
L i\ -.Tv
Budapest. 1938. április 15.

XIV. évfolyam. A Budapesti Kávésok Ipartestületének hivalalos lapja

Szerkesztőség: I1 Felelős szerkesztő: |  Kiadóhivatal:
Budapest, Vili József-krt. 38. 1/5. Tel: 1 ;io:í 7 5  I1 DK. H A V A S N Á N D O R 1 Budapest, Vili., Kökk Sz. u. 31. Tel: 1-311-00

.vilitö l  m : f e l e d k e z z é k  m e<;?

Április 20-ig befiz.clcndő az. ál alá nyúzol I és zenés 
kávéházak vigalmi adója.

Április 25-i g befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levonI kereseti-, külön- és rokkanlellálási adó.

Április 2(>-án (kedden) délnlán I órakor elöljá
rósági ülés az ipartesliilel tanácstermében.

Május 5 -ig megfizetendő a II. negyedévi lizlel- 
bér első részlete.

Május (i-ig megfizetendő a nem álalanvozotl és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Május 10-ig az. adóközösség tagjai tartoznak 
megfizetni május havi forgalmi és lénvüzési ndótáa- 
lányukat.

Május 15-ig fizetik a lénvüzési adói azok. akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

2 ffe é fn i> ó
A Budapesti Kávésok Iparlestülelének Elöljáró

sága f. évi április 20-án (kedden) délután í urakor az 
ipartestület tanácstermében
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tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.
Budapest, 1058. április 15. >

Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros (iyőző s. k. 
főjegyző. elnök.

U \ i a :  fc d e i& é w A d e i& n

Alig van gazdasági érdekképviselet, amely olyan 
intenziven foglalkozott volna az. ú/.lelbérvédelem kér
désével. mint a vendéglátó iparok eminensen pediíí a 
kávésipar érdekeltségei. Már akkor, amikor a háború 
utáni lakbérkötöttségek fokozatosan feloldattak, el
jártunk az illetékes tényezőknél, felhívtuk az. egyéb 
gazdasági érdekeltségeket, a kereskedelmi és iparka
marái. hog\ az. európai jogalkotásnak megfelelően 
biztosítlassék az iparüzö munkájának az az érléke. 
melyet munkahelyén megteremtőit.

Eleinte még ennek az értéknek az elismerése is 
ellenállásra lelt, ma már azonban a külföld joggya
korlatát köveivé, a mi gazdasági életünkben is érvé
nyesüli az a felfogás, hogy az, amit az iparüzö mun
kahelyén a maga munkájával, befektetéseivel és a 
helv megismertetésével és fellendítésével, népszerűvé 
levésével megteremtett valóságos érték, vagyon, ame
lyet nem lehet a háztulajdonos jó- vagy rossz szán
dékától függővé lenni és ez értékek megsemmisítését 
lehetővé tenni.

Az. éveken ál tartott küzdelemnek annyi ered
ménye volt, hogy a főváros legújabb lakbérleli sza
bályrendelete 18. 3-ának második bekezdése, ..a 
kereskedelmi vagy ipari célra. vagy gyógyszertár 
céljára bérelt helyiségnek legalább lú év óla fenn
álló határozatlan időtartamú bérlete tekintetében a 
bérlő javára hosszabb, egy éves, illetve másféléves 
felmondási időt állapított meg."

Ez kétségtelenül némi eredmény, de még nagyon 
kevés ahhoz, hogy az iparűző érdekei megvédesse- 
nok.

A mindennapi megélhetés gondjai, az állandóim 
felmerülő újabb kérdések egy időre háttérbe szorítot-
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Iák it kérdés megoldásúi. mosl azonban újra aktuá
lissá vált.

Az utóbbi idők buliéi, de még inkább az elől
iünk álló szociális intézkedések folvián bekővolke/ö 
üzemi költségek emelkedése. nemkülönben a mosl 
megvalósításra kerülő vagyon.idő lerovása újabb es 
ioko/ódoll terhel jeleni. Ezl már sokszor iárgyalluk, 
ezzel a kérdéssel mosl nem foglalkozhatunk.

'lény azonban az. Iiogv e lerbek viselhelesenek 
elsői feliétele az üzemvitel biztonsága. Nem tudjuk, 
mit hoz a jövő. üzletvitelünk hogyan alakul. Hogy 
ez sok minden egyéb feltételiül függ. azl nagyon jól 
tudjuk. De minden lehetőségnek első léllciele az. 
hogy legven egy biztosított munkahely, ahol dolgoz
ni, teremteni lehel, ahová a megélhetés lehelósegenek 
reméli’,ében tőkénkéi, munkánkat bel ‘kiélhetjük.

E részben iparunk helyzete a legsúlyosabb, meri 
egyetlen iparág sincs annyira helyhez kőivé, mini a 
kávésipar. Ez is annyira közismeri lény, hogy feles
leges erről részletesebben beszélnünk.

Az iparűzés lehetőségeinek és jövedelmezőségé
nek biztosítása nemcsak az. érdekeli iparosok jogo
sult egyéni érdeke, de ma eminens közérdek A mi
nisztérium által kiadott munkaprogramul évek so
rára tervezi a polgárok szolgáltató képességének 
igénybevételét. Fizetni fogunk bármily súlyosak a 
reánk háramló terhek, mindaddig, amíg ez módunk
ban lesz. Ennek pedig első feltétele a munka lehető
ségeinek biztosítása.

E kérdés jelentőségéi a külföldi törvényhozások 
már évek előli felismerték. Franciaország már az 
192(>. évben. Anglia 1928. évben hozott ilj értelmű 
törvényes intézkedést. Olaszország pedig oly messze 
ment, hogy még az új vendégipari alapításokat is 
korlátozta, ami természetesen az ilyen üzlethelyiségek 
iránti keresletei is lecsökkentette. Természetesen a 
bérlövédelem is meg van.

Ezek a törvények megvédik a bolt- és műhely- 
bérlőket háziuraikkal szemben. Ez feltétlenül igazsá
gos. emellett emberséges is. meri elsősorban a kiszol
gáltatottat. a gazdaságilag gyöngébbel kell védelmez
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ni. lehál a bérlőt és nem a háziural, akinek a tulaj
don úgyis óriási hatalma! ad bérlőjével szemben, 
amilyent törvényesen szakaszokba foglalni is alig 
lehel.

Ibi közérdekből a tulajdoni jogszabályokkal 
korlátozni lehel, nem lehel a há/lulajdon az, amely
nek oly mértékű abszolút jogai vannak, melyekkel 
egzisztenciák sorsa lelett korlátlanul rendelkezhetik.

A kérdési végre rendezni kell, olymódon, hogy 
minden jogos érdek megfelelő kicgveniílcst nyerjen.

M. <iy.

Haboskávé- krypionnal
Testületünk lúgjai az utóbbi napok folyamán ilyen 

című körlevelet kaplak. amelv egv újfajta égőre hív
ja fel kurblisaink figyelmét. Természetesen a körle
vél szétküldése és annak tartalma ellen kifogásunk 
nem lehet, hiszen egy e téren szinte monopóliumot 
élvező előkelő cég üzleti gestiénba heh szólásunk nin
csen.

Minthogy a körlevél fején egy „a kávéházi 
jelleget dokumentáló kávéspohár látszik, nyilván
való. hogy ezzel a körlevéllel iparunk lelt aposztro
fálva és úgy véltük, hogy nem jogosulatlan az. hogy 
ebből az alkalomból felvetjük azokat a panaszokat, 
amelyeke! karlársaink részéről évek hosszú során al 
hallunk.

Ez okból az alábbi szövegű levelei intéztük a 
körlevelei kibocsátó Egyesüli Izzólámpa és Villamos- 
sági 111. igazgatóságához:
,.29ö 1988. sz.

Az Egyesüli Izzólámpa és Villamossát/i 111. 
tekintetes Igazgatóságának,

Budapest.
Ipartestületem tagjai hcmututlák a napokban 

szétküldött körlevelükéi, nmeivel magam is megkap
tam és melynek címe és tartalma arra készlel. hogy 
a I. Igazgatóságnál szóvá legyein.

Sajnos, iparunk éleiében állandó léma az. Önök 
által forgalomba hozott lámpák miatti panaszok so
kasága.

A kryplon-lámpáknál is azl tapasztaljuk, hogy a 
hirdetett fehér lényt csak a homályos üvegéi lámpák 
adják, a többi — nem homályos üvegéi lámpák fénye 
sárga. Az égési időtartam is csak egészen kivételesen 
éri i’l az ezer órái. jóval előbb válnak hasznavehetet
lenné és ki kell azokat cserélnünk. Ez az oka annak, 
hogy az. utóbbi időben izzólámpa költségeink horri
bilis mértékben megnőttek.

Vállalatuknak szinte nionopoliszlikus helyzete 
iparunkat kényszerhelyzet elé állítja.

Mégis arra kell kérnem Önöket, vegyék iparunk 
panaszait fontolóra és törekedjenek arra, hogy izzó 
lampa fogyasztásunk iparunk költségeinek elviselhető 
léteiét tegyék.

Ihidapesl. 1988. március 21.
Kiváló tisztelettel.

