, Jovialcs 
szivarok, Hazai pipa, kiváló finom magyar cigaretta
dohány és néhány burnótfajta.

Pontos adófizetők 2% jutalmat kapnak. Felhív
juk a figyelmet arra, hogy a vonatkozó pénzügymi
niszteri rendelet értelmében 2%-nak megfelelő kamat- 
térítést kapnak a folyó évre előírt adóösszegből mind
azok az adófizetők, kik az előző évről fennálló és a 
folyó évre előírt adójukat legkésőbb 1937, november 
hó 15-ig befizetik. Az adófizető kívánságára a 2%-nalc 
megfelelő összeget a még befizetendő adóösszegből le 
lehet vonni. Aki a teljes adóösszeget fizeti, annak az 
adóhatóság a 2?«-nak megfelelő összeget az 1938. évi 
számlára elővezeli. Kamattérítésre annak is joga van, 
aki adóját havi részletekben fizette. Ez esetben a ked
vezmény elnyerésének feltétele az, hogy okt. 15-ig

k á v é ,  t e a ,  o l i v a  ó l a i
i g é n y e s  k ö z ö n s é g i i  nagyfogyasztók számára
m i n t á v a l  is k é s z s é g e s e n  sz o lg á l  
GYULA. rt. engros- és postaosztálya 
B u d a p e s t ,  V II., Istvánját 23*25.

11.: 1-437-731
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Pörkölt kávé keverékeink
közismerten elsőrendű minőségeit

k e l e t i n d i á b ó l
behozott új különleges kávéfajokkal módo
sítottuk, amiáltal azok finomsága még az 
eddiginél is j o b b a n  fokozódott.
Kérjen p r ó b a főz é shez mintát

K ávéso k Áruforgalmi R .-T .-n á i
Budapest, Vili., József-körút 38
Telefon: 1 — 392—77. Saját pörkölő üzem

bezárólag a tizedik havi részletet az adózó lefizesse, 
míg a 11. és 12. hóra szóló adó összegét természetesen 
november 15-ig ki kell egyenlíteni.

Egy angol tudós fűvel akarja a népet háború 
idején táplálni. Az angol kertészek szövetségének évi 
közgyűlésén egy angol tudós, névszerint Slade- kije
lentette, hogy háború esetén bizonyos körülmények 
között lehetséges lenne az egész angol népet fűvel 
táplálni. Újabb vizsgálatok alapján ugyanis körülbe
lül négy holdnyi területen lévő fűből kereken 030 font 
fehérjét lehet nyerni és ebből a fehérjéből egy bizo
nyos fajtájú sajtot előállítani. Ez a ..fűsajtot1' béke 
idején disznóhízlalásra, szükség esetén azonban nép
élelmezésre lehetne felhasználni.

Nem rendezi a kormány az OTT tartozások be
hajtását. Állandóan fel-felmerülő kívánság, hogy az 
OTI-járulékokkal hátralékosok tartozásaiknak rende
zésére újabb intézkedések történjenek. A nagykani
zsai iparos-kongresszus is elfogadott ilyen irányú 
javaslatot a fennálló tartozások egyszer s minden
korra szóló — tényleg utolsó — rendezésére. Erre 
vonatkozólag a belügyminisztérium kifejezett állás
pontja a következő: A Népjóléti és Munkaügyi, majd 
a Belügyi kormányzat — számolva az általános gazda
sági leromlással — ismételten igyekezett kamatamnesz- 
tiákkal és részletfizetési kedvezményekkel könnyíteni 
a munkaadók társadalombiztosítási terhein. Az elmúlt 
években szerzett gyakorlati tapasztalatok azonban azt. 
bizonyítják, hogy a kamatamnesztiás rendcletek a 
kívánt célt, vagyis azt, hogy az intézet a hátralékos 
járulékoknak legalább egy részéhez hozzájuthasson, 
általában nem érik el.

Azok a munkaadók ugyanis, akik fizetési képes
ségük ellenére évek során át járulékaikat nem fizet
ték, sőt még az alkalmazottaiktól levont járulékrészt 
is visszatartották, a kamatamnesztiás kedvezménye
ket sem vették igénybe; viszont azok a munkaadók, 
akik fizetési kötelezettségeiknek igyekeztek minden
kor pontosan eleget tenni, érthető visszatetszéssel fo
gadták az ilyen kedvezményeket. Ily körülmények

Schillinger Unna Budapest, VI.,
Vörösinarthy-utca 47b.— Telefon: 1—2I3—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gőzmosodája.

között ti járulékhátralékoknak egy újabb rendezése, 
még ha >,tényleg egyszer s mindenkorra szóló és tény
leg utolsó1* rendezés volna is, nem látszik kívánatos
nak, mert végeredményben előreláthatólag ez sem 
volna célravezető, sőt rontaná a jólfizető munkaadók 
fizetési készségét is.

