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Mei»1i ivó
A magyar vendéglősök és korcs- 

marosok hódmezővásárhelyi országos 
kongresszusának mull évi határozata 
alapján az ország valamennyi ven
déglős és korcsmáros ipartársulatál és 
szakosztályát, valamint az országösz- 
szes önálló vendéglőseit, korcsmáro- 
sait l(<)s:ecjcn 1ÍJ2ÍJ. ayns:tus hó 
28-án d. c. ÍJ órakor (ártandó

Országos Vendéglős és 
Korcsmáros Kongresszusra
ezennel tiszteletid meghívjuk.

A gazdasági helyzettel is össze
függi) súlyos szakmabeli sérelmeink 
megkövetelik, hogy minden ügyes-ba
jos dolgunkban közös elhatározással, 
egyöntetű állásfoglalássál segítsünk 
magunkon és családunkon, ja\ítsunk 
sorsunkon, miért is minden kartács
nak elsőrendű érdeke. hogy a kon - 
gresszuson minél nagyo!)!) számban 
megjelenjünk.

\z 1929. augusztus 28-án. szer
dán délelőtt 9 órakor Kőszeg szab. 
kir. városában, a hatóság képviselői
nek részvételével, a reáliskola díszter
mében tartandó kongiesszus tárgyso
rozata :

1. Llnöki megnyitó. Tartja Mave/ 
János szakosztályi elnök Kőszeg.

2. \ fényüzési adó eltörlése. Vz. 
egyTázisós forgalmiadó. \ boritaladó 
eltörlése illetve leszállítása.

3. Az italmérési törvény módosí
tása. a korlátolt ilalmérok (szatócsok, 
fűszeresek,, bortermelők szabálytalan 
ilalmérése. \z italmérési illeték re
formja.

4. Az ipartestületi reform és a vi
déki szakipart;.slülelek létesítése. Vz. 
iparengedélyek kiadásának k o »1 Ho
zása. Hatósági üzemek. Vizűm eltör
lése,

o. V korcsmái hitel ügye. Sérel
mek a zenejogdijak körül.

ti. Vidéki üzleti zárórák. Vidéki 
táncmulalsági < ngedélyek.

7. Sörügyek és kartell kérdése.
8. Kaszinók, körök és klubok zár

órája.
9. V bortörvény, a szakképzettség 

ügye és a bor- és szesznagykereskedők

kicsinybe \aló elárusílási jogának kor
látozása.

10. V szakmabeliek nyugdijügYe.
11. V jövő évi kongresszus helyé

nek megállapítása. Indítványok.
V kongresszuson <sak olyan indít

ványok tárgy álhatók, m; Iveket az Or
szágos légy. süléihez Budap.sl, VI. 
Vradi-ulea 11.) augusztus l.ő-ig Írás
ban bejelentenek.

Karlársak! Célunk az. hogy a kon
gresszust megfelelő komoly keretben 
tartsuk meg. emellett gondoskodni ki- 
vánunk arról is. hogy az idejövő) kar- 
társak idejüké' itt hasznosan és szóra
kozva töltsék ; I annál in inkább, mert 
a kongresszus ideje összeesik azon 
béllel, amelyben Kőszeg Szab. Kir. 
Város 'Nyaralóhely -el akarjuk be
mutatni.

Vlábbiakban közöljük a kongr/sz- 
szus ide jének programúi jál :

\n<jus:liis 27-én uln:ás l\öscu/r'. 
Indulás Budapestről gyoisvonatlal a 
Keleli-pályaudvarról reggel 7 óra 2ö, 
Kelenföldről 7 óra 40 (ivörön át. 
Cyörig gyors, onnan C IIdömölkig 
személv és onnan Szombathely ig is
mét gvorsvonat) vagy Budap sl Déli- 
vasul p. u. gyorsvonat reggel 7 óra 
48, Kelenföldről 7 óra -ól (Székes- 
fehérváron ált mindkét irányból ér
kézé* Szombathelyre 12 óra 37 perc
kor, Szombathelyről indul Kőszegre 
d. u. 1 óra 31 perckor és érkezés Kő
szegié 2 óra 19 perckor.

Indulás Budapestről Keleli-pály a- 
udvarról szem)Ív vonallal reggel 8 óra 
lő  perckor, érkezés Szombathelyre d. 
u. ö óra lő  perckor, Szombati;elvről 
indul KŐiszegie d. u. ti óra 30 perc
kor és érkezik Kőszegre 7 (ára 24 
perckor.

Indulás Budapestről Keleti-pálya
udvar gyorsvonat d. u. 1 óra l.ó perc
kor érkezik Szombathelyre (i óra 2ti 
porckor, onnan indul Kőszegre l> óra 
3(5 perckor és érkezik Kőszegre 7 
iára 24 perckor.

V Kőszegié érkező vendégeket 
mindkét vonat érkezésekor a vasúti 
állomáson a rendezőség fogadja. V/, 
este 7 óra 24 perckor érkező vendé
geket zeneszóval fogadjuk, utána ze

neszóval lampionos bevonulás a bő
iéire. ahol a szombathelyi és kőszegi 
dalárdák a Hiszekegyet éneklik, majd 
Jambrils Lajos Kőszeg szab. kir. 
város polgármestere üdvözli a vendé
geket. kinek szavaira Orbán Zoltán 
(iéza az Orsz. Vendéglős Lgyembt 
iigv ve; elü-a lel nőké válaszol. Lzután a 
dalárdák a Szózatot éneklik el. Lzen 
ünnepélyei fogadtatás után elszálláso
lás. Kilenc órakor vacsora a kijelölt 
vendéglőkben Mulat ó-vendéglőben. 
Strucc-szálló vendéglőd en. Mayer-v n- 
<légié), Jurisicb-szálló. l/ikner-ven - 
déglü. Lukács-vendéglő és Dorner- 
vendéglöLen). Vacsora alatt a dalár
dák lampionos szere iádul adnik. (Ci
gányzene. Klkez.és étlap szerint, a va
csora árát minden résztvevő) maga li- 
zeti.

Vuguszlus 28-án reggel 7 órakor 
zene* ébresztő. Délelőtt 8 órakor ze
nés nagymis' a Jézus Szive templo
mában az egyházi énekkar közremű
ködésével. I gyancsak délelőtt 8 óra
kor isten tisztelet az evangélikus tem
plomban ahol az evangélikus egyházi 
énekkar énekel.

Délelőtt 9 órakor kongresszus a 
reáliskola dísztermében.

Délután 1 órakor ebéd a Mulató 
összes termeiben. Délután 3 (órakor 
a város nevezetességeinek megtekin
tése. Városháza, templomok a ben
cések templomában nyugszik Ju ri^ h  
kél fia és Szécby Mária), a vár. ame- 
Ivet lf)32-ben Jurisich Miklós a lö- 
nőkök ellen hősiesen megvédett. V Ki- 

j  rálv völgyben a 800 éves geszt nyel a 
megtekintése. Látogatás a kőszegi sör
gyárban. I zsonna. Cigányzene. Lsle 8 
(órakor tűzijáték, este fél kilencórakor 
vacsora a kijelölt vendéglőkben.

Vuguszlus 29-én. Kirándulás. In
dulás reggel 7 órakor a Lőtériül, ul- 
iránv : Kálvária. Csonkamagy ai or
szág legszebb kálváriája). Hétforrás. 
Zicgernyereg, innen egyik csoport a 
Stájerházakhoz megy, a másik cso
port a 11 (rman forráson keresztül 
köre rándul. i Irottkő Dunántúl leg
magasabb pontja 8 8 3  méter magas. 
Tiszta időben belátható inn mi 7 vár 
megye, a Balaton, a Lei tőt tava és 
Pannonhalma, i Bőtvid pihenőt után a 
kirándulók innen a Stájerházakhoz
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menniük vilsza, itt a város ebédre ven- I 
dögül IáIjÉi a kirándulókat. Indulás 
innen 4 órakor az Ó-házon keresztül 
a Szabóhegyre, rövid pihenő után be
vonulás Kőszegi1«. Itt lelszésszerinti 
helyen vacsora. Este 8 óra 20 [»ere
kor elutazás.