Mészáros Győző s. k. 
el nők. “

gyártmánya
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A levél elment március 21-én. A válasz. . .. a 
válasz pedig a mai napig nem érkezett meg.

Nem akarunk ehhez az esethez kommentárt 
fűzni. A monopóliumot élvező nagyvállalat nem 
érzi szükségesnek, hogy a főváros tekintélyes erkölcsi 
és gazdasági érdekképviseletének udvarias megkere
sésére egyáltalán választ adjon.

H ivatalos rész
Budapest Székesfőváros Polgármestere.
66031—1938. VI. ü. o.

Tárgy: A nyilvános helyiségekben nyújtóit, de
belépődíj fizetéséhez nem kötött szórakozásban 
résztvevőkre megállapítolI vigalmi adók átalányozása.

II A T A II () Z A T.
A Budapesti Kávésok Iparlcstületénck és a Bu

dapesti Szállodások és Vendéglősök Iparlestiiletének 
előterjesztett kérelmeire a vigalmi adóról szóló sza
bályrendelet ö. 8-ában nyert felhatalmazás alapján 
megengedem, hogy azok a nyilvános helviségiulajdo- 
nosok,

I. akik az 1938. évi január hó 10-én kell 74 535 — 
1937. VI. pm. számú határozatom rendelkezéseinek 
pontosan eleget tesznek, vagyis az 1937. évi decem
ber hó 31 -ig terhűkre előír! vigalmi adóatalányt be
fizették, illetve legkésőbben a folyó évi január hó 
25-ig befizetik:

1. az étel-ital felszolgálása közben zenével, ének
kel, stb.-vel a közönség részére nyújtott, de belépő
díj fizetéséhez nem kötött szórakozásban résztvevők
re a szabályrendelet 4. 8. III. bekezdése, a) és b) 
pontjai szerint személyenként és esetenként 4 és 8 
aranyfillérben megállapított vigalmi adót, továbbá

2. a nyilvános helyiségben játszott kártya, vagy 
ezzel egy tekintet alá eső bármilyen más játékért sze
dett használati díj. vagy játékkal kapcsolatban bármi 
más címen szedett bevétel után a szabályrendelet 4. 
8. II. bekezdése szerint a főváros részére beszedeti 
25 százalékos vigalmi adót

az 1933. évi január lu> l-lől kezdődőleg további 
intézkedésig, legfeljebb azonban az 1933. évi decem
ber hó 31. napjáig terjedő időben havi átalányösszeg
gel megválthassák,

egyúttal a nyilvános helyiségek tulajdonosai ál-

NA P-  ÉS E S Ó V E P é  
PONYVASZERKEZETEK

TERRASZOKRA

LRAK • ELSŐRENDŰ MUNKA- 

REFERENCIÁK A TÚIOLOAION

lai fizetendő átalánynak havi összegét a kártya, stb. 
játék díja után, illetve az étel-ital felszolgálása köz
ben zenével nyújtott szórakozásban résztvevők után 
általában az 1937. évre megállapított átalány havi 
összegében fogom megállapítani.

iibből következik, hogy
II. akik az 1938. évi január hó 25. napjáig a ter

hűkre 1937. évi december hó 3!-ig előírt adótartozá
sukat nem fizetik meg, az átalánvozással nyújtott 
kedvezményben nem részesülhetnek.

A vigalmi átalány kiszámítására. vagy beszol
gáltatására vonatkozólag az eddig kiadott rendelke
zéseimet változatlanul érvényben tartom, vagyis az 
illető nyilvános helyiség tulajdonosa köteles a ter
hén* megállapított átalányösszeget minden hónap 
20. napjáig befizetni, mivel ellenkező esetben az áta
lánvozással nyújtott kedvezményi minden további 
érvesités nélkül vissza fogom vonni.

A nyilvános helyiségekben rendezett, u. n. rög
tönzött táncmulatságokon résztvevők után a szabály
rendelet 4. 8. III. bekezdése c.) pontja értelmében 
a fővárost esetenként és személyenként 24 aranyfil
lér illeti meg.

Ilyen esetben tehát átalányösszeg megállapításá
nak általában helye nincs s csak az esetről esetre

A Kávés Ipartcstület tagjainak szállítójaként ajánljuk fel szolgálatunkat 
az üzemekben használatos mindennemű asztalnemüekben u m. 
abroszok, szalvéták, kézikendők, törlőanyagokban stb. textiliákban. 
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ták a kérdés megoldásai. mosl azonban újra aktuá
lissá váll.

Az ulobbi idők terhei, de még inkább a/ elöt- 
1 iink álló szociális intézkedések l'olyláii bekövetkező 
üzemi k öli ségek emelkedésé. nemkülönben a ’iiusi 
megvalósításra kerülő vagyonadó lerovása újabb es 
1 ókozódoll tértiéi jelent. E/l már sokszor tárgyaltuk, 
ezzel a kérdéssel most nem foglalkozhatunk.

l ény .azonban az. hogy e lerliek viselhelésének 
első feltétele az üzemvitel biztonsága. Nem tudjuk, 
mit hoz. a jövő. üzletvitelünk hogyan alakul. Hogy 
ez sok minden egyéb lellélellül liigg. az.l nagyon jól 
tudjuk. De minden lehetőségnek (‘Isii lelleiele az. 
hogy legyen egy biztosított munkahely, ahol dolgoz
ni. teremleni lehet, ahová a megélhetés lehelósegenek 
reménvében tőkénket, munkánkat Int 'kiélhetjük.

E részben iparunk helyzete a legsúlyosabb, meri 
egyetlen iparág sincs annyira helyhez kötve, mint a 
kávésipar. Ez is annyira közismert lény. hogy feles
leges erről részletesebben beszélnünk.

Az iparűzés lehetőségeinek és jövedelmezőségé
nek biztosítása nemcsak az. érdekelt iparosok jogo
sult egyéni érdeke, de ma eminens közérdek. A mi
nisztérium állal kiadott munkaprogramul évek so
rára tervezi a polgárok szolgáltató képességének 
igénybevételét. Fizetni fogunk bármily súlyosak a 
reánk háramló terhek, mindaddig, amíg ez módunk
ban lesz. Főnek pedig első feltétele a munka lehető
ségeinek biztosítása.

E kérdés jelentőségét a külföldi törvényhozások 
már évek elölt felismerték. Franciaország már az 
192(5. évben. Anglia 1928. évben hozott ily értelmű 
törvényes intézkedést. Olaszország pedig oly messze 
ment. hogy még az új vendégipari alapításokat is 
korlátozta, ami természetesen az ilyen üzlethelyiségek 
iránti keresletet is lecsökkentette. Természetesen a 
bérlövédelom is meg van.

Ezek a törvények megvédik a bolt- és műhely- 
bérlőket háziuraikkal szemben. Ez. feltétlenül igazsá
gos. emellett emberséges is. mert elsősorban a kiszol
gáltatottat. a gazdaságilag gyöngébbet kell védelmez
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Kőbányai Polgári Serfőzde

ni. tehát a bérlőt és nem a háziurat, akinek a tulaj
don úgyis óriási hatalmat ad bérlőjével szemben, 
amiként törvényesen szakaszokba foglalni is alig 
lehet.

I hí közérdekből a tulajdoni jogszabályokkal 
korlátozni lehel, nem lehel a házlnlajdon az, amely
nek oly mértékű abszolút jogai vaunak, melyekkel 
egzisztenciák sorsa felett korlátlanul rendelkezhetik.

A kérdési végre rendezni kell. ohmodon, hogy 
minden jogos erdők megfelelő kiegveniílosl nyerjen.

AL (ív.

Haboskávé- krypionnal
Testületünk tagjai az utóbbi napok folyamán ilyen 

emui körlevelei kaplak, amely egy újfajta égőre hív
ja fel kartácsaink figyelmét. Természetesen a körle
vél szétküldése és annak tartalma ellen kifogásunk 
nem lehet, hiszen egy e téren szinte monopóliumot 
élvező előkelő eég üzleti gostióiha beleszólásunk nin
csen.

Minthogy a körlevél fején egy „a kávéházi 
jelleget dokumentáló kávéspohár látszik, nyilván
való, hogy ezzel a körlevéllel iparunk lelt aposztro
fálva és úgy véltük, hogy nem jogosulatlan az. hogy 
ebből az. alkalomból felvetjük azokat a panaszokat, 
amelyekei kartácsaink részéről évek hosszú >orán al 
hallunk.

Ez okból az alábbi szövegű levelei intéztük a 
körlevelet kibocsátó Egyesült Izzólámpa és Villamos
sági l»l. igazgatóságához.:
,.293 1938. sz.

Az Efjyesíilt Izzólámpa és illamossóii/i Hl. 
t okin teles Iga zga lóságának,

Buda/-esi.
Ipartest ideiem tagjai bemutatták a napokban 

szélkúldöll körlevelükéi, nmeivel magam is megkap
tam és melynek címe és tartalma arra készlel. hogy 
a I. Igazgatóságnál szóvá tegyem.

Sajnos, iparunk éleiében állandó téma az. Önök 
által forgalomba hozott lámpák miatti panaszok so
kasága.