A varmegyék a cukor árának leszállításáért. Bor
sod, Görmör és Kishont vármegyék, továbbá Bács- 
Bodrog vármegye közgyűlése a közelmúltban határoz
ta el, hogy feliratban fordul a belügyminiszterhez a 
cukor árának leszállítása ügyében. A népegészségügyi 
szempontból is rendkívül jelentős akció mind nagyobb 
érdeklődést kell az országban és hir szerint a többi 
vármegyék is csatlakozni fognak hozzá.

120 millió tehén látja el tejjel a világot. A l l .  tej-
gazdasági világkongresszussal kapcsolatban, melyet 
nemrég tartottak Berlinben, érdekes adatokat hoztak 
nyilvánosságra a tej jelentőségéről a világ gazdasági 
életében. Kétmilliárd mázsa tejet, 40—50 millió mázsa 
vajat és 30—45 millió mázsa sajtot termelnek évente, 
aminek összértéke éppen a háromszorosa a világ 
automobilprodukciójának. A két legnagyobb tejter
melő állam az USA és Németország, a vaj meg sajt
behozatal terén első helyen Anglia és a Németbiroda- 
lom áll.

Delegálási jogot követelnek a Kereskedelmi és 
Iparkamarák az adófelszólainlási bizottságokba. A
Kereskedelmi és Iparkamarának joga van arrra, hogy 
az adófelszólamlási bizottságok tagjai sorába keres
kedőket és iparosokat jelöljenek. A jelöltek közül ne
vezik ki a bizottság tagjait. Ezt a rendszert kereskedő- 
és iparoskörökben helytelenítik és mozgalom indult 
meg, hogy a kamarák közvetlen delegálási jogot kap
janak. Ez esetben a kereskedelmi és iparkamaráknak 
módjában volna a pártoktól függetlenül jelölni ki azo
kat a szakértőket, akik a kereskedők és iparosok ér
dekeit az adófelszólamlási bizottságban képviselni hi
vatva vannak.

Uj baroinfifagyasztási eljárás. Az amerikai szak
sajtó behatóan foglalkozik a baromfi fagyasztására 
bejelentett új szabadalommal, amely a Progress 
Packing Co. tulajdona. Egy olyan eljárásról van szó. 
amelynél a fagyasztás .-belülről** történik és az eddigi 
eljárásokkal szemben lényeges megtakarításokat 

nyújt.
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A sárgabarack történetéből. A sárgabarack hazája 
Kína, amelynek hegyein még mai nap is vadon terem. 
Kínai írások már a Krisztus előtti 2000-ik év körül 
említést tesznek róla. Görögországba és Kómába csak 
időszámításunk kezdete körüli időben érkezett el. 
Ennek a kiváló gyümölcsnek rendkívül nagy a cukor- 
tartalma. Galenus, a híres római orvos, a baracknak 
mindenféle gyógyító erőt tulajdonított és megállapítá
sait még a mai napig se cáfolták meg. Aki emésztési 
zavarokban és májbajban szenved, a sárgabarackot 
soha másként ne fogyassza, mint kompótnak elké
szítve.

A legjobb fogyókúra a vajaskenyér. Két angol 
lap, a Sunday Dispatch és a Daily Express állapította 
ezt meg a hozzája beérkezett válaszokból. A hölgyek, 
akik hosszabb fogyókúra után feleltek a két lap fel
tett kérdéseire, bejelentették, hogy az egészségre ár
talmatlan fogyókúrát csak bőséges vajaskenyér élve
zete mellett lehet abszolválni.