Az utazásra á'Oo/o-os kedvezményes 
vasutijegy váltására jogosító igazolvá
nyokat bocsátunk ki. Az elszállásolás 
élelmezés zavartalan lebonyolítása ked
véért kérjük a vendéglősök kőszegi 
szakosztályának elnökével Maver Já
nossal, legkésőbb augusztus 20-án kö
zölni. hogy a kongresszuson névszó
im ! kik és mennyi ideig vesznek részt 
úgy hogy augusztus 2ő-éig mindenki 
megkaphassa az összes jegyeket. \ 
kongresszuson előzetes bejelentés mel
lett résztvehet minden önálló kávés, 
fogadós, vendéglős és koresmáros. 
Minden résztvevő kartárs a bejelentés
sel egyidejűleg a kongresszus rende
zési költségeire, a kedvezményes vas- 
u ti jegy -utalvány áráért, két napi éjjeli 
szállásért és díszebédc í (bankéi ) a te
ríték ára fejében az Országos Egyesü
lettel történi megállapodás értelmében 
12 pengőt tartozik a mell'kelt posta- 
takarékpénztári befizetőlapon bekül - 
doni. Aki ezen 12 pengős jegyeket 
kiváltja egyúttal a rendezendő kirán
dulásokon minden külön költség nél
kül résztvehet. a sörgyárban uzsonnái 
kap. az aug. 20-iki kiránduláson pe
dig csak ezen jegy felmu'atása mellett 
tarthat igényt a Stájerházaknál az 
ebédre, melyet Kőszeg városa ad. Na
gyon szívesen vesszük, ha a kartársak 
a kongresszusra elhozzák családtagjai
kat. illetve hozzátartozóikat, azonban 
utóbbiaknak jövetelét is be ki 11 jelen
teni. és a bejelentéssel együtt ;r 12 
pengéit beküldeni, bilinek ellenében a 
családtagok ugyancsak élvezhetik a 
félárú utazási kedvezményt, két éj
jelié szállást biztosítunk, ezenkívül a 
bankettre is természetesen jegyei kap
nak és megilletik azon többi kedvez
mények. mint a kartársakal.

Minden a kongresszus:a vonatkozat 
értesítés, tudakozás: Maver János. Ké'i- 
szeg. \ árkör 12. számra küldendő.

A kongresszus mnlrzübi/ollsága ne
vében: Mnyer ,/ó/ms s. k. elnök. Dr. 
Fuchs Endre s. k. vár. aljegyző, 
íigv v.-titkár.

t t lt fd ik  s z á l l o d a i g a z g a t ó i  k u r z u s .  A
Szállodaigaz* alók Nemzet! űzi Kgvesfi- 

lete becsben szállodaigazgatói tan- 
folyamot tart fenn. Az ötödik lanfo 
Ivam f. é. október 7-én nyílik meg 
s karácsonyig tart. Az oktatás e tan
folyamon egész napos lesz. Prospek
tust a tanfolyam igazgatósági Wien,
I K u r re n tg a s s e  ó k é szsé g g e l küld

a a a s p p c f r
Gúny vacsorák

kerülnek ma kiszolgálásra az étter
mekben: a vendégek valósággal gúnyt 
űznek a gaslronómia leniekéiből és 
olyan primitiv étkeket csináltatnak, 
amelyek méltatlanok a vendéglői üze
mek ezer ra f fillériájával kiépített 
konyháihoz. íme mutatóba néhánv 
rendelés egy i lő keléi élte eni' öl:

Nézze, én nem elletem fűszeres 
ételt. Hozzon nekem kél lágytojást, 
egy darab vajat és valami kompotok 

Másik:
Jaj de jó volna egy hagymás 

roslélvos. de ez az átkozott gyomor
sav lúlleiigés . . ,  emiatt nem szabad 
semmi jól ennem. Hozzon kérem 
egv adag spenótot tükörtojással és 
egy knrlsbndi kéls/crsüllel. Es te 
anyukáin?

Az anyuka negédesen:
Már megint egyem 1 Színház 

elölt az Edilék /surján agyoiieltem 
magam . . . Ma jd talán a lieclhéíl csi
pegetek.

Másik:
Nézze fiam, adjon nekem egv 

Ostsce-l kicsontolva, tej és ikra nél
kül és semmi hagymái érti . .. egv 
csöpp hagymái sem m egértett?...

lőlv tathatiiók a gunyv ácsom i u 
delések felsorolását a h ghihelelleiiehb 
variációkban, de nem szükséges, hi
hetőleg a legtöbben ismerjük saját 
szomorú tapasztalataink nyomán. Mit 
gondolnak ezek az urak? V/l kép
zelik. liogv a vead-‘gl"»s adót. ház- 
hérl. villanyt, személv; elel, rezsit sió. 
fedezni képes a mondén közönség spe
nót. vaj, sé)skrumpli vagv tojás ren- 
delésél éil ami melled a/u án logvas/d- 
ják a so k ...  ásvánvvi/el és s/.órla- 
hikarhémál.

\ vendéglősöknek lenget g kü/.del 
műkbe ke.'iil amugv i- az íi/1*1 fen- 
tartása > idáig iparunk emberei, hála 
Istennek, megküzdőitek é*s küzdenek 
minden ellenük lámádéi ba j jal é-> aka
dállyal: de ezt az epidémiái, ha ter
jedni talál az e Idig ismeri tudással és 
fegvv e /eltel legyőzni ha jó- lesz. I la 
csak minden egyes \ n légió át n un 
alakul d i e l i k i i s  és alkoholmentes étke- 
Z<"> v é.

Ezt pedig mégsem leszünk hajlan
dók meglenni, ha még ugv szereljük 
is vendégeinket.

____________ 1029 augusztus i

Az állam mint iparos és 
kereskedő

A felsőházban, a költségvetés tár
gyalása alkalmával Székács Antal töb
bek közt a következőket mondotta:

\ gyáripari termelés terén jobbak 
ugyan a viszonyok, de a magyar ipar 
is keserves küzdelmet folytai a létért. 
\ajmi kevés lö.tűnik az ipari termelés 
érdekéi e ..

\ karlel kinőve.' e‘ l le kell .mir- 
I)áIni. de az állami beavatkozással na
gyon csínvján kell bánni, nehogy ez 
a beavatkozás rossz eredményeket 
szüljön és pusztító tüzként csapjon át 
egész gazdasági életünkre. \ mai idők 
még nem alkalmasak a kai telek elleni 
heav alko/ásra.

Ellő; leiidőiiolv l irl ja a fénv űzési
adót. V törpe eviszlenciákal teljesen 
fel kt'LI szabadítani a forgalmi adó 
alól. Nagv hiba, liogv a kormán v 
szűk láté)körü finánc-szempontok 
alapjára lielve/.kedelt a tranzitó keres
kedelem tekintetében. Nagy hiba az is, 
hogy a kormánv nagyon sok álszövvt- 
kc/etel támogat, amelyeknél annvil 
veszít, hogy ezzel az összeggel az 
egész külkereskedelmi hitelkérdésl 
meg leheteti volna oldani. Helytele
nül avatkozott bele az állam az üze
mek terén a magángazdaságba. Az az 
út. amelvei az állam jár, a magán
gazdaság teljes leromlásához vezet. \ 
Józan ésszel ál ellentétben és a gazda
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haltul a szocializálás IVIc. Kéri ;i kor
mányt, hogy dolgozzon ki a helvzol- 
nek megfelelő gazdasági |)rogrannnol 
és azl ha j Is i olyan célludalosan végre, 
mint a népjóléti, vagy a kultuszmi
niszter végrehajtják a maguk pro
gramját, mert ha fontos a nép jólét és 
az iskoláztatás, mindezeket mégis meg 
keit előznie a gazdasági lalpraállásnak,

\/. igazságügyi tárca keretében a 
kényszei egyezségi és csődeljárás sür
gős reformját követeli, végül kije
lenti. hogy meg kell szüntetni az ál
lami és községi üzemek egészségtelen 
\ erseuv él.