A kryplon-lámpáknál is azt tapasztaljuk, hogy a 
birdelelt fehér fényi csak a homályos iivegü lámpák 
adják, a többi nem homályos iivegü lámpák fénye 
sárga. Az égési időtartam is csak egészen kivételesen 
éri el az ezer órái. jóval előbb válnak hasznavehetet
lenné és ki kell azokat cserélnünk. Ez. az oka annak, 
hogy az. utóbbi időben izzólámpa költségeink horri
bilis mértékben megnőnek.

Vállalatuknak szinte monopoliszlikiis helyzete 
iparunkat kényszerhelyzet elé állít ja.

Mégis arra kell kérnem Önöket, vegyék iparunk 
panaszait fontolóra és törekedjenek arra. hogy izzó 
lámpa fogyasztásunk iparunk költségeinek elviselhető 
tételéi tegyék.

Budapest. 1938. március 21.
Kiváló tiszteletid.

Mészáros Gtjfízö s. k. 
elnök. “

gyártmánya
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A levél elment március 21-én. A válasz. . .. a 
válasz pedig a mai napig nem érkezett meg.

Nem akarunk ehhez az esethez kommentár! 
tűzni. A monopóliumot élvező nagvvállalal nem 
érzi szükségesnek, hogy a főváros tekintélyes erkölcsi 
és gazdasági érdekképviseletének udvarias megkere
sésére egyáltalán válasz! adjon.

H ivatalos rész
Budapest Székesfőváros Polgármestere.
66031—1938. VI. ii. o.

lárgy: A nyilvános helyiségekben nyújtott, de
belépődíj fizetéséhez nem holott szórakozásban 
résztvevőkre megállapított vigalmi adók ódnlányozása.

II A T Á It () Z A T.
A Budapesti Kávésok Iparlestületének és a Bu

dapesti Szállodások es Vendéglősök Iparlestületének 
előterjesztett kérelmeire a vigalmi adóról szóló sza
bályrendelet ö. 8-ában nyert felhatalmazás alapján 
megengedem, hogy azok a nyilvános helviséglulajdo- 
nosok.

I. akik az 1938. évi január hó 10-én kell 74 535— 
1937. VI. pm. szánni határozatom rendelkezéseinek 
pontosan eleget tesznek, vagyis az 1937. évi decem
ber hó 31-ig terhűkre előír! vigalmi adóátalányt be
fizették, illetve legkésőbben a folyó évi január hó 
25-ig befizetik:

1. az étel-ital felszolgálása közben zenevei, ének
kel, stb.-vel a közönség részére nyújtott, de belépő
díj fizetéséhez nem kötőit szórakozásban résztvevők
re a szabályrendelet 4. 8. Hl. bekezdése, a) és b)
pontjai szerint személyenként és esetenként 4 és 8
aranyfillérben megállapított vigalmi adói. továbbá

2. a nyilvános helyiségben játszol! kártya, vagy 
ezzel egy tekintet alá eső bármilyen más játékéri sze
dett használati díj, vagy játékkal kapcsolatban bármi 
más címen szedet! bevétel után a szabályrendelet 4.
8. II. bekezdése szerint a főváros részére beszedeti 
25 százalékos vigalmi adói

az 1938. évi január hó l-től kezdődőleg további 
intézkedésig, legfeljebb azonban az 1938. évi decem
ber hó 31. napjáig terjedő időben havi átalányösszeg
gel megválthassák,

egyúttal a nyilvános helyiségek tulajdonosai ál-

3

A I C H K A  ÉS TÁ R S A

•DÍJTALAN KÖLTSÉGVETÉS ■ OLCSÓ ARAK ■ ELSŐRENDŰ MUNKA-

TÖRV. VÉDVE. REFERENCIÁK A TÚLOLOAION

lai fizetendő átalánynak havi összegét a kártya, slb. 
játék díja illán, illetve az étei-ilal felszolgálása köz
ben zenével nyújtott szórakozásban részi vevőik után 
általában az 1937. évre megállapítod átalány havi 
összegében fogom megállapítani.

libböl következik, hogy
II. akik az 1938. évi január hó 25. napjáig a ter

hűkre 1937. évi december hó 3!-ig előír! adótartozá
sukat nem fizetik meg. az. átalánvozással nyújtott 
kedvezményben nem részesülhetnek.

A vigalmi átalány kiszámítására, vagy beszol
gáltatására vonatkozólag az eddig kiadóit rendelke
zéseimet változatlanul érvényben Sarlóm, vagyis az 
illető nyilvános helyiség tulajdonosa köteles a ter
hére megállapított átalányösszeget minden hónap 
20. napjáig befizetni, mivel ellenkező esetben az áta
lánvozással nyújtott kedvezményi minden további 
érvesilés nélkül vissza fogom vonni.

A nyilvános helyiségekben rendezőit, u. n. rög- 
tönzötl táncmulatságokon résztvevők illán a szabály
rendelet 4. 8. 111. bekezdése e.) pontja értelmében 
a fővárost esetenként és személyenként 24 aranyfil
lér illeti meg.

Ilyen esetben tehál átalányösszeg megállapításá
nak általában helye nincs s csak az. esetről esetre

T R A D E -M A U K

A Kávés Ipartestület tagrjainak szállítójaként ajánljuk fel szolgálatunkat 
az üzemekben használatos mindennemű asztalnemüekben u m. 
abroszok, szalvéták, kézikendők, törlőanyagokban stb. textiliákban. 

C á l T I * *  védjegyű saját gyártású Indantrén szinnyomatu terasz 
B B — és kertiabroszok nagybani lerakata. Ingyen költség-

vetéssel bármikor készséggel szolgálunk.
A 7 7 *

i r / \ f  f  t \ T  t e x t i l á r u k  k i k é s z í t é s *  é s  n a g y k e r e s k e d é s etv  U  L í l j i iv  J. JL V  IV Mii rv B U D A P E S T , V  . S z e n t  I s t v á n  t é r  5 . T IS9-292
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közismerten elsőrendű minőségeit
k e l e í  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 ró b a fő z é sh e z  mintát

Kávésok Áruforgalmi R.-T.-nái
Budapest, Vili., József-körút 38
Telefon: 1—392—77. Saját pörkölő üzem

netán előterjeszteti s különös méltánylást érdemié* 
esetekben benyújtott kérelmekre logom a vigalmi 
adót átalányösszegben megállapítani

Az olyan nyilvános helyiségben, ahol a Közön
ség láncolhat, továbbá olt, ahol a tulajdonos a zenével 
nyújtott szórakozásban résztvevők után a fővárost 
esetenként és személyenként megillető 1, illetve .3 
aranyfillér álalányozásál nem kérte, vagy periig a 
megállapított átalányt nem fogadta el, végül ameny- 
nyiben bármi okból az álalányozást nem enge
délyeztem, az átlót a szabályrendelet ö. S-ának ren
delkezései értelmében városi ntlójei/y ellenében kell 
beszedni. Köteles tehát a helyiség tulajdonosa ak
kor, amikor a vendég helyei foglal, a szórakozás 
neme szerint előirt I. 8, vagy 24 lilléres adójegyet n 
keltészakilással újból való felhasználására alkalmat
lanná téve. a vendégnek átadni, mert az adót csak 
ilyen formában tekintem lerovollnak. Köteles továb
bá úgy a székesfővárosi számvevőség VI. osztályá
nál készpénzben beszerzett, mint a közönség részé
re kiadott adójegyekről pontos nyilvántartási ve
zetni. nu l\ bői az ellenőrzéssel megbízott fővárosi 
tisztviselő hilelérdemlöen megállapíthatja azt a kö
rülményt. hogy a nyilvános helyiségben szórakozás
ban résztvevők mindegyikétől az előirt adójegy elle
nében beszedték.

Azok a nyilvános helyiség tulajdonosok, akik
nek részére az adónak átalányban való megváltását 
nem engedélyeztem, kötelesek az 1938. évi március 
hó I-löl kezdődőleg a kártya, slb. játék alkalmával 
befolyt díjakról és a főváros részére beszedett 2ö%- 
os vigalmi adóról naponta pontos feljegyzést vezetni, 
havonta ezen bevételekről pontos kimutatást készí
teni. minden hóna]) 10. napjáig az előirt formában 
elkészítőn kimutatást a pénzügyi osztályhoz henvuj- 
lani es ugyanakkor a főváros részére az előző hónap
ban beszedett vigalmi adót a központi pénztárba be
szolgáltatni.

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

Figyelmeztetem az érdekelteket. hogy a besze
dett adó a főváros tulajdona, azzal senki, mini sa
játjával nem rendelkezhetik, a/, adót estik ti 'főváros 
javára beszedi, kezeli és beszolgáltatni köteles, mivel 
ellenkező esetben a büntető törvénykönyv rendelke
zései szerint bünletlelik.

I lasílom a pénzügyi ügyosztályi, hogy jelen ha
tározatom értelmében a folyamodók egyéni beadvá
nyainak elintézéseképen az átalánynak összegéi .szá
mítsa ki. ti számvevőség által terhűkre Írassa elő és 
gondoskodjék az álalánv befizetéséről.