Milyen napcllenző ponyvát használhatnak az üz
letek? Különösen a fővárosi kereskedőket árdekli a 
Közmunkatanács döntése, amely a nyári hónapok
ban használt üzleti napellenző ponyvák használatára 
vonatkozik. A kereskedők ugyanis a Kamara útján 
felterjesztést intéztek a Közmunkatanácshoz, amely
ben kérték, hogy az eddiginél mélyebbre engedhessék 
le az üzleti célokra szolgáló ponyvákat. A Közmunka- 
tanács most foglalkozott ezzel a kérdéssel és elutasí
totta a kereskedők ezirányú beadványát, ellenben 
úgy határozott, hogy az üzletek számára oldalpony
vákat engedélyez és ezeket a kereskedők a céljuknak 
megfelelően kellő mértékben használhatják.

A kereseti adó figyelembevétele a társadalombiz
tosításban. A munkaadó által a munkavállaló helyett 
fizetett kereseti adót az OTI a járulék alapjául szol
gáló javadalmazásba beszámította. A bírói gyakorlat 
az Intézet gyakorlatával ellentétes álláspontra helyez
kedett -kimondván, hogy: ez a kereseti adó nem szá
mítható be a javadalmazásba. Az OTI igazgatósága 
most úgy intézkedett .hogy a felsőbírói Ítéletekre te
kintettel a munkaadó által a munkavállaló helyett 
fizetett kereseti adót úgy a járulékkirovásnál, mint a 
segélyezésnél figyelmen kívül hagyja mindaddig, a- 
mig a bíróság ez Ítélettel ellentétes jogegységi határo
zatot nem hoz. Kimondotta az igazgatóság azt is, hogy 
amennyiben a bíróság ellentétes jogegységi határoza
tot hozna, a jogegységi határozat közzététele előtti 
időpontra az Intézeti visszamenőleg a munkaadóktól 
e címen járulékot nem fog igényelni.

Ipari üzemeknek megszüntetése, illetve a külterü
letre való kitelepítése szabályrendeletileg nem rendel

hető el. Helyhatósági szabályrendelet nem tartalmaz- 
mazhat olyan rendelkezéseket, amelyek szerint egyes 
már fennálló ipari üzemek a szabályrendelet kihirde
tése, illetőleg életbeléptetése napjától számított záros 
határidő alatt megszüntetendők, illetve a belterületen 
kívül helyezendők el. Ezek a rendelkezések ugyanis 
az 1884:XV1I. te. 36. §-ának ama rendelkezésébe üt
köznek, amely szerint a közérdekre bármely oknál 
fogva ártalmas vagy veszélyes üzlet csak kisajátítás 
útján szüntethető meg. (157.182 -1930. K. M )

Kivel képviseltetheti magát az adózó. A folyó év
ben a kereseti adókivetéseket igen sokan megfelleb
bezték. az adófelszólamlási bizottsághoz s ezért idő
szerűnek tartjuk olvasóinkat tájékoztatni arról, hogy 
kit küldhetnek maguk helyett az adófelszólamlási bi
zottság tárgyalására, ha távoliét, vagy betegség- vagy 
halaszthatatlan elfoglaltságuk akadályozza őket meg
jelenésükben. Ilyen esetekben, valamint általában, ha 
az adózó nem kíván személyesen eljárni adóügyeiben, 
képviseletére az — alábbi kivételektől eltekintve a 
meghatalmazással ellátott ügyvédje jogosult, de más 
meghatalmazottat is nevezhet az adózó a következő 
esetekben: 1. a felmenő ágbeli rokon a lemenőt, ez 
utóbbi viszont a felmenő ágbeli rokonát képviselheti 
adóügyeiben, éppúgy a férj a nejét és nejének fel vagy 
lemenő ágbeli rokonát, a feleség a férjet, a testvér a 
testvért és pertárs a pertársát); 2. a cégvezető a céget, 
a kereskedelmi üzletben állandóan alkalmazott keres
kedelmi meghatalmazott a kereskedőt és az iparosnak 
az üzletvezetője az iparost képviselheti a cég, kereske
dő, illetve adóinak ügyében. Kiskorúak, gyámság vagy 
gondnokság alatt lévőnek s jogi személynek képvise
letében a törvényes képviselő jelenik meg az adófel- 
szólamlási bizottság előtt. Ilyenkor nincsen szükség 
külön meghatalmazásra ,sőt az adózó másnak nem is 
adhat megbízást a képviseletére, mint törvényes kép
viselőjének- (gyám, gondnok, ügygondnok, zárgond
nok .tömeggondnok, felszámolók, igazgatóság stb.).