Sajnos Székács Vnlal sem emlilelte 
fel a fény űzési adók során az ril, - I 
frnyü:rsi adójúi, amely a legkirívób- 
han világít rá ezen adónem tarthatat
lanságára és megfeledkezett arról, 
hogy a magyar állam többek közt 
r-'ndrfflös i>: bori. sört mér ételeket 
zolgál ki.

Igazán nehéz olyan ipart vagy ke 
reskelelmi ágazatul lalálni, amelyet 
ne gyakorolna az alkun. már | e lig ez 
a kommunális a magántőke teljes ki- 
puszlítására vezet. < )

Itahnérök
lielyiséü:v áltoztatása

.loifrim-:- i l,-("dln:l,ndrs a: ihdiir'rrsi j
rm/rdrlv elvonására.

Tulil) oldaliad hangzoll cl olyan 
I anasz. Imgv a pénzügyi hatóságok a 
korlátolt, illetve korlátlan ilalmérök 
enge lélvél (1 unják. In azok üzletei
ket bármily oknál lógva más helyre j 
helyezik át.

\ vonatkozó gvakclat és a tény- 
h ges helvzet megismerése végett a 
hudape.-li kamara felvilágosít isi keit 
a fővárosi pénzügv iga igatóságtól, 
amelv az elvonás tekint t 'hen köveVIl 
eljárását az alábbiakban ismertette:

\z. 11)21. évi IV. h e. 32. szaka
szának 2. pontja, ill ‘ló'eg a 33. sza
kasz 2 . heke (lése ért ‘Iliiében engedé
lyestől az ilalniérési vagy ilalárusilási 
enge lélv mellékhünteléskép elvonandó 
akkor, ha engedélyes a löhbek közt 
ismételtei, tehát második, harmadik 
síh. esetben olv helyen mér ki vagy 
á rú síi el s -es/.esilalokai. amelyre en- 
ued*-be nem j »eo-íl; • föl Kzen ren- 
delkez.és értelméhen azon engedélyes
től. ki (Iái esetben helyezi ál előzetes 
enge.lélv n I íil üzletét, illetőleg első 
eo'lhen mér ki nem engedélyezett 
szeszesital >kat. az engedélv elvonva 
nem les/, ellenben második áthelve- 
zésiiél az enee lélv I a pénzügy iga/ea- 
losag I fokon minden cselben kivétel 
nélkül mellékbünletéskép elvonja.

\zon körülmény röl, hogy második , 
átludyczés esetén az ú j helyen az ital-

mérés az áthelyezés engedélyezése elölt 
az enge lélv különbeni elvonásának 
terhe mell dl meg nem kezdhető, az 
érdekelt felek az első áthelyezés en
gedélyezése alkalmával mind; likőr vég- 
zésileg is figyelmeztetnek.

Kzen most említett eljárás azonban 
[■sak a korlátlan s a korlátolt italmé
rési engedéllyel rendelkezőkre vonat
kozik. mert a kismértékheni elárusí- 
lási engedéllyel rendid kezük helyisé
güket szabadon helyezhetik át s az 
ú j hely iséghc’i ilalárusilási is folytat
hatnak minden előzetes engedélyezés 
liléikül s az 11)21. évi l\. l.-c. végre
hajtási utasítása 11. szakaszának 1. 
bekezdésében foglaltak szerint csak a 
helyiség’ változtatását köteles"k előze
tesen bejelenteni a pénzügy igazgató
ságnál az enge lélv okmány okba való 
bevezetés céljából. Ha azonban a kis
mértékűéin árusítási engedéllyel ren
delkező fél az áthelyezést előzetesen 
he nem jelenti s ez második, harma
dik slb. esetben történik meg. az 
1.921, évi l\. l.-c. 92. szakaszának 
2. pontja, ill dolog a 33. szakasz 2. 
bekezdésében foglallak értelmében en
gedélye éppen úgy elvonatik. mint 
a korlátlan vagy a korlátolt kimérők
nél. \míg tehát a kiméröknél a má- 
sodizbeni sth. nem engedélyezett he
tven való kimérés lénye, addig az el- 
únisílóknnl az áthelyezés bejelentési 
kötelezettségének másodízbeni i bar- 
madízheni .slb.) való elmulasztása ké
pezi az elvonás alapját .

v néniéi élke/ökoesiról. Háború óla 
Németországban nem közlekednek a 
nemzetközi háló- és étkezőkocsik, m rl 
Németország külön társaságot alapí
tón Milropa néven, mely a területén 
gondoskodik az utasok élelemmel való 
ellátásáról és hálóhelyéröl. Tekintve, 
hogy Németországban óriási a vasúti 
forgalom a társaság nagyszerű üzle
tid csinált. A legújabb statisztikák sze
rint a társaság kétszáz háló- és él- 
kez.ükoesil tart forgalomban s na
ponta 10.000 utast lát cd. Kgy évben 
az élkezökocsibaii hárommillió cdíéded 
és vacsorát szolgálnak fid. nehi szá
mítva a reggeliket és az uzsonnákat. 
Az élkezökoesikban kitűnő, ügyes pin- 
cérekcd alkalmaznak, ennek ellenére 
azonban a személyzet rengeteg lá
nyért. edényt tör el. Az eltört edé
nyük ára valóságos vagyoni jelent. A 
mull esztendőben például 000.000 po
hár tört cd és 200.000 tányér, csésze, 
egyéb edény. A pohárkészlehd eddig 
ötször ujílolIák meg, az edénykészle
ted háromszor. I'.z magyarázza, hogy a 
néme t élkezökoesikban az arak meg
lehetősen magasak. A vendégek nem 
is annyira az ételeket fizetik meg, 
mint inkább az üveget és a porcellánt.

Adómérséklés és a késedelmi 
kamatok szabályozása

Mull számunkban röviden hírül ad
tuk. hogy megjelent a régen várt adó
mérséklési törvény, amely az idei 
törvénytárban a XXXI. sorszámot 
nyerte. Sajnos, ez a törvény nem vál
totta be a hozzá fűzött re menyeket és 
amit nyújt, az még bizonytalan kez
detnek is kevés.

A szociális szempontokat kívánja 
szolgálni a törvénynek az a rendelke
zése, amely a második és harmadik 
gyermek után fejenként 100 pengő, 
a negyedik és többi gyermek után 
pedig fejenként 200 pengő levonását 
engedélyezi a jövedelemadó alapból.

A rögzítés határát úgy a jövede
lemadónál. mint a kereseti adónál
10.000 pengőre emeli fel a törvény 
és pontosan szabályozza, hogy a rög
zített adót mikor lehet felemelni.

\ törvény szerint felmelésnek ak
kor van csak helye, ha a rendelke
zésre álló adatok szerint meg lehet ál
lapítani. hogy a 6000 pengőig ter
jedő jövedelem 20 százalékkal a 6 -
10.000 pengőig terjedő jövedelem 
pedig 10 százalékkal emelkedett.
Ilyen esetben az adóhivatal minden év 
március hó végéig köteles felhívni az 
adózót, hogy ad jon uj bevallást. Ilyen 
felhívás nélkül a rögzített adó válto
zatlanul megmarad.