Érről a polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosz
tályi. a számvevőséget, a Budapesti Kávésok és a 
Budapesti .Szállodások és Vendéglősök Ipartestületeil 
és végül a Budapesti Koresmárosok Ipartársulalál 
értesítem.

Budapest, 1938. január 2(>.
A polgármester helyett: 

Lanwtte s. k. 
h. polgármester

Mi a helyzet a baleset- 
biztosítás terén 

a külföldi államokban
Az ÜTI balesetbiztosítási rendszere ellen egyre el- 

keseredtebb panaszok hangzanak el az iparosok kö
rében. Ma már az ÜTI vezetői is kénytelenek észre
venni .hogy itt most már nem egy feilobbanó elége
detlenségről. hanem olyan helyzet kialakulásáról 
van szó, amit az iparosság nem képes elviselni és 
ezért kénytelen minden lehelül elkövetni, hogy a 
jelenlegi rendszeren változási eszközöljön ki.

Annál indokollahb az iparosság magatartása, 
mert a különféle tájékozlalásokhé)! arról értesül, 
hogy maganhizlosilás fiiján összehasonlilhalatlMiiül
olcsóbban lehelne rendezni a kérdési, adatokat tár
nak eleje, amelyek azl igazolják, hogy külföldön az 
illeni költségeknek csak egy töredékébe kerül a bal
esetbiztosítás, a saját bőrén tapasztalja, hogy nálunk 
nem elég érvényben levő elviselhetetlenül magas já- 
i ulekokal illegi ízelni, hanem évrül-évre azok helyett 
is fizetni kénytelen, akik kibújnak a balesetbiztosí
tás költségeinek viselése alól.

Hogy az iparosság saját tapasztalatain kívül 
mennyin1 indokolt az. hogy e/.zel a kérdéssel most 
mar úgy az illetékesek, mini az intézkedésre hivatott

Kristály ásványos forrásvíz c s a k S z e n tLukács védjeggyel eredeti
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köröK komolyan és azzal az elhatározással foglalkoz
zanak. hogy megfelelő változás következzék be, bi
zonyságul szolgál Farkas Ele kigazgalönak, az ÜTI 
elnökségi Ingjanak az alábbiakban közöli adatgyűj
tése. amel\ számszerűleg is igazolja, hogy más kül
földi államokban mennyivel kevesell!) terhel jelent 
az iparosságra nézve az a biztosítási ágazat, mint mi- 
nálnnk.

farkas Elei\ lóként az építőipar szempontjából 
foglalkozik a kérdéssel, de adatai természetszerűleg 
az egyéb foglalkozási ágakra is megfelelő tájékozta
tási es összehasonlítási lehetőséget nyújtanak. Ezek 
szerint az adatok szerint:

Romániában és HiiR/áriában a járulékfizetés 
szintén nincs veszélyességi fokozatokhoz kötve és 
ennél!ogva az építőiparosok ebben a két országban 
körülbelül 1.2"í-ál fizetik a munkabéreknek. A szá
mítás egyszerű, áttekinthető, világos és ennélfogva 
megnyugtató, vagyis mindenben ellentétes a magyar 
társadalom biztosi ló rendszerével.

Németországban a balesetbiztosítást a kizárólag 
munkaadók által fenntartott hivatási szövetkeze
tek, Bern fsgenossenschn ltok látják el. A Icipzigi. a 
dresdeni kartársak ennek következtében 1.8%-át fi
zetik a munkabéreknek és pedig egyszerűen ugv, 
hogy havonta a kifizetett beszámítható munkabér 
2 ^ -ál fizetik be baleset járulék címén és az év végén 
az ihen módon befizetett összeget, amely a mull év
ben többel lelt ki az l.8';í-os végleges elszámolási 
arámnál, az elszámolásnál a munkaadók javára ír
ják.

liebjiumban a balesetbiztosítás nemi kötelező. A 
bclegsegítés, felhatalmazott egyesületek utján tör
ténik.

b'ranciaországban a baleset biztosításra a munka
adók nem kötelezetlek. Az okozott károkért felelő
sek. Kijelölt pénztáraknál köthetnek nnmkásbal- 
osetbiztositást, a terhel a munkaadó viseli. A beteg
ségit és különböző pénztárak ólján történik. Fizetett 
szabadság nincs.

\(i(ji)briilániáb(in a balesetbiztosítás fakultatív.
Olaszországban kötelező balesetbiztosítás a Há

nya- és építőiparban van. továbbá a robbanó anya
gok stb. gyártásánál. Teljesen a munkaadó terhére, 
szerződni kell ebből a célból a biztosító társasággal. 
Betegsegilés elvben nem kötelező. Paritásos intézmé
nyek látják el.

Nornéi/iában a balesetbiztosításra a gyáripar és 
az építőipar kötelezett a fennálló állami biztosítási 
szerv útján Az ügyviteli költségeket az. állam fedezi. 
A biztosítási költségek a munkaadó terhére esnek, 
veszélyességi arányszám alapján amely a munkabér 
után kirovásként szerepel.

Németalföldön a balesetbiztosítás kötelező min
den ipari és kereskedelmi alkalmazottra, s az állami 
biztosítási banknál történik. Esetleg a munkaadó vál
lalhatja a felelősséget, vagy átruházza egy, a bank
nak felelős részvénytársaságra, avagy szövetkezetre. 
Ilyenkor a bank felelős a járadék megfizetéséért. Me- 
legsegílés is kötelező 0000 forint keresetig.

Snédorszái/ban a balesetbiztosítás kötelező. A 
munkaadó szavatossági biztosítást tartozik kölni vagy 
az állami biztosítási hivatalnál, vagy a munkaadók

Fűzfotelek (lerraszra) Új P. 4.80
Márványasztalok, székek, billiárdasztalok, 
alpacca, üveg- és porcellánáru, használtan is 

legolcsóbban:
FRIED, K irá ly  ucca 4 4

KÖLCSÖNZÉS!

alapította kölcsönös biztosító társaságnál. Betegségi 
biztosítás állami támogatással fakultatív.

Es akkor, amidőn külföldön a rendszereknek 
ilyen változatossága áll fenn, amikor bebizonyított 
lény. hogy a magyar balesetbiztosítás nemcsak átte
kinthetetlen komplikált, hanem külföldi viszonylat
ban is nagyon drága, igazán különös kívánságnak 
tartjuk az OTI-nak azt az álláspontját, amellyel a 
munkaadóktól a megnyugvást és a nagy terhek jaj
szó nélkül viselését kívánja.

Nálunk a balesetelhárítási tevékenység során lep
len nyomon hivatkozás történik a külföldre, e tekin
tetben még az amerikai balesetbiztosítást propagált) 
falinaptárnak is nagy jelentőséget tulajdonítanak, 
egy-egy idegen államban kibocsátott propagandapla
kát előtt hasravágódnak. minden külföldi újításra úgy 
hivatkoznak, a mi balesetbiztosítási ügyünk intézői, 
mint minden körülmények közöli követendő példára, 
de ami a tulajdonképpeni lényeget, egy megfelelő 
rendszer megteremtését illeti, ott a legjobb külföldi 
gyakorlatot is lekicsinylik és figyelmen kiviil hagy
ják.

Ez. a kérdés pedig nem oldható meg semmiféle 
más módon, sem cikkirással, sem szavazással, sem az. 
egyik érdekelt csoportnak a másik ellen való kiját
szásával. hanem csakis úgy. ha az egészen rosszad 
begombolt mellényt kigombolják és úgy igyekeznek 
újból helyesen begombolni, hogy az igazság, az ará
nyosság. a jogos érdekek kielégítése és a teherviselő
képesség elvének érvényesülése mellett, magába zár
ja a balesetbiztosítással járó összes szociális érdekeket 
és szempontokat.

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti K r é t a ,W « r
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rf.
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Fehérnemű 
gondozó 

Főüziet: Baross-u. 122.
Te efon : 138 618

G ő z  m o s ó
Pontos — (lyors — olcsó

Idegennyelvű feliratok 
helyes szövegezése

Cukrászda-, kávéház-, vendéglő helyiség,
Svábhegyen fogaskerekű vég

ei lomát-nál Szép 
plnrjó esetleg 1958 október 1 -löl újból 

szám ulflUU, bérbeadó. Bővebbel: 1 e n z e r
hirdetőjében, IV, Szervita tér 8

cca 700 öl kerttel 
berendezéssel
kilátás ut 0 lórin esetleg 1958

Többnyire :t lakásviszonyok, lakószobák. család
tagok, háztartási alkalmazottak száma, ez utóbbiak

A Kamarai Közlöny írja:
Növekvő idegenforgalmunk egyik következmé

nye, hogy a főváros forgalmasabb uccáinak kiraka
taiban szaporodik az idegennyelvű feliratok száma. 
A francia, angol, olasz és más nyelvű kiírások impo
záns száma világvárosi légköri teremt a Belváros ut
cáin. Meg kell azonban állapítanunk, hogy a feliratok 
nem kis része bizony a stílus, a nyelvhelyesség, sőt a 
helyesírás szempontjából joggal kifogásolható. Nem 
kétséges, hogy a helytelenül kiirt szöveg nemcsak 
mosolyt, hanem megütközést is kellhet az idegenek
ben. söl téves általánosításokon alapuló elsietett kö- 
vetkezletésekre is alkalmat adhat. Ez pedig az ország 
kultúrájának jó hírneve szempontjából nem lehet kö
zömbös.