Kerek száz évvel ezelőtt kezdte meg működését 
az első magyar gőzmalom. A gőzmalmot 1779-ben 
Daruul találta fel, akinek kilétéről és életéről nincse
nek adatok. Az első gőzmalmot 1781-ben Londonban 
hozták üzembe, d működése nem volt kielégítő. Az 
eredeti rendszert Amerikában javították meg és az 
angol-amerikai rendszerű gőzmalmok 1824-ben ke
rültek át Európába. Hazánkban kerek 100 évvel ez
előtt Sopronban kezdte meg működését az első gőz
malom. Kár a vállalkozás nagyon rövid életűnek mu
tatkozott- mégis forradalmi hatású volt a magyar 
malomipar fejlődésében. A soproni első gőzmalmot a 
, Pesti József Hengermalom Társaság" követte. Ez 
már komoly vállalkozás volt s a malomiparban új
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Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
szá ra z v e g y t is z t ilá s  éa featéa

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

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

korszakot nyitott meg. A „Pesti József Hengermalom 
Társaság*1 gróf Széchenyi István kezdeményezésére 
1838-ban alakult és a nagyszabású építkezés 1842-ben 
fejeződött be. Ez a malom aról volt világszerte liires, 
hogy Európában elsőnek használta fel sikeresen a 
hengereket, tehát az első modern hengermalom ha
zánkban alakult. A magyar malomépítészet mértföldes 
csizmával hagyta maga mögött az egész kontinens 
malomépítészeti iparát és mindmáig az első helyen 
áll. A Mcchwart-féle hengerszék is, mint annyi sok 
más fontos malomfelszerelési tárgy, magyar talál
mány.

A tojás korának felismerése. Hogy a tojás korát 
megállapíthassuk, mártsuk egy 10%-os konyhasót tar
talmazó oldatba (100 gramm konyhasó, 1 liter víz). 
\z  a tojás, amely 5 napnál nem régibb a folyadék 
alján marad. A fiss tojás fajsúlya nehezebb, mint a 
konyhasóoldaté. Amint a tojás kora nagyobbodik, tar
talma is mindinkább könnyebbé válik.

Egy kis statisztika. A budapesti sütöipartestület 
megállapítása szerint az elmúlt évben a budapesti 
sütőiparosok 17! millió darab süteményt készítettek. 
Ebből azonban csak 34,200.000 darabot adtuk el sa
ját üzletükben, a többi 136,800.000 darab viszontela
dók kezén ment keresztül. A süteményhez egy év 
alattt 59 vágón tejet és 52.5 vagon élesztőt használtak 
fel. Munkabér fejében 1,700.000 pengőt fizettek ki. 
A sütőiparosok egy év alatt 544.318 darab zsákot 
használtak.

Akik nem fizetnek adók nem kaphatnak gáz- és 
villanyszolgállatást — Dánországban. Egy igen drasz
tikus, de talán célravezető eszközhöz nyúltak Dániá
ban azokkal szemben, akik az adózás alól mindenáron 
ki akarnak bújni. A dán kormány olyan rendeletet 
léptetett életbe, hogy mindazok az adóköteles iparo
sok és kereskedők, akik bármilyen módon kibújnak 
az adófizetési kötelezettség alól nem kaphatnak ezen
túl sem villanyt, sem gázt műhelyükbe, üzletükbe és 
lakásukba. A zárlatot addig tartják fenn, míg az adót 
és a felmerült költségeket ki nem fizetik. Ez a meg
oldás mindjárt egy eszköz az árrombolóverseny kikü

szöbölésére is.

R á c s  Z s i g a
Cigányprímás, szalon és jazz zenekari karmester, impressario 

müvészügynöksége
Budapest, VI., Vörösmarty-utca 62._______

Felülvizsgálják az iparlajstromokat. Az iparügyi 
miniszter leiratot intéztt a polgármesterhez az iparos
lajstromok hivatalból való felülvizsgálata ügyében. A 
miniszternek ugyanis tudomására jutott, hogy a ke
reskedelmi és iparkamarák által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartások oly személyek nevét is tartalmazzák, 
akik iparuk gyakorlását végleg felhagyták. Minthogy 
e törzskönyvi nyilvántartások szolgálnak alapul a ka
marai tárgyalásoknál, valamint a kereskedelmi és 
iparkamarák által kiküldött törvényhatósági bizott
sági tagok választásánál használt választói névjegy
zékek összeállítására, előfordult, hogy az említett vá
lasztások eredményét a választásban arra nem jogo
sultak részvétele miatt meg kellett semmisíteni. E nem 
kívánatos állapotok megszüntetése végett a miniszter 
felhívja a polgármestert, utasítsa az elsőfokú iparha
tóságokat. hogy az általuk vezetett iparlajstromokat 
évenként vizsgálják felül.

