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XI. évfolyam. A Budapesti Kávésok Ipar testületének hivatalos lapja 1. szám.
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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?
1935. január 5-ig megfizetendő az 1934. évi IV. 

negyedére (november) esedékes üzletbér harmadik 
részlete.

Január 5-ig kifizelendők az 1934. évről fennma
radt adóközösségi hátralékok.

Január 0-ig' megfizetendő a nem álalányozotl és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Január 10-ig tartoznak az adoközösség tagjai ja
nuár havi fény űzési és forgalmi adúátalányukat meg
fizetni.

Január 15-ig fizetik lényüzési adójukat azok. 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

Január 15-ig benyújtandó a székesfőváros pénz
ügyi osztályába a vigalmiadé átalányozása iránti kér
vény.

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

Január 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti-, külön és, rokkantellátási adó, 
jövedelem és vagyonadó. — Megfizetendő a zeneszer
zői jogdíjak 1. félévi részlete.

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

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási en
gedélyek iránti kérvények.

F I G Y E L J Ü N K !  is f ÍaPb u t m p e s t  I
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára.

Óvakodjunk az utánzásoktól!
M ag y a r J ó t é k k á r ty a g y á r  R.-T*

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

Telefon: 31-0-03, 45-3-71.
VÉcwegv Alapitlatolt 1824.

í  Jix év után
Lapunknak ezzel a számával annak XI. évfolya

mát kezdjük meg. Elöltünk fekszik fiz nagy vaskos 
kötet, amelyben az ipar 10 évi életét és ezidőn át 
folytatott küzdelmeit, kívánságait és elért sikereit tün
tettük fel.

l'iz esztendő egy ember életében sem túl nagy 
idő, egy köziilet életében pedig, amelynek élete nincs 
megszabva és amely immár 250 éve folytatja munká
ját, még kevesebb. Mégis megállunk egy percre, 
hogy visszatekintsünk e rövid időszak sok-sok mun
kájára, ügyes-bajos dolgaira. Bármilyen rövid ez az 
idő, ha lapunk régi évfolyamait lapozgatjuk, akkor 
látjuk, hogy eseményekkel, munkával volt lelve. Ne
héz, történelmi időket élünk, politikai, gazdasági és 
társadalmi életünk átalakulóban van és minden nap 
új meg új megoldandó kérdéseket vet fel.

Nagyon messzire menne, ha mindazokkal a kér
désekkel, amelyeket ez a tiz év felvetett, egyenként 
foglalkoznánk. Minden napnak más és más volt a 
feladata és mi igyekeztünk azokat tőlünk telhetőén 
kartársainkkal megismertetni, a nyilvánosság előtt 
hathatósan képviselni és azoknak minden irányban 
hangot adni. Más időkben egy ilyen tíz éves ciklus 
befejezése ünnepi időpont lenne, azonban úgy érez
zük, hogy a mai idők nem alkalmasak ünneplésre, 
legfeljebb pillanatnyi megpihenésre és visszatekin
tésre.

Lapunk helyzeténél és szervezeténél fogva szoros 
kapcsolatban áll a Budapesti Kávésok Ipartestületével 
és annak munkáját van hivatva alátámasztani. A ma
gunk részéről igyekeztünk ezt mindenkor a legmesz- 
szebbmenő mértékben teljesíteni és talán nem sze
rénytelenség az a megállapításunk, hogy e kérdések 
egész sorozata a mi hasábjainkon került a nyilvános
ság, majd a ha lóságok elé és váll a hatósági gon
doskodás t á rgyá vá.