Erre való tekintet tel felkértük a kereskedelmi
szabad érdekképviseleteket. hogy hívják fel
lagjail figyelmét az idegennyelvű feliratok kifo

gástalan szövegezésének fontosságára. Átirattal for
dultunk a Szobafestő, Címfestő és Mázoló ipartestü- 
lethez ezeknaek a szempontoknak figyelemmel tartása 
érdekéi >en. sőt felajánlottuk jő szolgálatainkat arra is. 
hogy a címfestés útján kivitelezésre kerülő idegen- 
nyelvű feliratok szövegét kamaránk a nyelvhelyesség 
szempontjaiból felülvizsgálja.

Ezzel az akciónkkal kapcsolatban megkerestük a 
szállodások és vendéglősök ipartcstiiletét is. felhíva 
figyelmükéi a francianyelvű étlapok szövegében nem 
ritkán előforduló hibákra és azl javasoltuk, hogy az 
ipartestület szerkesszen francia nyelvű szó jegyzéket, 
amely tájékoztatásul szolgálhatna az étlapoknak ki
fogástalan módon való megszövegezésére.

A kereseti adóalap megállapítá
sához az „egyéb ismérvek" 

nem vehetők figyelembe
A Közigazgatási Bíróság döntése.

A könyveket nem vezető adózóknak évtizedes sé
relme. hogy az adókivelö hatóságok hiteles üzleti for
galmi adatok hiányában az adózó életkörülményei 
alapján állapítják meg az adóköteles üzleti jövedel
met.

fizetése és a lakásban azok az „egyéb ismérvek," ame
lyek az adókivetésnél döntő szerepet játszanak. Az 
adózó hiába védekezett azzal, hogy a nagy lakást és 
a drága cselédeket a családtagok nagy száma miatt 
kénytelenségből tartja és ezért el is adósodott, az 
adóhatóság nem tágított. Most a közigazgatási bíró
ság rendkívül érdekes és nagyjelentőségű 60—1936. 
K. B. határozatában kimondta, hogy az általános ke
resed adó alá vont jövedelmek nagyságát nem lehet 
az adózó életkörülményeiből következtetve megálla
pítani. Ez a hivatalos összeállítás 51. szakaszának 
4. bekezdése és az 5300—1931 számú kormányrende
let 3. szakasza alapján csak a jövedelemadó alapjánál 
jöhet számításba.

A látszatjövedelem ezek szerint nem adóalap 
ezentúl az általános kereseti adó kiszámításánál, annál 
erősebb jogi alapja van azonban a jövedelmi adó ki
vetésénél. Az „egyéb ismérvek" eddig csak a hivatalos 
összeállítás 51. szakasza alapján voltak számításba 
vehetők, ezután bírói határozatra is támaszkodhatnak.

A jövedelemadót fizetőknek tehát számolniok 
kell azzal, hogy adóiknak megállapításánál életkörül
ményeiket is figyelembe veszik.

H Í R E K
Előljárósági ülés. \ Budapesti Kávésok Ipartes

tületének elöljárósága április havi ülését f. évi ápri
lis hő 26-án (kedden) délután 1 órakor tartja meg a 
testület tanácstermében. Erre a terminusra felhívjuk 
az elöljáróság tagjainak figyelmét azzal, hogy az ülé
sen minél nagyobb számban vegyenek részt.

Az adóközösségi kivetések befejezése. A Buda
pesti Kávésok Fénvüz.ési és Forgalmi Adöközösségé- 
nek kivelő bizottsága f. évi április 4-én tartott ülésé
ben állapította meg az 1938. évi átalányokat. A bizott
sági határozatok nyomban postára adattak és f. évi 
április 7-töl kezdve 8 napon át közszemléire tétettek. 
A felebbezési határidő e szerint f. évi áprilils 15-én 
jár le. A felebbezéseket a pénzügyigazgatóság kikül
döttének elnöklete mellett a hó vége felé fogja a fc-

Budapesti Nemzetközi Vásár
á p r i l i s  2 9 — m á j u s  9

50 százalékos utazási kedvezmény
április 23 )öl május 15-ig

Kávéházi berendezési tárgyak 
I p a r i  ú j d o n s á g o k  

Philips T e l e v í z i ó
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Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

lebbezési bizottság tárgyalni. Már most figyelmeztet
jük a felebbezöket, hogy a tárgyaláson, — melyre 
meghívást fognak kapni, — pontos adatokat, köny
veikkel, pénztári íveikkel jelenjenek meg.

Egy hónapig érvényesek a budapesti Nemzetközi 
Vásár utazási kedvezményei. Az április 20-én meg
nyíló Budapesti Nemzetközi Vásár utazási igazolvá
nyai 27 állam vasúti, hajózási és légiforgalmi vona
lain csaknem mindenütt egy hónapig érvényesek. A 
vásárigazolvány alapján a magyar vasutakon a kedvez
mény egy teljes hónapig érvényes. A vásárigazolvány 
alapján külföldiek vissza vagy továbbutazhatnak bár
mely irányban, anélkül, hogy a Budapesten tartózko
dás tartama elő volna írva. Magyarországra a vásár- 
igazolvánv-tulajdonosok vízum nélkül utazhatnak he, 
az utólagos vízum díja 2.50 pengő. A vásárigazolvá
nyok a m. kir. külképviseleti hatóságoknál, a vásár 
tb. képviselőinél és az utazási irodákban kaphatók. 
A 25—5ö°/o-os menetdíjmérséklésen kívül a Budapesti 
Nemzetközi Vásár igazolványai háromszori díjmentes 
vásárlátogatásra jogosítanak. Az igazolványokhoz 
csatolt utalvány ellenében a vásár jegypénztárai 
„kedvezméynes jegyfüzetet 4 adnak ki. amely mérsé
keltáru jegy váltására jogosít az összes budapesti 
színházakban, szórakozóhelyeken, a világhírű gyógy- 
és strandfürdőkben stb. A szállodai, éttermi és kávé
házi árakat nem emelik a vásár alatt.

Felírónőjelöltek kiképzése, lpartestiilelünk elöl
járóságának határozata folytán arrra hívtuk fel testü
letünk tagjait, hogy az ilyen jelöltek kiképzésére 
munkahelyet ajánljanak lel. Egyúttal az elnökség 
ezekre a helyekre pályázatot hirdetett. Ez a pályázat 
sikerrel járt. amennyiben több mint 40 jelölt jelent-

Fellner Béla f. u
Első be lvárosi kávéházi, vendéglői
szemeiyzeicket k ö z v e t í t ő  i r o d a

B u dapest, IV, Molnár>u. 3 . Telefon 181-401
"" " 1 11 II

kezeli. Ezzel szemben mindössze 10 munkahelyet 
biztosítottak kartársaink. Kívánatos lenne — tekinlet- 
lel az utánpótláshoz fűződő nagy ipari érdekekre, ... 
hogy kartársaink még pótlólag is ajánljanak fel ilyén 
"'unkahelyeket.

Az idegenforgalom alakulása 1937-ben. Az .elindít 
év elején erősen megoszlottak a felfogások az idegen
forgalom perspektíváira vonatkozóan. Komoly szak
emberek közöli is sokan azl hangoztatták, hogy a pá
rizsi világkiállítás, a londoni királykoronázás és a 
valutaérlékelések sorozata csökkenteni fogják Buda
pest idegenforgalmi Kilátásait. Az 1937. év teljes sta
tisztikái adatai még nem állanak ugyan rendelkezé
sünkre, de a január-szeptemberi adatokból már meg
állapítható. hogy az aggodalom alaptalan volt. meri 
a főváros idegenforgalma az elmúlt esztendőben nem 
csökkent, sőt 1936-hoz. illetve az 1936. év jauuár- 
szepteniberi időszakához viszonyítva 9%-kal emelke
dett. Ez ugyan nem sok. tekintve, liogv Párizsban 
112%-kal. Becsben is 11%-kal emelkedett az idegen
forgalom, örvendetes azonban, hogy a kedvezőtlen 
perspektívák ellenére mégis növekedés mutatkozni! 
az idegenek forgalmában. Még kedvezőbb az ered
mény. ha az 1937. ével az 1932. évvel hasonlítjuk 
össze. Ez évtől kezdve idegenforgalmunk kb. 100% - 
kai emelkedett és valószínű, hogy az év végén meg
haladta a 185.000 főt. Különösen emelkedett a llomá- 
niából, Jugoszláviából. Németországból. Angliából. 
Franciaországból és az l’SA-ból Budapestre érkezett, 
részben nemesvalutájú idegenek száma, míg az osz
trákok. csehek és svájciak száma csökkent. Az itt el
töltött idő ugyancsak 3%-kal emelkedett, de ez is ha
ladást jelent az előző évhez képest. Idegenforgalmi 
bevételünk tehát nagyobb volt, mint 1936-ban. Az új 
év kilátásai nagyon kedvezőek, mert májusban lesz 
az eucharisztikus kongresszus és az előkészítő bizott
ság szerint legalább is 200.000 vendég érkezésén1 vár
ható ez alkalommal.