A KENYÉRREL való takarékoskodásra szólítot
ták fel Németországban a vendéglőket. Az étlapokon 
a meleg ételeket kell előnyben részesíteni, a hideg 
ételnemüekkel szemben, hogy ilymódon a kenyérfo
gyasztást nagyrészt burgonyával lehessen pótolni.

Családi mulatságok fényűzési adója. A szlovensz- 
kói Városok és Községek Szövetsége azzal a követe
léssel fordult a prágai kormányhoz, hogy a fényüzési 
adóról szóló kormányrendeletet olyan értelemben 
módosítsák, hogy annak, lerovása alól csak a legszű
kebb családi körben és háztartásokban rendezett mu
latságokat mentesítsék. A Szövetségnek az az állás
pontja, hogy az adó alól ne mentesítsék az olyan 
házi bálokat és mulatságokat, amelyeken a családta
gok feltűnő kisebbségben vannak a meghívott és 
megjelent vendégekkel szemben. A Szövetségnek ezl 
az álláspontját, a beadvány szerint, az indokolja, 
hogy különösen a vagyonos osztályok olyan házibá
lokat rendeznek, amelyek után az eddigi gyakorlat 
szerint fényűzési adót nem fizettek ellenben a sze
gényebb osztályok által rendezeti mulatságok és bá
lok minden esetben fényűzési adókötelesek voltak, 
mert adottságuknál fogva azokat családi körben meg
rendezni és megtartani nem tudják. (TI.)

Hirdessen
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a Kávésok  

L ap jáb an
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Kötelező orvosi vizsgálat Jugoszláviában. Az el
múlt napokban érdekes jugoszláv miniszteri rendelet 
latolt napvilágot. A rendelet az élelmiszerkereskedők, 
\ endéglősök, cukrászok, kávésok, mézeskalácsosok és 
mészárosok kötelező orvosi vizsgálatát vezeti be. A 
rendelet szerint minden felsoroltl foglalkozási ágak
ban levő önálló kereskedő és ipai'os, amennyiben 
üzemében sajátmaga is dolgozik, még ha csak eláru
sít is, minden hat hónapban köteles magát hatósági 
orvosi vizsgálatnak alávetni, mely azonban teljesen 
díjtalan. A rendelet az alkalmazottakra még nem vo
natkozik’ de utasításokat tartalmaz arra vonatakozó- 
lag, hogy a főnökök az alkalmazottak testi tisztasá
gára és egészségére különös gondot fordítsanak.

Megadóztatják a kártyajátékot a bécsi bridge- 
szalonokban. liendelet készül, amely szerint a jövő
ben minden játékosnak tiz garas adót kell fizetnie 
esténként.

Uj tisztitó üzem. A közelmúltban alakult meg a Nova fe
hérnemű és vegylisztitó részvénytársaság, a Visegrádi ucca 31. 
száin.ulalt. A gyár szakmérnök vezetése ulatt mintegy 100 
alkalmazottat foglakoztat és berendezése a legmodernebb. 
Munkájáról n legelőnyösebbet hallottunk s miután tudomá
sunk szerint a kávéházi fchérnemüek tisztításával is foglalkozik 
szaktársaink figyelmébe ajánljuk a fenti céget.

Használt ellenőrző pénztárak legolcsóbb áron kaphatók, va
lamint „National" és egyéb rendszerű ellenőrző kasszák javí
tása legmérsékeltebb díjazásért végeztethető J i l e k  M .  B é l á n é  

speciális ellenőrző-pénztár üzemében (V., Honvéd- u. 38.) A 
J i l e k  c é g e t ,  mely iparunkban évtizedek óta közkedvelt beszer
zési forrása, ezúton is legmelegebben ajánljuk ipartársaink 
figyelmébe.