Budapesti Központi Általános * f ő v á r o s  k á v é h á z a i ,  s z á l l o d á t  é sTejCSamOk RéSZV**TárS. k á v é m é r é s e i n s k  s z á l l í t ó j a  
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Lapunk egy exiszlenciális válsággal küzdő ipari 
érdekeltség céljait szolgálja. Ezt a feladatot igye
keztünk betölteni, amit azonban nem tudtunk volna, 
ha a budapesti Kávésok Iparleslülclének vezetősége 
nem adóit volna módot arra, hogy azl 
teljesíthessük. Nemcsak a gazdasági eszközök nyúj
tása volt a segítség, de tőként az az értékes és a gya
korlati életből fakadó támogatás és irányítás, amelyben 
az ipartestület számos tagja, de tőképpen elnöke ré
széről részesíttettünk.

A tizenegyedik évet új formában, de bővebb tarta
lommal kezdjük meg, abban a reményben, hogy a 
reánk bízott feladatokat még hathatósabban tudjuk 
szolgálni. Bízunk abban, hogy végre mégis jobb idők 
következnek az egész gazdasági életre, a történelmi 
nudlii magyar kávésiparra és ilyen módon teljesebb 
mértékben tudunk megfelelni annak a nagy fontos
ságú hivatásnak, amely egy szaklapra vár.

Amidőn az eddigi támogatásért úgy iparunk ve
zetőinek, mint lapunk barátainak és támogatóinak 
köszönetét mondunk, arra kérjük, maradjanak a jö
vőben azok. akik eddig voltak, a magyar kávésvág 
egyetlen szaklapjának támaszai.

Újévkor
Üdvözlések és jókívánságok nagy tömege hangzik 

el Újév napján. Ezek az üdvözlések sorozatosan és 
kivétel nélkül jobb, boldogabb idők reményét tartal
mazzák. a nehéz küzdelmek után békés időkét, ami
kor az eredményes munka újból lehetségessé válik.

Évekig a krízisek idejét éltük. Kezdve a politikai 
krízis időpontjain, gazdasági válságokon, pénzügyi 
problémák seregén keresztül egészen az egyes exisz- 
tenciák megingásáig és összeomlásáig. Ez a sok krí
zis bizony valóságos apatikus közönyt idézett elő és 
sokan már reménytelenül néznek a holnap, a jövendő 
felé.

Tudjuk, minden gazdasági ág válságon ment ke
resztül, de ez a válság sehol se volt olyan súlyos, mint 
a vendéglátó iparban és ezek között is a magyar ká
vésiparban. Számtalanszor elmondottuk és hangoztat
tuk, hogy a mi iparunk vollaképen nem termelő ,de 
feldolgozó ipar és megélhetési lehetőségei elsősorban 
a közönség: a fogasztók általános helyzetétől függ
nek.

Tudjuk nagyon jól, hogy vannak szükségletek, 
amelyek a minimumra csökkentve is íennállanak, 
lakni, ruházkodni, enni bármilyen leszorított mérték
ben és minőségben az élethez tartozik, a kávéház Iá- 
togathatása azonban bizonyos megélhetési pluszt, egy 
elkölthető felesleget jelent. Ez az elkölthető felesleg 
sokszor bizonyos elsőrendű szükségletek kielégítésével 
jő kapcsolatba és az, hogy p. o. egy délutáni uzsonna
kávé sok embernek vacsoráját vagy ebédjét jelenti, 
kétségtelenül bizonyítja ezt az állításunkat.

A kávéház, amely annak idején mint társadalmi 
pihenő és szórakozóhely tehál bizonyos luxus jelleg
gel létesült, ha élni akart, lel kellett venni üzletkörébe 
az elsőrendű szükségletek kielégítéséi.

Es ez az oka annak a jelenségnek, amelyet ha

nem is tudunk lelkesedéssel üdvözölni, de az adott 
helyzet folytán tudomásul kell vennünk.

A luxus jellegű fogyasztás megszűntével, a for
galom állandó csökkenésével bevonult a kávéházba 
az elsőrendű közsziikségletek kielégítése, a meleg va
csora, majd utóbb az ebéd. Lényekkel állunk szem
ben, amelyeket paragrafusok bástyájával megakadá
lyozni nem lehet és nem szabad. Az élet szava az. 
amely itl parancsol és amelyet akarva, nem akarva 
tudomásul kell venni.