A kereskedő nem fárad hiába annál az 
árunál, amely oly olcsó és mégis első
rendű minőségű, mint a valódi ..Erűnek" 
kávépótlék, a kiváló kávéizesitö!
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P A I T Z  J Á 1 0 S
Budapest, VII., 
Akácfa ucca 55. 
T E L E F O N  : 14 0-629

Uj és használt teljes KÁVÉHÁZI 
berendezések, BILLIÁRDASZTA- 
LOK, dákók, golyók nagy raktára 

E L A D Á S - V É T E L

A vidéki idegenforgalom érdekéin1 u. A miskolci 
kereskedelmi és iparkamara közgyűlése foglalkozott 
a vidék idegenforgalmának fejlesztése ügyével és 4- 
határozta. hogy a kormánytól oly intézkedésekéi kér, 
amelyek a Szent István év alkalmából Magyarország
ra érkező idegenek vidékre való utazását elősegítik, 
illetőleg biztosítják. A kamara azt kéri, hogy ti külföl
di utasok számára vidéki útjaikra 70 százalékos . a- 
súti kedvezményi biztosítsanak, továbbá olcsó havi 
vasúti bérlet jegyek rendszeresítését is kívánják.

Élelniiszerelleiiőrzó razziák. Szendy Károly pol
gármester rendelelet adott ki. amelyben felhívta a 
liszlifőorvosi hivatalt és a kerületi tisztiorvosokat, 
hogy az élelmiszert gyártó üzemeket, azok helyisé
geit, berendezéseit, felszereléseit, az alkalmazottak 
ruházatát, tisztaságát az élelmiszergyártás és a felhasz
nált anyagokat a jövőben az eddiginél szigorúbban 
ellenőrizzék. De nemcsak az élelmiszerüzemeket vizs
gálják fokozottabban a jövőben, hanem minden olyan 
helyiséget, ahol élelmiszeri fogyasztanak, vagy elad
nak, tehát élehniszerkereskedésekel, tuszerüzlelekel. 
cukrászdákat, vendéglőket, kávéháza kai. kocsmákat, 
bűiteket, kávéméréseket, bor- és sörkiméréseket, 
piaci és vására elárusítókat.

Kártyázás a kávémérésekben. A belügyminiszter 
kimondotta, hogy a kávémérők jogosultak iparenge
délyük alapján külön rendőrhatósági engedély nélkül 
minden a törvény által nem tiltott kártyajátékot üzle
tük főhelyiségében megengedni. E joguk csak annyi
ban esik korlátozás alá. hogy a kártyázás céljait szol
gáló mellékhelyiségeket a főkapitányságnál be kell 
jelenteni és az ilyen úgynevezett kártyaszobákban 
csak akkor szabad játszani, ha azt a főkapitányság 
engedélyezi.

Nem lesz kávéhántolő Magyarországon. A gyar
matárupiacon néhány hét óta erősen tartja magát az 
a hír. hogy Magyarországon kávéhántolól állítanak 
lel. Szakmai körökben ezt a hírt teljesen alaptalannak 
tartják. Egyrészt a magyar kávépiac kötőtlsége. más
részt a finomkávé fogyasztásának rendkívüli össze
zsugorodása miatt a kávéhántoló, amely közel .>().()()() 
pengő befektetést igényel, nem lehet rentábilis, f.sak 
akkor dolgozhatna eredményesen egy Magyarorszá
gon felállítandó kávéhántolő. ha az. utódállamok ré

szére is dolgozhatna, erről azonban egyelőre nem le
hel szó.

.Megnövekedőt! a teafogyaszlás. A .Nemzetközi 
Teapropaganda bizottság évi jelentése megállapítja, 
hogy a tea termelése és fogyasztása közöli nagyon 
nehéz az. egyensúly helyreállítása. Ebben az. irányban 
azonban már 1 Í*7Í7-ben jelenlékem haladás voll ta
pasztalható. A fogyasztás legnagyobb emelkedését az. 
amerikai Egyesült Államokból jelentik, amelynek tea- 
importja 1987-ben nem kevesebb, mint 40 millió fonl- 
tal emelkedett. Ez megfelel kb. .10,000.000 kilogramm
nak. vagyis 8000 tíz tonnás vagonnak. A fogyasztás 
valóságos emelkedése azonban aligha éri el ezt a szá
mol. A behozatali többlet egy részéi kétségtelenül be- 
raklározlák. Annak a valószínűsége, hogy a többlet 
hamarosan fogyasztásra kerüljön, szakértők szerint 
nagyon csekély, mert az amerikai konjunktúra kedve
zőtlenebbre fordulása folytán nem igen vannak erre 
biztató jelek.

Étlapon sem lehet magyar szó az erdélyi városok
ban. Szalmáiról jelentik. A legújabb hatósági rendel
kezés szerint a kávéházi és éttermi étlapokon csak 
román, francia és német nyelven szerepelhetnek az 
ételek nevei, magyar nyelven nem Hasonló rendelke
zéseket készülnek életbeléptéim a többi erdélyi váro
sokban is.

A világ legrégibb bora. amely a III. századból 
származik, egyik érdekessége a berlini borászati ki
állításnak. A füles üvegkancsó!, amelyet eddig tartal
mával egviitl a spoyeri múzeumban őrizlek, annak
idején Felső-Bajorországban, kőszarkofágban találták. 
Az 1700 esztendős bor. természetesen teljesen beszá- 
radl, de a vegyészek véleménye szerint ma is felold
ható és állítólag milsem vesztett sem színéből. se11' 
erejéből.

Hol isszák a legtöbb sört? Erre majdnem min
denki azt felelné, hogy természetesen a sör hazájában. 
Münchenben. A legújabb statisztikai kimutatás azon
ban a sör fővárosában a legtöbb — tejet isszák az 
emberek. Legnagyobb a sörfogyasztás Belgiumban, 
ahol fejenként és évenként 185 litert fogyasztanak az. 
emberek. Németország csak az ötödik helyen áll )2 
literes átlaggal.

Élelmiszerkosarak ajándékozása távirati úton.
A virágkereskedőknek van egy nemzetközi szerveze
tük. amelynek célja az, hogy tagjai útján bárhol le
hessen virágot rendelni egy más városban lévő \irág- 
kereskedőnél. Ha például valaki egy párisi ismerő
sének egy bizonyos időben virággal akar kedveskedni, 
úgy a szervezetnek valamely budapesti virágkereske
dő tagjánál megrendeli a bokrétát é- ez táviratilag

JKeinl-kávé  f...
a  jó minőség, 
megelégedettség 
és a  nagy forgalom  
biztosítéka.
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továbbítja a rendelést Párisim. A vevőnek nincs vek; 
■semmi lovábbi gondja: az árai Budapesten fizoli és a 
budapesti virágkereskedő közvetlenül számol el párisi 
kollégájával. Igyanitven szervezel van Amerikában 
és Angliában élelmiszerekkel megtöltött ajándékkosa
rakra. A szervezet neve Telefond- l'ársaság és 250 
tagja van az Egyesült Államokban, hal tagja Kanadá
ban. egy tagja (a Sellridge-áruház) Londonban, egy 
tagja (a Mediard-eég) Párisban és egy tagja Dublin
ben. A társaság most éppenúgy ki akarja terjeszteni 
működését az egész, világra, mint ahogyan azt a vi
rágkereskedők lelték. Talán már a közel jövőben bu
dapesti csemegekereskedők útján is lehel majd élel
miszerekkel lelt ajándékkosarakat rendelni New- 
Yorkban vagy Párisban való házhozszállításra.

Megállapodások megszegése. A budapesti Keres
kedelmi és Iparkamara mellett működő zsűri, a szak
mai megállapodások megszegéséről a következő nagy
jelentőségű döntést hozta:

Egyes szakmák iizelti életét egységesen szabályo
zó megállapodásoknak a megállapodási aláíró, illetve 
annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerő 
versenytársak részéről történő megszegése az. üzleti 
tisztességbe és a jóerkölcsökbe ütközik, mivel a kö
zös egyetértéssel kötött megállapodás megszegői, a 
megállapodási kötő másik Tél üzleti tisztességére, an
nak a megállapodást becsületesen betartó) tisztes ma
gatartására építik lel a maguk erkölcstelen üzleti 
ténykedéseit. Az ily üzleti magatartást tanúsító ver
senytárs nem hivatkozhat arra, hogy a megállapodást 
aláíró mindaddig, amíg a megállapodási betartó \er- 
senytársakkal szemben, mindenkor jogosulatlan és 
erkölcstelen üzleti előnyt jelent.

A lenti döntés azt jelenti, hogy a megállapodás 
megszegőjét a zsűri olyannak minősíti, aki a versein 
tisztességébe ütköző cselekményt követett el. ennek 
alapján pedig kártérítés követelésének van helye.