Különös érdeklődésre tarthat szá
mol a késedelmi kamatok uj szabá
lyozása. Kszerint a 200 pengőnél ke
vesebb adó után csak évi 6 százalék 
késedelmi kamatot lehet számítani, ha 
az adózó tartozását az év végéig be
fizeti. További késedelem esetén azon
ban a kamat ezután is 12 százalék 
lesz. A 200 pengőnél több adót fi
zetők pedig abban a kedvezményben 
részesülnek, hogy amennyiben tarto
zásukat az esc lékességtől számított 3 
hónap alatt befizetik, úgy a késedelmi 
kamat 6 százalék, egyébként o'.ek az 
adózók is 12 százalék késedelmi ka- 
matot tartoznak fizetni.

\ részi dfizetést könnyíti meg a 
törvénynek az a rendelkezése, amely 
szerint a folyó évnegyedi részleted-, 
után, amennyiben az adózó az előző 
évnegvedröl hátralékban nincs, vagy 
fennálló hátralékát az évnegyed első 
15 napja alatt befizeti, úgy Késedelmi 
kamatot nem szabad számítani, 
nmennvihen az esedékes negyedévi 
résziedet három egyenlő havi részied
be'!) minden hó lő . napjáig befizeti.

Ilár nagyon kevés az, amit az adó
zók ebben a törvényben kaplak, mégis 
örömmel üdvözöljük, mert legalább 
táplálja a reményi, hogy nemsokára 
követni fogja a komoly adómérséklés.
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HolH>ér!öve*«1 vlml szlivelségel alakí
tanak az érdekképviseletek. Ősszel 
kerül napirendre Budapest székesfő
város uj lakhérszahályrenilelele. Az 
iij lakhérszahályrendelelhen akarj ik 
megvalósítani a kereskedelmi és ipari 
érdekeltségek a hal (bérjövedelem in
tézményes biztosítását. Az érdekkép
viseletek elhatározták, hogy szövetsé
get alkotnak, amely irányítani fogja a 
kereskedelemnek és iparnak azt a 
mozgalmat, amelynek célja. hogy 
egyelőre a főváros lakbérszabályren 
delete, később a törvény a holthelyi
ségek régi bérlőinek bérletükre opció- 
jogot biztosítson és védelmet nyújtson 
a bérlőnek az indokolatlan felmondás
sal szemben. A boltbérvédelmi moz
galom nálunk nem kívánja a bérlőnek 
oh messzemenő védelmét, mint ame
lyet a francia törvény biztosít, amely 
az üdcthchiség bérletét keresked mi 
tulajdonnak minősíti és a felmondás, 
vagy béremelés esetén kártérítési 
igényt is megállapít a bérlő szaunára 
a bérbeadóval szemben. \z érd *kkép 
viseletok elhatározták, hogy ősszel 
nagygyűlést hívnak össze és ezen fog
ják megállapítani az intézményes bolt- 
bér jövede hun meg\ alósitása érdeké
ben előterjesztendő javaslataikat.

\ szállodás-vendéglős ipar képvi
selete a háztulajdonosok közüli. Hu
(lapost épületviszonyai címen egy 
testes könyv jelent meg. I\z a munka 
felsorolja a budapesti háztulajdonosok 
statisztikáját foglalkozási ágakra osz
tályozva okét Tehát az l ‘.)27 évi 
felvétel adatai szerint a budapesti 
háztulajdonosok között 88!) őstermelő 
közül Kit) földbirtokos emelkedik ki. 
A 27 Ili önálló iparos közölt 11 1 s z á I 
I o d á s. 2 ‘tÖ mészáros és hentes és 
227 építési vállalkozó. Az 17ö(> önálló 
kereskedő háztulajdonos között löt) 
kofa. 128 élelmiszer- és füszerkeres- 
kedo képviseli a többségei. 20Ö pénz
intézeti tisztviselő. 227 fuvaros és 
szállító. 277 állami és 1Ö8 fővárosi 
tisztviselő. 281 ügyvéd. 2011 orvos. 
221) magánmérnök szerepel még na
gyobb számmal a fővárosi háztulajdo
nosok között.

NÖSNER p2’80
mm P E ZS G Ő  és H A B Z Ó B O R
V., Lipóf-höruf 4. V., Hollán-ufca 2. 
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A pénzügyminiszter és a fényűzés! 

adó. Az a mozgalom, amelyet a keres
kedelmi és ipari érdekképviseletek a 
fény űzési adó megszüntetése érdeké
ben indítottak, egyelőre még ki sem 
bontakozott, máris olyan jelek mutat
koznak, amelyek Wekerle Sándor 
pénzügyminiszternek a fényüzési adó 
kérdésében vallott felfogásának mó
dosulásáról tanúskodnak. Kétségtelen, 
hogy a fényüzési adó már nem olyan 
nagyjelentőségű bevéted a kincstárnak, 
mint volt és az összes fényüzési adó 
bevétel nem haladja meg a nyolc
millió pengőt, biz a nyolcmillió pengői 
az államháztartás összes bevételeinek 
alig egy százaléka, viszont a fény
üzési adó állal okozott kár ennél két
ségkívül nagyobb veszteséget jeleni a 
magyar iparnak és kereskedelemnek. 
A pénzügyminiszler egyelőre hozzá
járult a fényüzési adó enyhítéséhez 
és az üveg- és porcellánárukra, a 
hangszerekre, a gramofonlemezekre,
I é 11yképezö- készü lékekre, szönyegeív
re és csipkékre nézve enyhíteni fogja 
a fényüzési adót az értékhatárok fel
emelésével. de ezek a rendelkezések 
távolról sem elégítik ki az érdekeltsé
gekéi. amelyek továbbra is ragaszkod
nak a fényüzési adó teljes megszünte
téséhez. Különösen sérelmes az étke
zéssel kapcsolatos fényüzési adó. 
amely nemcsak a vendéglős ipart, ha
nem az egész magyar közönségei is 
sújtja. Nem lehel belenyugodni abba. 
hogy az étkezés is fényűzés legyen 
Mng\ arországon ’ Hbben a fontos 
kérdésben a vendéglösség sokat vár 
az iparloslülel tevékenységétől, mini 
amely erkölcsi súlyával és állandó os
tromával sokat lehel ebben a kér
désben is. ha kellő harckészséggel 
rendelkezik.

Vem fogják /aklalni az adófizető* 
kcl(?) A pénzügyminiszter a költség 
vetési vita során az adőpanaszokra 
adott beszédében kijelentene, hogy 
intézkedése ket tesz az adózók zakla
tásainak megszüntetése érdekében. 
.Jelezte, hogy evégböl Hudapestre ren
deli az ország összes pénzügyigazga
tóit. hogy egy konferencián megbe
szélje velük az adóbehajtás módoza
tait A pénzügyminiszler határozol! 
kívánsága az. hogy a pénzügyigaz- 
galók kerületeikben mindent megle
gyenek az adófizető polgárok helyze
tének megkönnyítésére. Azt kívánja 
Wekerle pénzügyminiszter, hogy az 
adófizetőket ne olyankor zaklassák, 
amikor legjobb akarattal sem tudnak 
fizetni. A miniszter elvárja. h. gy 
azok a felhatalmazások, amiket a 
központi pénzügyi kormányzat az ügy 
érdekében az egyes pénzugyigazga
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lókra átruháznak, nemcsak hatáskört, 
hanem felelősséget is jelentsenek. A 
pénzügyminiszler tervbe vett inlézke- 
dése annál kívánatosabb, mert ha az 
adófizető közönség már nagyobb adó- 
elengedésre nem is számíthat, a ki
látásba helyezett mél lányosabb eljá
rása pénzügyi hatóságok részéről 
mégis enyhítést eredményezhet. Fel
tételezzük. hogy a miniszter inten
cióit az alája rendelt pénzügyi ható
ságok kellőképen respektálják.