Kerestük a békességet és megkíséreltük a rokon 
vendéglős testülettel való megegyezést, amely azonban 
ezidőszerint nem sikerüli. Innen is, onnan is minden
ki félti a részére kijutó falat kenyeret és attól fél, 
hogy lemondások árán életlehetőségeit teszi tönkre. 
Egv gondokkal telt, küzdelmes időben valóban nehéz 
olyan dologról lemondani, amely iia eleget nem is, de 
legalább reménységet nyújt a jobb idők kivárására.

Sajnálatos, hogy a testvér ipái testület urai nem 
méltányolják ezt a helyzetet és ahelyett, hogy a jobb 
idők bekövetkeztét és ezzel kapcsolatosan egy békés 
együttműködés lehetőségeit kivárnák, háborút h ir
detnek iparunk ellen.

Igaz, hogy ennek a háborúnak a beharangozása 
olyan haranggal történik, amelynek nyelvét a ható
ságok már évekkel ezelőtt kivették, amikor a kávés 
és vendéglős ipar együttes működését megfelelően 
szabályozták, olyképpen, hogy a vendéglői záróra vo
natkozóit a kávéházakra is és azok üzeme a vendég
lői záróra idején beszüntetendő. Ez a kérdés tehát 
szabályozva van és nem valószínű, hogy az újra, 
más formában kerüljön napirendre.

A „vendéglői záróra" voltaképpen problémati- 
kus dolog. Ugyanis a vendéglői zárórát a szabályren
delet ős idők óta éilél után 1 órában szabta meg. Az 
1922. évben azonban egy kivételes halaimon alapuló 
rendelet azt 2 órában állapította meg. Akkor, amikor 
a kivételes hatalmon alapuló rendelelek sorra hatá
lyukat vesztették, voltaképp ez a rendelet is érvényét 
vesztette és csak mint az egykori, — de utóbb lebontott 
— puskapor toronynál leállított őrszeni, a gyakorlat tar 
tolta életben. Kétségtelen tehát, hogy ez a kérdés ala
posabb támadási felületet nyu.it. mint a kávéházak 
vendéglői üzemének zárórája.

Mi a magunk részéről privilégiumokat nem aka
runk, mi a mások kenyerét bántani nem akarjuk, az 
az egy kívánságunk, hogy békességben, megfeszített 
munkával védjük meg a magunk tűzhelyéi és adas
sák meg a mi helyünk is a magyar nap alatt.

Békét, megértést, barátságot hirdetünk, nem aka
runk harcokat, elég volt abból. Annyi a munkánk és 
oly nagy a terület, amelyen együtt dolgozhatunk, 
hogy a vitás kérdések kikapcsolásával is eredményes 
közös munkát végezhetünk.

Mészáros Győző.

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

Telefonok: 14-0-44 és 18-4-64.

Ajánlja kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.
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I.
ADÓKÖZÜSSÉGl KÖZGYŰLÉS 

— 1934. december 18. —

Mint minden évben, az 1934. év végével is ak
tuálissá vált az adóközösség 1933 évre való fenntar
tásának kérdése. L célból az adóközösség' vezetősége 
december 18-ára, az ipartestület tanácstermébe köz
gyűlést hívott össze, melynek lefolyását a követke
zőkben ismertetjük.

A közgyűlésen Mészáros Győző elnök vezetésével 
40 tag vett részt. A székesfővárosi kir pénzügyigaz
gatóságot dr. liiró Béla pii titkár képviselte.

Mészáros Győző elnök a közgyűlést a megjelen
tek és a pénzügyigazgatóság képviselőjének üdvözlé
sével nyitotta meg. Majd közölte, hogy az év végével 
esedékessé vált az adóközösségnek az 1935 évre való 
újjáalakulása. A kibocsátott belépési felhívásokra 
eddig 103 tag Jelentkezett, ezek közül az 1934. évi 
közösségnek tagja volt 94, új tagok száma 9.