Cigányzenekarokat, szalonzenekarokat, valamint zongoris
tái, kamaraegyüttest, triókat, szólistákat, énekeseket a legku- 
lánsakb feltételekkel úgy a fővárosban, mint vidékre prompt 
közvetít R á c z  Z s i g a  c i g á n y p r í m á s  és k a r m e s t e r  z e n e -  é s  m i i -  

v é s z ü g y n ö k s é g e ,  B u d a p e s t ,  V I . ,  V ö r ö s m a r t y - u .  6 2 . — Karlár- 
saink figyelmébe ajánljuk ezt a jól bevezetett és kiváló refe
renciákkal rendelkező ügynökséget, mely mindenkor azonnal 
és teljes megelégedésre elégíti ki a hozzá intézett szakmába 
vágó igényléseket.

Ipari és közigazgatási hírek

Tanonciskolái mulasztás a kilépés után. A kihá-
gási tanács 1031/1937. felmentő Ítélete szerint a mun
kaadó, csak addig felel a tanonc iskolai mulasztásá
ért, amig tanítómestere. A tanviszony megszűnése 
utáni mulasztásokért a tanítómester nem vonható fe
lelőségre.

Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

imperiál -  Royal -  Angol rendszerű teakeverékek
originál 2'50 és 5 kg-os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

Kávésok Áruforgalmi R.-t.-töl
Budapest, V i l i . ,  József-körut 38.
Telefon: 1—392—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

Kúriai döntvény a kisiparosok gépeinek a végre
hajtás alól való mentesítése tárgyában. A kisiparosok 
gépeinek és gépi berendezésének a végrehajtás alól 
való mentesítése a magán- és köztartozások miatt ve
zeteti végrehajtások során mind a királyi bíróságok
nál, mind a pénzügyi hatóságoknál a fennforgó jog
bizonytalanság miatt nem volt egységes a joggyakor
lat. A bíróság különféle gyakorlata arrra indította a 
kúriát, hogy ebben a tárgyban döntvényt hozzon. A 
jogegységi tanács meghozta 89-ik számú jogegységi 
határozatát, mely szerint a kisiparosoknak keresetük 
folytatásához szükséges gépberendezései és géjármü- 
vei az 1908. évi XLI. te. (Vhn.) 2. 8-ának 14. pontjá
ban megjelölt és végrehajtás alól kivett szerszámok, 
eszközök és műszerek közé tartoznak. A mentesség 
a kisiparosok keresetének folytatásához szükséges 
emberi, motorikus, vagy elemi erővel hajtott gépek 
és gépjárművek minden fajtájára kiterjed, függetle
nül azok értékétől.
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Használt National-pénztárak
garanciával, a berlini National-gyár volt műszerészénél 
Vétel, eladás, javítás, karbantartás.

KISS és  SÁNDOR!, VII., Nyár-u 23 Tel.: 149 852.

Képesített iparra alakuló társaságban a képesített 
tag égés/ nevét kell kiirni. Az iparügyi miniszter 
7914 —1937. sz. a kelt rendeletében úgy döntött, 
hogy ipart űző közkereseti társaság csak olyan néVet 
használhat, amelyben az üzletvezetésre jogosilotl ké
pesítéssel rendelkező tag családi és utóneve foglalta
tik.

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. (K. II. 
3790/1935. XII. 11.)

Az üzletbérlő a ház tatarozásával nem akadályoz
ható a helyiség korlátlan használatában. Egv buda
pesti kereskedő azonnali hatállyal felmondta üzlet- 
helyiségét és pedig azért, mert május havában köl
tözött a helyiségbe, beköltözése után a háztulajdonos 
a ház tatarozását határozta el, aminek következtében 
a házat állványokkal vették körül, emiatt az üzlet- 
helyiség nehezen volt hozzáférhető, a kirakat pedig 
hasznavehetetlenné vált. A rögtöni hatályú felmondást 
a háztulajdonos nem fogadta el, a budapesti közponi 
járásbíróság azonban a felmondást érvényesnek mon
dotta ki. Az indokolás szerint a háztulajdonosnak joga 
van tatarozásra, azonban ennek nem szabad olyan 
mértékűnek lenni, hogy a bérlőt a bérlemény haszná
latában gátolja, vagy azt teljesen lehetetlenné is te
gye. A kereskedő üzletének leglényegesebb része a 
kirakat, ha az üzlet kirakata megközelíthetetlen, a 
bérlő a bérlemény használatában lényegesen korlá
tozva van és igy a helyiséget jogában van azonnali 
hatállyal felmondani és elhagyni.