Az iparlcslületok és ipari szakkép
zettség igazolása. Az. iparlörvény I 
szakasza azt a fontos jogot biztosítja 
az. iparleslületeknek. hogy az ipariga
zol vány-kére! liléknél a szakképzettség 
igazolása tekintetében nyilatkozhatnak 
és véleményt mondhatnak. Budapes
ten az a helyes gyakorlat alakul ki, 
hogy az iparhatóságok előbb az ipar
test ideiekhez küldik a feleket véle
ményeztetés végett. Az ipartestülelek 
általában jól megfelelnek ennek a 
munkának, mindazonáltal az utóbbi 
időben néhány olyan esel is volt. ami
kor az ipartestülelek nem helyesen 
éllek a törvényben biztosított ipar
védelmi joggal és megtörtént az. hogy 
a székesfőváros egvik legnagyi bb ip *r- 
testületo olyan számára is véleménye
zett képesítést, aki ilyennel nem ren
delkezik. Hbben az esetben az ipar
hatóság a hibát felfedezte és ipar- 
Icsfüleli körökben élénk szónesz d l r 
gyál képezi az. hogy ez ügyből ki
folyólag a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara az egyik fővárosi ipar- 
testülethez olyan értelmű átiratot in
tézett. hogy a jövőben az ipartestedet 
ilyen kérdésekben olyan szakértő köz- 
reműködésél kérje ki. aki az ipartor- 
vény lényegével és szellemével tisz
tában van és mindenkor érvényesíteni 
tudja nemcsak a szakma érdekeinek 
védelmét, hanem a törekvéseknek az 
ipartestülelek részére biztosított fon
tos ügykörével a szakma javára is tud 
élni Kbbői az esetből kifolyólag leg- 
utóbb az ipartestülelek körében k >- 
moh vélemények hangzottak el oly 
irányban, hogy addig is. amíg az ipar
testületi reform intézkedhetik. leg
alább a fővárosi ipartestületek álla
podjanak meg abban, hogy ipartestü
leti tisztviselőül csakis elméleti és 
gyakorlati képességű embereket al
kalmaz. lehetőleg olyanokat, akik az 
ipari közigazgatásban már tényleges 
gyakorlatot is szereztek. Az iparles- 
lülelek hivatása sokkal fontosabb, 
semhogy kezdő, kellő gyakorlattal és 
képzettséggel nem biró egyének kí
sérletezésével lehelne veszélyez
lelni.

A „VEXDEG*  i s  hoz vevőt és  vendéget, ha hirdet a „VENI)EG“-ben!



Megtűrtén!, az a legjobb ízű ez elv
ben az apróságokban, amelyeket alább 
elmondandó vagyok . . . Tehál egy kis 
figyelmei kérek és már is kezdhetjük.

Van a lobbi közi — egy igen 
megnyerő modorú knrlársnnk, aki 
nemrégen jár a mi rögös pályánkon, 
dacára ennek az ismeri ténynek, ö 
állandóan szaktekintélynek jálsza ki 
magát és kiílönös öröme telik abban, 
hogy holmi szakáesmíívésznek kép
zeljék, meri állandóan a konyha lé- 
máil feszegeti s brilliáns elméleti elő
adásokat tart, ha jámbor hallgatósá
got érez maga körül. Egyik ismert- 
nevű szakács vendéglős kar társunk,
többször megjegyezte ezekre az el- 
mefultatásokra: ugyan szerelném meg 
ízlelni a főz tjét, mit tudhat a való
ságban ez a nagy elméleti tudós.

Nos, a véletlen hamarább lehetővé 
tette ezt, mint gondoltuk; ugyanis a 
nevezetes Jóbarátok összejövetele 
oda is elkerült, a nagy gasztronómus 
üzletébe.

Kartácsuk! Rn nem vagyok sem 
rosszmájú, sem csipkelődő természetű 
egyén, de olyan izellen. rágós, primi
tív elkészítéséi húsételt még csak egy 
budakeszi ntszéli korcsmában kap
tam. ahová történetesen egy nyári zi
vatar kényszerűéit be, mint amilyet a 
nagy elméleti szakácsunk üzletében 
szolgállak lel . . . fis a nagy gasztro
nómus továbbra is komoly arccal ma
gyaráz . nem veszi észre, hogy min
denki mosolyog körülötte.. . Hiába 
no. nem ér semmit az elmélet gya
korlat nélkül!

külömben erre a szállóigére lehel 
vonatkoztatni egyik igen jómódú kar- 
társunk háztulaj, szokását, aki min
denkit tud lelkesíteni, Inizdí’.a ii a ‘ z k 
mai jótékonyságra, csak úgv csepeg
nek szájából a kenelleljes frázisok: 
aki hallja, még ha köböl van a szíve 
akkor is megnyitja erszényéi <l • a mi 
kartársunk csak az elméleti jótékony
ság mellett marad . . .

Pedig a jótékonyság is egyik-e azon 
dolgoknak, melyek csak gyakorolva 
válnak értékessé . .
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A Libertás jelentése eddigi műkö

déséről. A Libertás főtitkára az Egye
sület eddigi működéséről, minthogy 
a nyári évad miatt az első igazgató- 
választmányi ülést csak szeptember 
elején tartják meg. írásbeli jelentés
ben számolt be az igazgatóválaszt
mány tagjai elölt, melyből a követke
zőket közöljük. Az Egyesület eddigi 
működése többnyire szervezési mun
kálatok megtételére irányult, hogy az 
Egyesületben mindazon termelési ágak 
beivel foglaljanak, amelyeket az alko- 
holprohibició közelebbről érdekel és 
melyek támogatásával vállalt felada
tait elvégezheti. Ezirányú tevékeny
sége részben sikerrel is járt, amennyi
ben a Magyar Szol Kisgazdák, a Sör
gyárosok. valamint a Szeszlermelők 
érdek képviseletei mint örökös tagok 
csatlakoztak az Egyesülethez, fg y a n 
úsak nagyobb számban léptek be mini 
egyéni tagok a Magyar Borbizomá
nyosok. Borkereskedők és Borügynö
kök Egyesületeinek tagjai is. Emellett 
a Libertás érintkezésbe lépett a többi 
érdekképviseletekkel Likörgyárosok, 
Szállodások. Vendéglősök, Pez.sgögyá- 
rosok. Kávésok. Küszerkereskedök 
slb. is. nevezettekkel a csatlakozás 
kérdésében a tárgyalások folynak és 
m iié in  van rá. hogy rövidesen utób
biak is helyet fogl ablak a Libertás 
keretében, megteremtvén ily módon 
egy egységes frontot a közös célok el
érésére. A csatlakozás anyagi kérdé
sének megoldására legcélszerűbbnek 
az látszik, hogy az egyes érdekkép
viseletek a tagjaikra kivetett minimá
lis lagdíjpóllékokkal. évi t ‘2 pengő
vel. ami az egyes tagokra megterhe
lést nem jelent, támogatnák az Egye
sületet. Ezt az eljárást különben né
hány érdekképviselet el is fogadta. 
Az Egvesület munkásságánál kezdet
től fogva nagy súlyt helyez különösen 
a napisajtóval való minél intenzivebb 
együttműködésre, mert utóbbit tartja 

I céljainak elérésében egyik leghalal- 
! masabb segítőtársának. Erre annál in

kább van szükség, mert a sajtó egy 
I része a szesztermeléshez fűződő nagy 

gazdasági érdekeket nem ismervén 
fel, inkább az antíalkoholizmus lát
szólag rendkívül népszerű céljait szol
gálja. Az Egyesület részt kívánván 
venni azokból a nemzetközi munkál
kodásokból is. amelyek a túlzásba vitt 
prohibició letörését szolgálják, csatla
kozott a párisi Nemzetközi Szeszlila- 
lomellenes Ligához is es ennek lolv- 
tán a mull hó végén Kopenhágában 
tartott kongresszuson is képviseltette 
magát.