A folyó adóközösségi évre vonatkozólag felemlíti, 
hogy az 93 taggal alakult, akik közül 5 tag 3659.08 
pengő hátralék miatt kizáratotl. A hátralékok összege 
ezidőszerint 25.137.19 pengő, mellyel 56 tag tartozik. 
Ismeri a kávésipar nehéz helyzetét, de mivel egye
temleges felelősségről van szó, mindenkinek erkölcsi 
kötelessége, hogy kötelezettségeinek megfeleljen. 
Nyomatékosan felhívja a tagok figyelmét arra, hogy 
az uj adóközösségnek csak az lehet tagja, akinek 
1934. december 31-én hátraléka nincsen.

Majd a következő határozati javaslatot terjeszti elő:
„A Budapesti Kávésok Kényüzési és Általános 

Forgalmiadó Közösségének 1934. évi december hó 
18-án megtartott közgyűlése meghatalmazza az elnök- 
séegt, hogy az 1935. évi adóközösség megalakítása 
tárgyában az illetékes hatóságokkal a tárgyalásokat 
indítsa meg és azok lefolytatása után a kir. Kincstár
ral a megállapodást kösse meg.1'

A közgyűlés a határozati jaraslatol eyiihniujiilny
e]

hál Arnold a hátralékok behajtása tárgyában 
szólal fel, mivel szemben Dr. Simíts? Vilmos állást 
foglal. A tagok saját érdeke és kötelessége, hogv a 
legnagyobb mértékben jöjjenek az adóközösség segít
ségére.

Dr. liiró Béla felvilágosítása után
Orosz Ödön: teljes mértékben az elnökségre kí

vánja hízni a méltányosság gyakorlását. Kéri a kincs
tár képviselőjét, hogy felterjesztésében mulasson reá 
a kávésipar helyzetére.

Vas József: megütközéssel hallja a hátralékosok 
nagy számát. Ezt az adót megfizetni erkölcsi köteles
ség. senki sem fogadhatja el azt, hogy kartársai fi
zessenek helyette.

Több felszólaló nem lévén:

Franck-pótkavé és

Mészáros Győző elnök kijelenti, hogy boldognak 
érezné magát, ha minden igényt ki lehetne elégíteni. 
A hatóság képviselőjét arra kéri, hogy az elhangzot
takat tudomásulvéve, állapítsa meg a forgalom csök
kenését és ennek alapján szabják ki az adóközösség 
új átalányát. A vonatkozó tárgyalásokat haladéktala- 
núl megindítja és reméli, hogy felsőbb helyen is mél
tányolni fogják a helyzetet.

A közgyűlés napirendje letárgyaltatván, elnök 
azt berekesztetlnek jelenti ki.

II.
FLÖLJÁKÓSÁGI ÜLÉS 
— 1934. december 20. —

Az 1934. év munkásságát a december hó 20-án 
megtartott elöljárósági ülés fejezte be, amelynek 
hosszú tárgysorozata folyamán elintézést nyertek az 
iparnak még függőben levő ügyei. Most már csak az 
1934 évről szóló összefoglalás és számotadás van 
hátra, mely a törvény idevágó rendelkezései szerint 
az újév első hónapjaiban esedékes.

A december havi ülésen a következők vettek 
részt: Mészáros Győző elnök, Dr. Hernádi/ Jenő ipar-



KÁVÁSOK LAPJA

Lapunk egy exiszlenciális válsággal küzdő ipari 
érdekeltség céljait szolgálja. Ezt a feladatot igye
keztünk betölteni, amit azonban nem tudtunk volna, 
ha a Budapesti Kávésok Iparlesliilclének vezetősége 
nem adott volna módot arra. hogy azt 
teljesíthessük. Nemcsak a gazdasági eszközök nyúj
tása volt a segítség, de főként az az értékes és a gya
korlati életből fakadó támogatás és irányítás, amelyben 
az ipartestület számos tagja, de tőképpen elnöke ré
széről részesíti ett ü n k.