Gyermek és fiatalkorú által tans/erződés nélkül 
végeztethető munkák. A 78.000/1923. K. M. rendelet 
147. §-a szerint az 1922:XII. te. 78. 8-a csak az egy- 
egy képesítéshez kötött ipar körébe tartozó szakmun

kákra vonatakozik, ellenben nem terjed ki olyan 
munkákra, amelyek az iparral kapcsolatosak ugyan, 
de szakmunkáknak nem tekinthetők. Az ipari készít
mények csomagolása, széthordása, a munkahelyisé
gek tisztogatása stb. nem tekinthetők ipari szakmun
káknak s ezek végzésére képesítéshez kötött ipart 
űző iparosok is felvehetnek gyermeket és fiatalkorút 
anélkül, hogy velük tanszerződést kellene kötniök. 
Ha ellenben megállapítást nyer. hogy valamely ipari 
vállalatnál segédlevelet még nem nyert 18 éven aluli 
egyént tanszerződésnélkül bár csak időlegesen vagy 
alárendelteid mértékben, de képesítéshez kötött mun
kakörben foglalkoztatnak, a munkaadó ellen az 1922: 
XII. te. 128. §-ának 5. pontjában megállapított kihá
gás miatt az eljárást haladéktalanul meg kell indítani. 
(46.267/1933. K. M.)

Beszámitliató-e a kölcsön az alkalmazott fizeté
sébe? Egy felmondási perben az alperes munkaadó 
a felperes illetmény követelésével szemben 100 P köl
csön erejéig beszámítási kifogást emelt. Az adóbíró
ságok ezt a kifogást elutasították azzal, hogy a szol
gálati viszonyból eredő követeléssel szemben kölcsön 
címén beszámításnak nincs helye; A Kúria P. II. 0288 
—1936. számú ítéletével a beszámítási kifogásnak 
helyt adott a következő megokolással: A szolgálati 
illetményekkel szemben korlátlan beszámításnak csu
pán az előlegek és az alkalmazott által szándékosan 
okozott kár erejéig van helye. A követlésnek végre
hajtás alá vonható része erejéig azonban egyéb köve
telések is beszámíthatók. A végrehajtási törvény értel
mében a magánalkalmazottak illetményeinek egy- 
harmad része foglalható le. úgy azonban, hogy évi 
2000 P szabadon maradjon. A perbeli esetben a fel
peresnek évi 3120 P illetménye volt, ennek lefoglal
ható egyharmada 1040 P, úgyhogy a felperesnek évi 
2080 P illetménye marad mentesen. Ehhez képest a 
lefoglalható 1040 P-be az alperes által kölcsön adott 
100 P jogosan beszámítható.

Aki a jogsérelmet sokáig tűri, elveszti kárigényét
Egy piszkos verseny miatti perben a tényállás az volt, 
hogy a panaszos hosszú éveken át tűrte a csomago
lása utánzását. Amikor azután jó későn abbahagyást 
és kártérítést követelt, akkor a Kúria az abbahagyást 
elrendelte ugyan, de a kárigényt elvetette, mert a pa
naszos a csomagolás utánzását éveken át tűrte. 
(1705/1937.).

Kristály ásványos forrásvíz caakSzentLukács védjeggyel eredeti
__,_______________________ :__^ t
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c o r v i n a  Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!
könyv- és papirkereskedés
VIII., J Ó Z S E F - K Ö R Ú T  48

Telefon: 1-375-86
Modern k ölcsön k ön yvtár

havi bérdij 1 pengő
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Villamos habfűió
1 perc alatt t liter tejszínből 3 liter habot fúj 

Ara P 190.- Részletre is. Díjtalan bemutatás

Rác8íő-béarlet: havi 5.-
G r a m o f o n e r ő s i f ő ,  minden rádióhoz 
kapcsolhitó eleklrogramofon és mikrofon

„ O P E O N ”  KárolyKirályfit5.

pengőtől
havi 8.- P-tői
Telelőn :M9-607.

IQ. Grünwald Mór
Ferenc József-rakparí 6.

Telefon: 1-858-59. — Üveg és porcé lián.

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

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.

F I G Y E L J Ü N K !  & S
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára, 

óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

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

Telefon: 1-310-03, 1-463-71.
vtcwray Alapittatott 1824.

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 ME R  D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai út 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 1-378-69.

Berkovits papirárugyár
sokszorosító áru, kávéházi, 
éttermi, cukrászati kellékek

Budapest, VII., Síp ucca 4. —  Telelőn: 1-425-31

NAGY I GNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT t.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T: 1-415-15

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordóíételben.