Az Egyesület mint a mértékletes
ség! gondolatnak hivatott zászlóvivője, 
amely a túlzott prohibiciót csakúgy,

ii g y s z ii k s é g e v a n
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mint az alkohollal való visszaélési 
egyaránt elítéli és elveti, a magyar 
orvostársadalom több vezéregyénisé
gévid is érintkezésbe lépett, a végből, 
hogy felvilágosító működésében rész
vételüket megnyerje. A Libertás ez
úton kéri tagjait, akik tagsági kötele
zettségüknek eleget még nem lettek, 
hogy azt mielőbb eszközöljék, más
részt arra kéri az érdeklődőket .hogy 
amennyiben kitűzött céljaival rokon
szenveznek, csatlakozásukat mielőbb 
jelentsék be.

A cigclkai jodos források vizeit az 
iglói kiállításon aranyéremmel tün
tették ki.

Kulturház és alkohol. A székesfe
hérvári -Ipar irja: A nemzetmentés 
legkisebb ösvényei is a kultura sugár- 
uljába torkolnak. Az újabb idők baj
vívó bástyái, a falusi kullurházak, 
amelyek az ismeretek magasabb ré
gióiba emelik a főpapok, mágnások, 
tudósok, miniszterek, beamterek. ipa
rosok. kereskedők és világverő hősök 
kifogyhatatlan őserejű kitermelőjét, a 
drága magyar föld okosfejű, acélkarú 
gondozóját a falu népét. £s megindul 
a honmentés nemes munkája olt a 
fundamentumnál, a falun, ahol lelkes 
apostolok hintik a tudás és hazafi- 
ság eszméit a fogékony talajba. Ma
gyar lelkünk lángol a vágyban, hogy 
minden mag megeredjen, de egy kér
dés mégis fölkivánkozik belőlünk: a 
kultura és a nemes eszmék terjesztése 
nem fogamzik alkohol nélkül? A kul
tu rházak részére okvetlen kell korlát
lan ilalmérési engedélyt kieszközöl
ni ? A gyomorbajosok már úgyis be 
akarják záratni vasárnap a korcsmát. 
Szóval vasárnap nem akarják megen- 

I gedni a korcsmában a borivást. llát 
a Kullurházban? Majd megfigyeljük, 
mert szerintünk kullurházban nincs 
semmi helye az italmérésnek.

Nyári táncmulatságot rendez az l j- 
pesti Vendéglősök Szakosztálya és az 
Ljpesli Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulala folyó évi 
augusztus hó 1-én este 8 órai kezdet
tel a I lorváth-lele nagy vendéglőben 
Ejpeslen Horthy Miklós-űl 99. A jó- 
tékonycélu mulatságot a pesti kar- 
társaknak is figyelmébe ajánljuk. Csa
ládjegy 2.10. személyjegy 1.20 P.

a „ V E N D É G "  • r fl t



A borok faizr. Kzl a gyakran elő
forduló és a pineogazdál gondolko
dóba ejlö l)j|jl csak ágy kapják
meg a borok, ha uj és a borok be
fogadására elő nem koszi leli hordók
ba körűinek vagy olyan használt hor
dókba löllolnek. melyek hosszabb 
ideig üresen állottak s habár azok 
kénozvo voltak, de használat előli 
nem forráztallak ki jól. A laiz asze
rint különbözik, mint aminő volt a la. 
amellyel a bor érintkezőit. Igen köny- 
nyen l'elismerhelö azon iz. amelyet a 
bor a tölgyfaedénveklől kap. valamint 
a szederlálól nyert füstös és a körisla 
állal előidézett sajátságos iz is. Kzon 
fa i z iránt a fehér borok általában 
érzékenyebben, mint a vörös borok. 
Hosszabb ászkolás után a borok faize 
rendesen jelentékenyen csökkenni s z o 

kott.  (.(latinnal vagy tojásfehérjével 
való erős derítés szintén jóval csök
kenti. t ’j hordóba első alkalommal 
lehetőleg mindig uj bort legyünk, mert 
némi faizl az először belefojtott bor 
még gondos előkészítés után is felve
het. a fiatal bor azonban ezt a hibát 
elég könnyen kiheverheti.

I'.mclik a vendéglői és kávéházi ára
kat. Bécsitől jelentik A bécsi vendég 
los szövetség közli, hogy az alkalma
zottakkal folytatott és befejezett bér
tárgyalásokkal kapcsolatban augusztus 
elsején általában 5 10 százalékkal
felemelik a vendéglői árakat. Hasonló 
áremelés történik a kávéházakban is 
Magyarországon már évek óta emel
kedő irányzatot mutatnak a piaci 
árak. de ennek dacára is a magyar 
vendéglősök és kávésok az egyre csök
kenő forgalomra való tekintettel, to
vábbá a gazdasági viszonyok, végül 
nem utolsósorban a kifejlődött kés
hegyig menő) verseny miatt kénytele
nek ma is az évek elölt kialakult ár- 
ní\ón mozogni. Pedig csak az utóbbi 
kél esztendő alatt is közel 20 30 szá
zalékos emelkedések voltak a vásár- 
csarnoki áraknál, sőt egyes zöldségfé
lékben a 10 százalékos különböződ 
sem ritka. A piaci drágaság tetejében 
itt vannak még a hatóságok nyo
maszt«) verseny vállalkozásai, az egyre 
tűrhetetlenebbé vál<’> adóterhek, a 
kontárok káros versenye slb. slb 
Lzen okok miatt kénytelen a magyar 
vendéglős és kávés egyelőre le
mondani minden áremelési gondolat
ról . . .

6. oldal eVTTNm rCr
(•midéi .V. és id. Koinmcr I'. 

asztaltársaság
pénteken déli 12 órakor összejöve
telt tart az alanti helyeken:

Augusztus 2-án Kulassy Lajos ven
déglőjében NI.. Állatkerti-ól íi.

Augusztus Iti-án Márkus Imre ven
déglőjében III . Als«') .Margitsziget.

Augusztus 30-án Hoffmanu János 
vendéglőjében I.. Pálya-u. 3.

bevásárlás után a pénteki vendég
lős-reggelin t alá 1 koz un k.

».lőharálok« asztaltársasága
uzsonnájukat a következő helyeken 
tartják meg, minden szerdán d. u.

5 órakor:
Augusztus 7-én Slurz.a Károly ven

déglőjében VII.. Hotlenbiller-u. 7.
Augusztus I l én Nagy János ven

déglőjében VII.. Práter u. 12. l ilék 
Kndre-utea sarok.

Augusztus 21-én llerzmann Leó 
vendéglőjében IX.. Soroksári ül üt). 
Hév. állomás.

Augusztus 28-án Nagy Xsigmond 
vendéglőjében IX. Soroksári-út 3Ö.

Szeptember I én Szánthó bálnán 
vendéglőjében Vili . (lóivá u. 2.

Szeptember 1 l é n  Bischof Ignác 
vendéglőjében IX.. hemele-u. 22.

Szeptember 18-án Nagy László ven
déglőjében VII Kollenbiller-u. I

Szeptember 2Ö-én Veszlergál ( lyörgv 
vendéglőjében VIJ . Ilársfa-u. 51.

Október 2-án Beér László vendég
lőjében V i l i .  bob. Sándor-u. II.

Október 0-én Schmidt Konrád ven
déglőjében Mexikói-út 5 Ker<*pesi 
úton kimenni.

A »Jóbarátok uzsonnáján szíve
sen látjuk az uj kartársakat.

Vendéglősük vacsorái
pénteken este 8 órakor a következő 

helyeken lesznek:
Augusztus 0-én (lundel Károly ven

déglőjében VI.. Allalkerli-ül 2.
Augusztus 23-án Kulassy Lajos ven

déglőjében VI.. Állatkertiül 3.
Szeptember Ő-án Szab«') Jenő ven

déglőjében VI b.rzsébet királyné-ól 2 
A vacsorára ne feledkezzünk el

menni.