A tizenegyedik évet új formában, de bővebb tarta
lommal kezdjük meg. abban a reményben, hogy a 
reánk bízott feladatokat még hathatósabban tudjuk 
szolgálni. Bízunk abban, hogy végre mégis jobb idők 
következnek az egész gazdasági életre, a történelmi 
múltú magyar kávésiparra és ilyen módon teljesebb 
mértékben tudunk megfelelni annak a nagy fontos
ságú hivatásnak, amely egy szaklapra vár.

Amidőn az eddigi támogatásért úgy iparunk ve
zetőinek, mint lapunk barátainak és támogatóinak 
köszönetét mondunk, arra kérjük, maradjanak a jö
vőben azok. akik eddig voltak, a magyar kávésság 
egyetlen szaklapjának támaszai.

ffjéitfzor
üdvözlések és jókívánságok nagy tömege hangzik 

el Újév napján. Ezek az üdvözlések sorozatosan és 
kivétel nélkül jobb, boldogabb idők reményét tartal
mazzák, a nehéz küzdelmek után békés időkét, ami
kor az eredményes munka újból lehetségessé válik.

Evekig a krízisek idejét éltük. Kezdve a politikai 
krízis időpontjain, gazdasági válságokon, pénzügyi 
problémák seregén keresztül egészen az egyes exisz- 
tenciák megingásáig és összeomlásáig. Ez a sok krí
zis bizony valóságos apalikus közönyt idézeti elő és 
sokan már reménytelenül néznek a holnap, a jövendő 
felé.

Tudjuk, minden gazdasági ág válságon ment ke
resztül, de ez a válság sehol se volt olyan súlyos, mint 
a vendéglátó iparban és ezek között is a magyar ká
vésiparban. Számtalanszor elmondottuk és hangoztat
tuk, hogy a mi iparunk vollaképen nem termelő ,dc 
feldolgozó ipar és megélhetési lehetőségei elsősorban 
a közönség: a fogas/tók általános helyzetétől függ
nek.

Tudjuk nagyon jól, hogy vannak szükségletek, 
amelyek a minimumra csökkentve is fennállanak, 
lakni, ruházkodni, enni bármilyen leszorított mérték
ben és minőségben az élethez tartozik, a kávéház lá- 
togathatása azonban bizonyos megélhetési pluszt, egy 
elkölthető felesleget jelent. Ez az elkölthető felesleg 
sokszor bizonyos elsőrendű szükségletek kielégítésével 
jő kapcsolatba és az, hogy p. o. egy délutáni uzsonna
kávé sok embernek vacsoráját vagy ebédjét jelenti, 
kétségtelenül bizonyítja ezt az állításunkat.

A kávéház, amely annak idején mint társadalmi 
pihenő és szórakozóhely tehát bizonyos luxus jelleg
gel létesült, ha élni akart, fel kellett venni üzletkörébe 
az elsőrendű szükségletek kielégítését.

És ez az oka annak a jelenségnek, amelyet ha

nem is tudunk lelkesedéssel üdvözölni, de az adott 
helyzet folytán tudomásul kell vennünk.

A luxus jellegű fogyasztás megszűntével, a for
galom állandó csökkenésével bevonult a kávéházba 
az elsőrendű közsziikséglelek kielégítése, a meleg va
csora, majd utóbb az ebéd. lényekkel állunk szem
ben, amelyeket paragrafusok bástyájával megakadá
lyozni nem lehel és nem szabad. Az élet szava az. 
amely itt parancsol és amelyet akarva, nem akarva 
tudomásul kell venni.

Kerestük a békességet és megkíséreltük a rokon 
vendéglős testülettel való megegyezést, amely azonban 
ezidőszerinl nem sikerüli. Innen is. onnan is minden
ki lélli a részére kijutó falat kenyerei és attól fél, 
hogy lemondások árán életlehetőségeit teszi tönkre. 
Egy gondokkal telt, küzdelmes időben valóban nehéz 
olyan dologról lemondani, amely na eleget nem is, de 
legalább reménységei nyújt a jobb idők kivárására.