I p n n Ó n o i  irodájába, üzletébe, otthonába 
!■ v l y t S | J d  legolcsóbban Édes és Decsy-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. Tel.: 1-442-24

Kávéházi tűzhelyek
nagy fűtőanyag megtakarítással. Főzőedények. Üstök, kávéfőző

kannák állandó raktára. Onozás

J a n c s u r á k  G u s z t á v
aranykoszorus cég, Budapest, IX , Fcrenc-u. 39. T e l : 1 308-47.

Felelős kiadó: Gycnes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca ö

Vendéglő és Kávéházberendezési Vállalat B u d a p e s t, V I I . ,  S ip -n t c a  14. s zá m .
Tulajdonos: T i l l e r  R ó b e r t

L e g e l  ö n y ü s e  bb á r a k  m e l l e t t  k ö l c s ö n ö z
T e l e f o n :  1 3 5 - 1 4 2 .

V É T E L  ÉS ELA D Á S
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0 kávésipar szállítóinak cime és telefonszáma:
1937. október

Berkovits pap irárugyár
kávéházi, vendéglői és cukrászdái kellékek, 
BUDAPEST, VII., SIP-UTCA 4.

142 531

MINDEL ALBIN
Patent ujságrámák, hetilap 

mappák, étlap mappák és borlap 

mappák speciális gyártása. NÓbfr 

Budapest, VI., Szív ueea 39b. szám. .X3 *

127-146

Alap.: 1911,

B í r ó  Mihály (Lakoviis m . utóda)
szabt villanyerőre berendezett 
gesztenyepiiré-üzem 
Budapest, V., Tátra ueca 27b.

291-580 H O C I N i K  1.
Édes és francia mustár. —
Különféle savanyú konzervek. 
BUDAPEST, VIII., ALFÖLDI UCCA 10.

130-886

Gl asner  Ede Rt.
péksütemény és kenyér 
BUDAPEST, V., Lipót-körüt #.

111-626

Alapítási év: 1880.

IJaschka és Társa
I  kávéházak részére 
1! légfűtés és napellenző 

V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.

182-041

H a r s á n y !
Konyhaüzemi gépek, szűrőpapír, vaj 
Budnpest, V., Lipátvárosi park 35.

2 9 3 6 3 0

Zene- és énekes-ügyben forduljon bizalom
mal volt szaktársához:

K A S S  J Á N O S  „ R H Y T M U S "
zenész- és müvészügynökségéhez 
Budapest, VII., Dohány ueca 52.

131-228

ü f e n n e / e f d  Stt.
Jégszekrények, automatikus elektromos 
hűtőkészülékek és fagylaltgépek. 

BUDAPEST, VI., Ó UCCA 6. szám.

115-646

112-026 C t p i n o r  KEI1SZ0STY“O l C I I I C I  kávéházi sütemény

Keksz:
141-985

Sütemény:
185-263

Használ! N A T I O N A L  pénztárak
kaphatók a legrégibb speciális ellenörzö- 
pénztár-javíló üzemben.

J I L E K  M. B É L A  
V., Honvéd ucea 38. (Bejárat Rothermere- 
uccában.)

e l a d á s i v é t e l i  c s e r e i

125-458
TÖRLEY PEZSGŐGYÁR

VIII., ESZTERHÁZY UCCA 22. 130-051

Kávésok Áruforgalm i Rt
Vili., József-kttrút 38.

139-277
VENDÉGLŐSÖK 
BESZERZŐ CSOPORTJA RT.

IV., Vámbáz-kőrál 8.

183-380
384-515
384-519

K u n s ta d te r
Hirlapelfizetésl Iroda:

Budapest, VI., Andrássy-út 60.

129-122
V I S Ó I  íZliSTMÜVES, ALPACCA

készítő — javító,
ezüstöző, chroiuozó, nlckcleeő, 
VII., DOB UCCA 61. szám.

145-848

Lamm el K álm án
központi fűtés, szellőztetés, gáz- és vízveze
tékek, egészségügyi berendezések és épület 
bádogos munkák vállalata

Budapest, XI., Kende ucea 3. szám.

258-567

Wellner Alpacca Rt.
Alpacca és alpacca-ezüst evőeszközök, tálaló
szerek, kávéházi és vendéglői berendezések 
Budapest, V., H o n v é d  u c c a  16.

189-737
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