Ajándék elfogadása ok a rögtöni felmondásra.
Egy munkaügyi perben kimondotta a budapesti kir. 
ítélőtábla, hogy jutaléknak vagy ajándéknak elfoga
dása az alkalmazott részéről a munkaadó tudta és 
beleegyezése nélkül az ellenérdekű téltől még akkor 
is elegendő ok a rögtöni hatályú elbocsájtásra, ha 
abból a munkaadónak tényleges kára nem is szár
mázik.

Egy kávéházi bliccelő különös trükkje. Egészen 
erjkleli Iliikkel sikerüli kél jómadárnak egy párisi 
bárban a fizetést elbliccelnie. Többórás oltartózkodás 
után, amikor már számos üveg bort és nagymennyi
ségű édességet fogyasztottak el. menni készültek és 
hívták a l'izetőpincért. Miután megkapták a számlát.

C s e p p fo g ó k *
d ís id u g ó k ,

d isz tá lc á k
C é l s z e r ű  é s  o l c t ó !

Mar 25 fii é r lő l:

Schneider míiviragüzem
SÍP UCCA lb. T.: l3:-643.

Terémdekorációk, \ á i a -  
díszek, praparáh pálmák.

Győződjék meg kártyá ink  k ivá ló  m inőségéről.

CHROMO MAGYAR Á LTA LÁN O S  
PAPÍRIPAR R ÉSZVÉN YTÁR SASÁG

K Á R T Y A G Y Á R A ,
B U D A P E S T .

Gyártelep és iroda: Városi lerakat:
X , Fuzér-ulca 37-59 VI., Liszt Ferenc lér 5.
Telefon 148 420 Telefon 119-041.

átnyújtottak a pincérnek egy ezerfrankos bankjegyet. 
Abban a pillanatban, amikor a pincér magához vette 
a pénzt, az. egyik vendég cigarettára gyújtott, miköz
ben olyan „ügyetlen" mozdulatot tett, hogy a tűzzel 
a bankjegv közelébe került és az meggyulladt. A pin
cér ijedten ejtette a földre a pénzt, mely gyorsan 
elégett. V két elegáns vendég elkezdte most szidni a 
pincért, aki szerintük ügyetlenségével a bankjegy el
égésének okozója volt. Lármázni kezdtek és kijelen
tették, hogy számlájukat semmiesetre sem fogják 
mégegyszei megfizetni. A bár vezetője szívesen le
mondott erről s még örüli, hogy a vendégek nem ké
rik vissza a különbözőiéi. Amikor a külföldinek látszó 
kél úr elhagyta a helyiségei, a pincér megtalálta a 
bankjegynek egy apró, épen maradt részét. Megálla
pították. hogy az ezerfrankos bankjegy nemcsak hogy 
rendkívül kezdetleges hamisítvány volt. hanem ráadá
sul még könnyen gyúlékony anyaggal is át volt itatva.

Tilos a kávéházi politizálás !«omáu iában. A ro
mán kormány szigorú rendeletül adott ki, amely a 
köztisztviselőknek elbocsátás terhe mellett megtiltja a 
politikai tevékenységet. A rendelet feljogosítja továb
bá a belügyminisztert, hogy bezárasson minden szál
lodát. éttermet kávéházal és más helyiséget, amelyben 
titkos politikai összejöveteleket tartanak. (MTI.)

Nagyban folyik a barackpálinkahamisítás. A Fo
gadó című idegenforgalmi szaklap írja: ..A Magyar- 
országon termeli égetett szeszesitalok közül néhány 
év előtt, mint primadonna, hirtelen kiugrott a barack
pálinka. A windsori herceg budapesti látogatásai al
kalmával népszerűsítette ezt a finom, aromás magyar 
italt. Ez a kitűnő magyar specialitás főleg a windsori 
hercegnek köszönheti világhírnevét és nagy elterjedt
ségét az egész világon. Divatba jött a ,,báráck“, de 
nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is és ma 
már a legelegánsabb külföldi szállodákban, kávéhá
zakban és mulatókban is ott találjuk a magyar kü-

J é g s z e k r é n y
es

beszerzése, átalakítása 
vagy javitása előtt 

H ű t ő k é s z ü lé k  kérjen ajánlatot 
H E N D E IO V IT S  jégszekrényiizemétftl
Vili, Tisza Kálmán-fér 26. Telefon: 332—174
Nagyobb itterm ek i s  k á v ih á ra k  szállítója
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Finom leakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

Imperiűl Royal —  Angol rendszerű leakeverékek
originá) 2'5Ö és 5 kg-os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

Kávésok Áruforgafmi R.-t.-töl
Budapest, Vili., ]ózsef-körut 38.
Telefon: 1—892—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

lönlegességel: a „báráckot". A barackpálinka exportja 
így örvendetesen emelkedik évröl-évre. A nagy keres
let és a gyenge baracktermés által csak korlátolt 
mennyiségben termelt barackpálinka megindította a 
hamisítási, mely nagy Irán folyik mindenfelé az or
szágban. Ma már barackpálinka néven drága pénzért 
olyan összekotyvaszloll hamisítványokat szolgálnak 
fel némely helyen, hogy ez a barackpálinka jó hírne
vét hamarosan teljesen le fogja rontani. Ezt pedig 
mindenképpen meg kell akadályozni. Úgy értesülünk, 
hogy rövidesen barackpálinka razzia lesz. Tehál csak 
megbízható eégtöl vásároljunk ilyen pálinkái."

ipari és közigazgatási hírek
Mikor felelős az üzletvezető korlátlanul minden 

üzleti tartozásért? Ma az átvevő az üzletet liázastársá- 
lól. vagy házaslársának fel. vagy lemenő ági rokoná
tól’. testvérétől, vagy lél testvérétől, vagy e személyek 
valamelyikének házastársálól vette ál. az átruházó
nak az üzletből eredő kötelességeiért az. 1908. évi 57. 
tv. 1. paragrafusában meghatározott korlátozás nél
kül felelős. Ugyanez áll akkor is, ha az átvevő az át
ruházóval szemben az üzletből eredő kötelezettsége^- 
kel magára vállalta.

Iparűzésből eredő jövedelem megosztása. Ha az 
elhalt iparos által személyes jogon gyakorolt ipart a 
túlélő házastársa folytatja, az elhalt házaslárs kiskorú 
leszármazol. ha eltartásukat nem az éleiben ma
radi házastársiéi nyerik — nagykorúságuk elértéig 
és-tartási szükségletük mértékéig az iparűzésből folyó

A B R O S Z T színeset és fehéret 
ha nge rlif és törülközői 
kikészitőnél vegyen 
Kívánatra mrflbizottunkat küldjük

TE X T ILÁ R U  Ki k é s z í t ő k  , BUDAPEST. V ,  
______________ Telefon: ISO - 6 4 3  GRÓF TISZA ISTVÁN UCCA 11.

B L A U J E N Ő

Hattyú gttzmosú kölcsönző vállalat
száraz vegy tisztítás és festés

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

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

jövedelem megoszlását követelhetik. (K. 1. 5744/1986. 
M. Tvkzés.)

Munkakör meghatározása. Az alkalmazón szol
gálati leendőinek és munkakörének kijelölési joga a 
munkaadói illeti meg. Ez a jog azt is magában fog
lalja, hogy a munkaadó az üzemviszonyokhoz és az 
üzletmenet alakulásához képest az alkalmazott mun
kakörén az üzleti körülményekkel indokolt változá
sokat lehet és az alkalmazottnak eddigi munkakörét 
meg is szoríthatja. E tekintetben csak azt tartozik 
szem előtt tartani, hogy az alkalmazott munkabe j s z - 
lása képességeinek megfeleljen és önérzetét ne sértse. 
(P. TI. T. 755. sz. K. 11. 3G0—1937, M. Tvkzés.)

Fagylalt árusítása áruházakban. A fagylaltnak a 
88.340—1936. K. K. M. számú rendelet hatálya alá 
eső áruházakban árusítása a hivatkozott rendelet 3. 
S-ában megállapított tilalom következtében még ak
kor is tilos, ha annak árusítására az áruházban foly
tatóit valamely vendéglátóipar (vendéglő, kávéházi, 
buliét: stb.) gyakorlására jogosító iparjogosítvány 
egyébként jogot adna is. (17.127—1937. K. K. M.)

Mikor piszkos verseny az alkalmazott átvétele? 
Egy utazóról volt szó, aki tíz héttel felmondás nélküli 
kilépése után átment egy másik céghez. A Kúria 
3355—1936. számú ítélete szerint csak akkor volna 
ebben piszkos verseny, ha alperes csábítással, vagy 
csak azért és úgy vette volna át, hogy üzleti versenyt 
fejtsen ki és ez a mód, ez a cél az üzleti életben meg
engedhetetlen. Ellenben kimondta a Kúria, hogy mi
vel alperes nem volt elég körültekintő a szolgálati 
viszony megszűntének igazolása körül, ezért felperes 
káráért felel.

Mi jár a portálért? A távozó bérlő a portál erede
ti becsértékét követeli a bérbeadótól. A Kúria levonja 
az időközi értékveszteséget. (5710—1936. sz.)

liilliárdtercmiick üzletszerű létesítése és fenntar
tása. Az elsőfokú rendőri büntetőbíróságok terheltet 
engedély nélküli billiárdterem fenntartása miatt a 
64573—1901. H. M. sz. rendelet 1. 8-n és a Khtk. 76. 
S-a alapján megbüntették.