\. kér. kőbányai választmány ülése
1020 augusztus hó 0-én. pénteken d 
u. I órakor Pannik Lajos vendéglő 
jében. X ('.serkész u 73. sz alatt 
lesz megtartva. Az ülésen \aI«» szíves 
megjelenési kéri Leimetter b'erenc 
kerületi elnök.

Megnyílt mmmmmmmmm

Vídovícs István
vendéglője és étterme

VII, Dohány-utca

54-«—
Debreceni jó 

magyaros ételek 1 
Kitűnő nemes faj- 

borok !

1929. augusztus I

Lrelmrs/.esedcsl, légcsöhiiriitol leg
hizlosahhan gyógyít ('.igelka Lajos 
jódos forrásvíz. Kapható mindenülL 
Vezérképviselet: V., Sas-ulea 20. To- 
lefon: 120-20.

A vendégnek sem szabad a ven
déglőben szerzői engedély nélkül zon
gorázni. Lrdekes szerzői jogbihmlási 
perben hozoll mosl végső fokon iléle 
lel a Kuria Papp Islván tanácsa. A 
peri a Magyar Szövegírók. Xeneszer 
zök és Zeneműkiadók Szövelkezete in 
dílolla Krausz l.ipól vendéglős ollmi. 
akivel szemben kérb* a szerzői jog 
bitorlás megállapítsál. A felperes 
ugxanis azt panaszolta. hogy Krausz 
vendéglőjében az egyik vendég zon
gorán eljálszoll cgv dali. amelynek 
szerzői joga feleli a Magyar Szöveg 
írók. X.cncszerzök «'‘s Zeneműkiadók 
Szövetkezeié rendelkezik. A per során 
Krausz l.ipól azzal védekezőit, hogy 
nem tilthatja meg a vendégeinek, h gv 
a zongorán játsszanak, s különösen 
azt nem írhatja elő. hogy mii adjanak 
elő. A fölpanaszolt esetben az egyik 
vendég kedvet kapott a zongorázásra 
és egy kedvenc dalát játszotta el. ami 
az alperes szeriül még nem szorzói 
jogbilorlás. Ha fogadod zongoristáról 
volna sz«'). az alperes vendéglős sze- 
riul. hasoid«') cselben emelhető volna 
ilyen vád. de jelen cselben az olula 
silásnak van helye. \ Kuria tdé m »st 
kerüli az érdekes ügy. amelyben vég
ső fokon megállapították a szerzői 
jogbilorlásl és a Kuria kártérítés meg
fizetésére kötelezte a vendéglőst. Az 
ítélet indokolásában a Kuria ki 
mondta, hogv az a vendéglős, aki ven
déglői iparának előnyösebb kibaszna 
lása céljából eltűri, hogy a nagykő 
zönség számára nyitva á!l«j vendéglő
jében felállítod zongorán a vendég ‘k 
játsszanak, az előadott darabra köle 
les volna az engedélyi a s/e ;,/.öl<">l il- 
lelve a szerzői joggal rendelkező tél
iül megszerezni, minek hiányában az 
előadod darabbal '-zer/öi jogbilorlásl 
követ el.



1929 auguszus J

A Társndalomhi/.losíló csak kivéte
les esetekben szániilliat a fizetési 
meghagyások után kézbesítési dijat.

Jelentett ük. hogy népjóléti mi
niszter a Társadalombiztosító In lézol 
saját közegeivel történő kézbesítési 
díját egységesen 50 fillérben állapí
totta meg. A népjóléti miniszter ren
deleti* ugyanis l'olhalalmazásl adott 
arra. hogy a Társadalombiztosító In
tézel saját közegeivel való kézbesítés 
esetén is a postai kikézbesílési díjat 
számíthatja,

Kzl a súlyos és méltánytalan adóz
tatást enyhítette némileg a Társada
lombiztosító Intézel alapszabálya tár
gyában kiadott népjóléti miniszteri 
rendelet, nedvnek értelmében ha a 
munkaadónak a fizetési meghagyás 
hun megjelöli tartozásánál régebbi ke
letű tartozása nincs és a kézi) ‘sílésl 
az intézel sóját közegeivel teljesíti. j 
ugv a kézbesítési díj a munkaadó ! 
terhére egyáltalában nem számítható 
lel. Ivz a rendelkezés azt jelenti, hogy 
a kézbesítési költség csak akkor szá- 
miihaló lel ha

1. a munkaadónak a fizetési meg 
hagyásban szereplő tartozásán kivid 
a korábbi időszakra kirótt járulék, 
pótlék, stb. hátralék áll lenn;

2 a munkaadónak korábbi időszak
ról fennálló hátraléka nincs is. de a 
fizetési meghagyásban megjelölt üsz- 
szeggel tartozik és a fizetési megha
gyás kézbesítése posta utján törté
nik.

\ népjóléti miniszter legújabb roll 
d e l e i é r e  felhívjuk olvasóink figyelmét, 
mert igen gyakran előfordul az. lmg\ 
a 'társadalombiztosító számfejtése té
vesen számítja fel az ölven fillér kéz
besítési díjat. Ilyen esetekben jogos 
a tévesen számfejtett díj kifizetésének 
megtagadása.

A mesteri nem lehel büntetni ta
nonciskolái mulasztásokért, ha kellő 
illőben bejelenti a tanom* eltávozását 
az. iparleslülclnél.

Az iparosok körében általános a 
panasz, hogy a tanoncok iskolai ma 
(oszlásáért minden esetben az iparosi 
veszik elő a hatóságok. A főváros tá
rnicsa a közelmúltban adott ki egy 
rendeletéi, melyben utasította a rend 
őri büntető bíróságokat, hogy abban 
az esetben, ha a tanonc a szülőnél la 
kik és a mester nem hibás a mulasz
tásban, úgy a szülőket kell a tanonc
iskolái mulasztásért felelősségre vonni, 
t izen rendelkezés sok sérelmei orv. sok

Ezenkívül azonban fennmaradnak 
még azok az esetek, amikor a tanonc 
te! j< i n távol marad a im'ili dylől és 
a mester a szülőtől sem kap semmi

féle értesítést. A tanonc ilyenkor ter
mészetesen az iskolát som látogatja. 
Az iparos nem tehet egyebei, mint 
úgy az iskola igazgatójának, mint az 
ipartestedéinek bejelenti a tanonc tá
volmaradását.

Kunok ellenére is többször előfor
dul, hogy az iskolaigazgató mégis 
jelentést tesz a mester ellen, akit a 
hatóság felelősségre von. Előfordullak 
olyan esetek is. hogy a rendőri bün
tető bíróság el is ítélte az ilyen ipa
rost, noha az iparos igazolta, hogy a 
tanonc elmaradását úgy az ipartestü- 
lelnél, mint a tanonciskola igazgatójá
nál bejelenlelle.

Kgy ilyen marasztaló ítélet lel.'hím
zés folytán a kereskedelemügyi mi
niszter elé kerüli, aki határozatával 
megváltoztatta a rendőri büntetőbíró
ság Ítéletét és az első fokon elitéit 
mestert a kihágás vádja és következ
ményei alól felmentette.

A miniszter az Ítélet indokolásában 
kimondotta, hogy az elsőfokú ítéletet 
azért kellett megváltoztatni, mert a 
följelentett iparos lanoncának a mun
kahelyéről való eltávozását úgy az 
ipartestedéinél, mint az illetékes ta
nonciskola igazgatójánál bejelentette s 
ennek folytán a mester részéről mu
lasztás nem forog fenn.