Sajnálatos, hogy a testvér ipái testület urai nem 
méltányolják ezl a helyzetet és ahelyett, hogy a jobb 
idők bekövetkeztél és ezzel kapcsolatosan egy békés 
együttműködés lehetőségeit kivárnák, háborút Ilii
déinek iparunk ellen.

Igaz, hogy ennek a háborúnak a beharangozása 
olyan haranggal történik, amelynek nyelvét a ható
ságok már évekkel ezelőtt kivették, amikor a kávés 
és vendéglős ipar együttes működését megfelelően 
szabályozták, olyképpen, hogy a vendéglői záróra vo
natkozott a kávéházakra is és azok üzeme a vendég
lői záróra idején beszüntetendő. Ez a kérdés tehát 
szabályozva van és nem valószínű, hogy az újra, 
más formában kerüljön napirendre.

A „vendéglői záróra" voltaképpen problémati- 
kus dolog. Ugyanis a vendéglői zárórát a szabályren
delet ős idők óta éifél után 1 órában szabta meg. Az 
1922. évben azonban egy kivételes halaimon alapuló 
rendelet azt 2 órában állapította meg. Akkor, amikor 
a kivételes hatalmon alapuló rendeleiek sorra hatá
lyukat vesztették, voltaképp ez a rendelet is érvényét 
vesztette és csak mint az egykori, — de utóbb lebontott 

puskapor toronynál leállított őrszem, a gyakorlat tar 
tolta életben. Kétségtelen tehát, hogy ez a kérdés ala
posabb támadási felületet nyűit, mint a kávéházak 
vendéglői üzemének zárórája.

Mi a magunk részéről privilégiumokat nem aka
runk, mi a mások kenyerét bántani nem akarjuk, az 
az egy kiváltságunk, hogy békességben, megfeszített 
munkával védjük meg a magunk tűzhelyét és adas
sák meg a mi helyünk is a magyar nap alatt.

Békét, megértést, barátságot hirdetünk, nem aka
runk harcokat, elég volt abból. Annyi a munkánk és 
oly nagy a terület, amelyen együtt dolgozhatunk, 
hogy a vitás kérdések kikapcsolásával is eredményes 
közös munkát végezhetünk.

Mészáros Győző.

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

Telefonok: 14-0-44 és 18-4-64.

Ajánlja kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.
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I P A R I  É L E T

i.
ADÓKÜZÖSSÉGI közgyűlés

— 1034. december 18. —

Mint minden évben, az 1034. év végével is ak
tuálissá vált az adóközösség 1033 évre való fenntar
tásának kérdése. É célból az adóközösség' vezetősége 
december 18-ára. az ipartestülel tanácstermébe köz
gyűlést hívott össze, melynek lefolyását a követke
zőkben ismertetjük.

A közgyűlésen Mészáros Győző elnök vezetésével 
40 tag vett részt. A székesfővárosi kir pénzügyigaz
gatóságot dr. Bíró Béla pü titkár képviselte.

Mészáros Győző elnök a közgyűlést a megjelen
lek és a pénzügyigazgalóság képviselőjének üdvözlé
sével nyitotta meg. Majd közölte, hogy az év végével 
esedékessé vált az adóközösségnek az 1035 évre való 
újjáalakulása. A kibocsátott belépési felhívásokra 
eddig 103 tag Jelentkezett, ezek közül az 1034. évi 
közösségnek tagja volt 04, új tagok száma 0.

A folyó adóközösségi évre vonatkozólag felemlíti,
hogy az 93 taggal alakult, akik közül 5 tag 3650.08 
pengő hátralék miatt kizáratott. A hátralékok összege 
ezidőszerint 25.137.10 pengő, mellyel 56 tag tartozik. 
Ismeri a kávésipar nehéz helyzetét, de mivel egye
temleges felelősségről van szó, mindenkinek erkölcsi 
kötelessége, hogy kötelezettségeinek megfeleljen. 
Nyomatékosan felhívja a tagok figyelmét arra, hogy 
az uj adóközösségnek csak az lehet tagja, akinek 
1031! december 31-én hátraléka nincsen.