A m. kir. belügyminiszter 3-104- 1986. kih. sz. 
alatt hozott végzésével terheltnek a II. fokú ítélet el-

Greguss István Tel.: 123-849.
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O s itá ly s o rs ie g y e t

Töröknél
v á s á ro ljo n

Nyeremény húzás: 
április 9-én és 12-én

S o rs jeg y á rak : Egész 28.— P, 
fél 14.— P, negyed 7 —  P.

Török A. és Társa Bankház R.I.
BUDAPEST, IV., SZERVITA TÉR 3. SZ.

len előterjeszted fellebbezéséi hivatalból % isszaulasí- 
lolla, többek közöd a következő mcgokolással:

„Terheli lelebbezésében foglaltakat azért nem 
vehettem figyelembe, meri igaz, hogy közönséges 
billiárdaszlal 1‘eláílításához és iizemhenlnrlásáhuz ká
véházban. kávémérésben vagy egyáltalában olyan 
nyilvános étkezi) és szórakozó helyiségben, amelyben 
i I \ asztalok relé Ili Iá.sál valamely jogszabály lehetővé 
teszi (78000—1 923. K. M. sz. rend., 802- 1007. szé
kesen. kgv. szab. rend.) rendőrhatósági engedély 
nem szükséges, abban az esetben azonban, ha 'alaki 
közönséges hilliárdasztall külön e eelra berell helyi
ségben állít lel. tehát játéktermet létesít, ehhez a 
04573^—1901. I>. M. szánni rendelet I. S-a értelmében, 
mint szórakoztató eszköznek nyilvános helyen felál
lításához. előzetes rendőrhatósági engedélyt kell sze
reznie.

Tíz fillérre emellek a balesetbiztosítási díjat.
Mindazon ipari üzem. amelyet nem nyilvánítottak 
veszélyes üzemnek, vagy amely ötnél több alkalma
zottat nem foglalkoztat, vagy eíemi erővel meghajtott 
gépet számottevő termelési tényezőken! nem alkal
maz. a foglalkoztatott alkalmazottai után balesetbiz
tosítási díjat fizet. A balesetbiztosítási díj összegét az 
1027:XXI. tv. alkalmazottanként heti 3 fillérben álla
pította meg. amely összeget teljes egészében a n.nnkn- 
iidó köteles fizetni.

A 7000—1937. M. E. sz. rendelet az idézett tör
vény 02. S. 3. bekezdésében kapott felhalalmazasra 
hivatkozva az. eddigi alkalmazottanként! heti fi fillért 
heti 10 fillérre emelte fel. A rendelet tehát hetenként 
s személyenként 2 fillérrel drágította meg a baleset- 
biztosítási díj összegét. A rendelet 1037. évi neeemher 
27-én lépett hatályba.

H ű tő b e re n d e zé s e k
F a g y la ltg é p e k

minden célra — minden nagyságban 
Magyar Felvonó és Gépgyár R.-T.
W  E R T H E I M
F. és Tsa Utóda - Hütögéposztály 
Budapest, VE  lehel ucca 12. Telefon: 498-691.

mustár, málna, citrom-, 
narancs-szörp, ketchup 
Worcestershire halkonzervek

G0TTLIEB GYÁRTMÁNY
TELEFON: 296-702.

Hat- vagy hétnapos az OTi-hét? Annak a biztosi 
lollnak beli javadalmazását, aki változó keresettel 
bír, és a bél munkanapjain felül vasárnap (ünnep
nap) is dolgozik, a napibéroszlálv megállapítása » él- 
jából csak akkor kell 7-tel osziarii, ha a vasárnap 
(ünnepnap) nagyobb részéi átdolgozta. (Mimkásbiz- 
losílási felsőbíróság XVII. 513 10 )935. szám.)

OTI- és MAKI-járulék nem liárílliato ál a muii- 
Uavállalóra. A munkavállaló beperelte a gazdáját, 
meri az () l'l-járulékokat teljes egészében reá hárította 
ál. A munkásbiztosítási bíróság elölt a munkaadó az
zal védekezett, hogy írásos megállapodást kötött erre 
a felperessel. A bíróság ezl a védekezési elutasította 
és a munkaadói a jogosulatlanul áthárítod járulékok 
visszafizetésére kötelezte. Az ítélet indokolása szerint 
a megegyezés törvényellenes, meri a munkaadónak 
nincs joga az. OTI-járulék leljes összegéi a numkavál 
kilóra áthárítani.

Amikor a lanoneeé az üzlet. Ilyen esetben döntött 
a kihágási tanács 144 1937. sz. a. A lanone bérelte
az üzlethelyiségei, a lanone adta az. üzleti tökét, a 
lanoncé volt az. üzleti haszon és a lanone tin fizetési 
adói a s/ínleges lanítómesleimek. \ vád szerződés- 
nélküli lanonelarlás volt és felmentéssel végződöd, 
meri a kapcsolat szín legesnek bizonyult. A jogosulat
lan iparűzési nem leheted büntetni. mert az elköve
tés óla félévnél hosszabb idő leli el.

Kárpitozod bútorok tisztítását a helyszilien, a 
bevonatok lebontása nélkül, egy egészen újkeletű el
járással végzi (irec/uss István műleslö és tisztítóüze
me. mel\ immár számos ipanmkbeli üzletnek vég
zett az új eljárással teljes megelégedésre hutortiszti- 
lásl. Az új eljárási ajánljuk karlársaink figyelmébe. 
Érdeklődés: felelőn: 123—849.

Wertlieini E. és Tsa Utóda Felvonógyár rt. hülö- 
készülékek osztálya (VI.. Lehel u. 12.) a Xemzetközi 
Vásáron híilökésziilék-ujdonságokal Aliit ki. A leg
újabb rendszerű, nagyméretű. elektromos hiilö és 
fagylaltgépek méltán keltik fel a szakember érdeklő
dését. Figyelmébe ajánljuk iparlársainknak a készü
lékek megtekintését.

Felelős kiadó: l>r. (iaál Endre. i
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai mííintézete. 

Budapest. VII., Vörösmarty ucca 5

Alapí tva189‘)Mendelovits Jégszekrényüzem
A legnagyobb szállodák, kávéházak es vendéglők szállítója. Leg
utóbb a Carlton. Ostende, Balaton. Magyar Világ és a Dubarry 

kávéházak részére szállítva.

V il i . ,  Tisza Kálmán-tér 26. Tele lonszám : 332-174.
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Alapifíatoíí: 1885. HENNENFELD Alapittatott: 1885.

J É G S Z E K R É N Y G Y Á R
Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészü
lékek, elektromos fagylallkészitőgépek és konzervátorok

BUDAPEST, VL, Ó-UTCA 6. SZÁM TELEFONSZÁM: 115-646.

c o r v i n a  Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!
könyv- és papirkereskedés ~ . .  ,  . .  . ,
vili., józsef-körút 4 8  Modem kolcsonkonyvtar

T e le fo n : 1 -375 -86 havi bérdij 1 pengő

H
am
Eí
a

I£j. Grünwald Mór BO RPALO TA RT.
Ferenc József-rakparí 6.

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

F IC íV F I  lí i lS IK t  p i a t n i k  N á n d o r1 IÁ J  Y L L J L l i M Y i  ES FIAI BUDAPEST
m a g y a r  k á r ty a g y á r  g y á r tm á n y a in a k  valódiságára, 

ó v a k o d ju n k  az u tá n z á s o k tó l!

Magyar Játék kártyagyár R.-T*

P IA TN IK  NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., R o ttenb ille r-u . 17. 

Telefon: 1-310-03, 1-463-71. 
védjegv Alapitlatott 1824.

Budapest, VI., Király ucca 26. szám.
Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.

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

minden színben a legolcsóbb árban készít
K K 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.

Kapható:

Mielőtt tükörsaeiikség letet
beszerezné, vagy üvegezést 
m u n k á l a t a i t  k i a d n á

s a j á t  é r d e k é b e n  kérjen ajánlatot 
TÜKÖR ÉS ÜVEGÁRUHÁZTÓL
Népszinház-ucca 33. T e le fo n : 338—613 
H asznált b e lg a -tü k rö k  nagy vá lasztékban

papirarugyar 
kávéházi, éttermi 
és cukrászati 
kellékek 
BUDAPEST,
\ I1 , SÍP U C C A  4- 
Teleton: 142—531

l O I I F O C V A lO  h Ú tÓ N t lG E i k o

Kávéházi tűzhelyek
nagy fűtőanyag megtakarítással. Főzőedények, Üstök, kávéfőző- 

kannák állandó raktára . Onozás N A G Y  I G N Á C  p in c e fe ls z e re lé s i»  I V  «  V  c ik k e k  r a k t á r a  j

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

B U D A P E S T , V II. K Á R O LY  K Ö R Ú T  ».
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
szürögépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T: 1-415-15

HIRDESSEN
1

a K ávésok  
L a p j á b a n
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