Az itt ismertetett ítélet is alátá
masztja azL a sokszor hangoztatott fi
gyelmeztetésünket, hogy lanonctartó 
iparosaink tanoncaik elmaradását, 
hosszabb ideig tarló mulasztását min
dem esetben jelentsék be az iparles- 
tülelnél. mely a tanoncnyilvántarló 
hivatalhoz intézendő értesítésével min
den kellemetlenségnek elejéi veszi.

külföldi niiiiikakönyv. A pécsi ka
mara közölte, hogy a 7715 ISSIi. K. 
M. sz. rendelet szerint: A hazulról 
munkakönyvvel már bi ró külföldi 
munkás is munkakönyvvel látandó el 
Ikon munkakönyvek kiszolgáltatása 
körül a következő eljárás követendő: 
Azon iparhatóság, illetőleg iparlestii- 
Ie I, amely idegen állam állal kiállított 
munkakönyv alapján új magyar mun
kakönyvét állít ki. a külföldi munka
könyvét az abban foglalt adatoknak 
a magyar munkakönyvbe bevezetése 
után tartsa vissza őrizetben mind
addig. míg az illető iparossegéd vagy 
gyári munkás a magyar korona orszá
gaiban tartózkodik. Az iparossegéd
nek vagy gyári munkásnak Magyar- 
országról távozása esetében a kül
földi munkakönyv a magyar munka 
könyv álsz.nlgállatása ellenében vissza

adandó. K céldói azon iparhatóság 
vagy ipartestedet, amelynek területén 
a segéd vagy munkás Magyarország
iján utoljára tartózkodik, a magyar 
munkakönyvét kiállító ipartestedet 
vagy iparhatóságot a külföldi munka
könyv átküldése iránt meglvl’resi s 
azt, bejegyezvén abba a magyar mun
kakönyvben foglalt adatokat, a segéd
nek vagy munkásnak visszaadja, a 
magyar munkakönyvét pedig az azt 
kiállító hatóságnak visszaküldi, hol 
az. a munkakönyvekről vezetett jegy
zékbe történt feljegyzés után meg
semmisítendő. Minthogy 11)23. évi no
vember hó 1-je óta a képesítéshez 
kötött iparokban munkakönyv csak 
segédlevél alapján állítható ki. illető
leg a Itt.  §. 3. bekezdése alapján 
segédlevél nélkül kiadott munkaköny 
vek tulajdonosai iparjogosítvány vál
tása esetén a törvényben előírt mun- 
kaidőmeghosszabbílást viselni kötele
sek. ha folyamodó állítólag volt is 
tanonc. de segédlevele nincs, akár az 
idegen munkakönyv alapján .akár az 
11)22. évi XII. t.-c. 111. §ának 3. be
kezdése alapján nyer is munkaköny
vét, ezt a hátrányos következményt 
nem kerülheti el. 18.21)8.

t/lfc jV H A C i

Kock Lajos vendéglős kartársunk 
K a p o s v á r o n a S z é c li e n y i-l é r
7. sz. alatt csinos vendéglő üzletel 
nyitott. Hégi üzleti szokásához híven 
Rock kartársunk jó magyar konyhát 
vezet és nemes fajborokat mér ki; a 
régi zónarendszer híve. amit a jó 
vidéken még mindig kedvelnek és 
semmiféle automata-buliéiért nem 
cserélnek el. Kgy zónapörköli kiadó
said) a magyar gyomornak, mint egy 
darabka vajaskenyéren búsuló szálkás 
szardínia, amit a hu llok  árusítanak.

Yiclovies Islván vendéglős karlár- 
sunk folyó évi augusztus hó 1-én VII., 
Dohány-u. 5 1. sz. alatt megnyitotta 
vendéglő-éttermét. Közismert debre
ceni jó magyaros ételei és kitűnő ne
mes fajborai nem szorulnak külön be
mutatásra vagy dicséretre, beszélnek 
ezek minden szónál ékesebben, l ’ j 
üzletéhez sok szerencsét kívánunk 
Yidovics kartácsunknak.



8. oldal

ENGEL JÚLIA UTÓDA
A N D O R F  J Ó Z S E F N É
a Keszey -é tf ermek  főpincé tvn eh  n je

k e z t y ű k  g y á r i  l e r a k a t a
B u d a p e s t ,  V II,  E r z s é b e t  k ö r ú f  5 . s z á m
Saiáf qvártm ánvu keztyű k  C/. és  wrtnví.s- 
börkütcn/cqesséqek, ■ Fűzek fh ég yh a s-  
ke tök m érték utún — M elltartók. - Harisnyák 
lá n c és  selyem  harisnyák Vidéki rendelé
s ek et  Teslán  — Tisztítást, javítást vá lla■

H e rc e g

W ln d isch grae tz  Lajos
b o r p ln e é c a e te l

S Á R O S P A T A K  it T O K A J  11 B U D A F O K

Központi iro d a  é* m in ta té r : Budapest, IV 
Václ-u 27 (P ia ris tá k  pa lotája)

Első Magyar 
Részvény 
Sörfőzde

b u d a p e s t - k ő b á n y a
Tel. a. ftt-M

Véréé« ír e d e t  Vlil, SeatertiSav«*. •
Tel. 3. 4-21 ás 3. »4-41

V a ló d i

Heller emmenthalit
fogadjon el

dobozban és blockban
K ö z p o n t i  uj t e l e p ü n k :  B U D A P E S T .  VII. 
K E R E P E S I  UT 62. T e l e f o n :  Aut.  361 |0

B e r s a lv e t ty u k , b o r tö m lő k , Telefon
p K ie e g e a d a a á g l c ik k e k  SS 9 2

Cifka József
B u d a p e s t ,  V , V ilm o s  c s é s z á r -u t  4S  
B á d o g r a  l i tografált  bo r tö rvé n y ka pható

NAGY IGNÁC
pincefelszerelési cikkek raktára 
Budapest, VII, Károly-körut 9

Ajánl ja  dú sa n  felszerelt  raktá rát ,  u. m 
bor szlvattyuk .  sz i i ró gé pek.  p a la c k o k ,  
para fa du g ók ,  c ím k ék  stb Tel . :  J tlS- lá

H A U ER
MWWIilU C U K R Á S Z  HllllllUIIUtj 
V ili, R Á K Ó C Z I-U T  4 9

Sör és borászati
szerelvények

Tel. J. 428 27 á llan dó  nagy raktára

MIKA TIVADAR
rézáiugyárába Budapest. V I Ha/, nczy-utca 47

J921 augusztus \

'V en déglősök  r é s z é r e

reklámlevelezőiapókat
ABR AH AM  E. fényképész készít 

IX, F e r e n c z -k  örut 13 
1 U f,i!/.’ :■*+ Nyári műterem Zugliget

a , MALÁTA PEZSGŐ SÖR t

h o g y h a  M IN DIG  is s z a , e g é s z s é g é t s  p é n z e  
E G Y R É S Z É .r  j u t a l o m k é n t  k a p j a  v i s s z a . 
GYÁRTJA A FŐVÁROSI SŐRFÖZŐ R.T. KŐBÁNYÁN

W agner Testvérek
ezelfitt LOwenstein M. utóda 

B u d a p e s t ,  IV ., V á m h á z -k ö r u t  4 .

Bel- és külföldi sajt-, fi's^er-, csemege- 
és italáru nagyki re .kedök. 

Összes  külföldi likőr, cognac, pezsgő 
állandóan raktáron.

U j te le fo n s z á m  : 8 4 3  0 4

DAJKA FERENCZ 

H A R A N G V Ö LG Y
VENDÉGLŐJE

I., B é la  k i r á ly  u t 4 4 . a z  is k o la  m ö g ö t t
A S le s  vii atnes végállom ástól 5 p ercn y ire , 
Ti yen veni kirándulóin-'v l á n c  és  tekepálya

HA ON jól akar rágni,akkor fogait

S C H A T Z  J E N O
áll. vizsg. fogász, mflf g 
specialistánál csináltassa
VII, Wesselényi-utca 60

Ízent István 
Porter sör 

Polgári Serfőzde
p á r a t l a n  különlegessége

Dozzi szalámi
U sllóssv János kö n yvn yo m ta ló  m űbelys , Uudapssf, V II,  3óstka-a(ca  2ü. Is is fo n  3ósssf 434—02


	15