Majd a következő határozati javaslatot terjeszti elő:
„A Budapesti Kávésok Fénvűzési és Általános 

Forgalmiadó Közösségének 1034. évi december ho 
18-án megtartott közgyűlése meghatalmazza az elnök- 
séegt, hogy az 1035. évi adóközösség megalakítása 
tárgyában az illetékes hatóságokkal a tárgyalásokat 
indítsa meg és azok lelolvtalasa után a kir. Kincstál- 
ral a megállapodást kösse meg."

A közgyűlés a határozati javaslatot cuuluuujúltty 
elfogadta

Gál Arnold a hátralékok behajtása tárgyúban 
szólal fel. mivel szemben Dr. Simíts- Vilmos állási 
foglal. A tagok saját érdeke és kötelessége, hogv a 
legnagyobb mértékben jöjjenek az adoközösség segít
ségére.

Dr. Bíró Béla felvilágosítása után
Orosz Ödön: teljes mértékben az elnökségre kí

vánja hízni a méltányosság gyakorlásai. Kéri a kincs
tár képviselőjét, hogy felterjesztésében mulasson reá 
a kávésipar helyzetére.

Vas József: megütközéssel hallja a hátralékosok 
nagy számát. Ezt az adót megfizetni erkölcsi köteles
ség, senki sem fogadhatja el azt. hogy karlarsai li- 
zessenek helyette.

Több felszólaló nem lévén:

Franck-pótkávé és

Mészáros Győző elnök kijelenti, hogy boldognak 
érezni* magát, ha minden igényi ki lehelne elégíteni 
A hatóság képviselőjét arra kéri. hogy az. elhangzot
takat tudomásulvéve, állapítsa meg a forgalom csök
kenését és ennek alapján szabják ki az adóközösség 
új átalányát. A vonatkozó tárgyalásokat haladéktala
néi] megindítja és reméli, hogy felsőbb helyen is mél
tányolni fogják a helyzetet.

A közgyűlés napirendje letárgyaltulván, elnök 
azt herekesztetlnek jelenti ki.

II.
ELÖLJÁRÓSÁGI ÜLÉS 
— 1934. december 20. —

Az 1934. év munkásságát a december hó 20-án 
megtartott elöljámsági ülés fejezte he, amelynek 
hosszú tárgysorozata folyamán elintézést nyerlek az 
iparnak még függőben levő ügyei. Most már csak az 
1934 évről szóló összefoglalás és száinotadás van 
hátra, mely a törvény idevágó rendelkezései szerint 
az újév első hónapjaiban esedékes.

A december havi ülésen a következők vettek 
részt: Mészáros Győző elnök, Dr. Hernádi/ Jenő ipar-
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hálósáéi biztos. Gál Arnold. Szabó Sámuel, Slransz 
Vilmos <lr.. alelnökök. Erciwirlh Orosz Ödön.
Ilórii Károly Khuiber József, Krnszncr Menyhért, 
Lissauer <iyula, Oltó Dezső, Hrop/ier Márton, W'ein 
(jrtiber Ignác elöljárósági lúgok, Stcin Sándor szám 
vizsgáló, llandl József az ipartestületi szék elnöke. 
Dr. Havas Nándor főjegyző.

Mészáros Győző elnök a megjelentek szives üd
vözlésével nyitotta meg az ülést, bejelentette Hő hm  
Ferenc, Haver György, Katona István és Sint/er Kál
mán kimentéseit. A jegyzőkönyv hitelesítésére Prop- 
per Márton és Kraszner Menyhért elöljárósági tago
kat kérte fel.

Az lí).‘l-t évi november lió t?2-é/) tartott elöljáró- 
sápi ülés jegyzőkönyve hemulaltatván, helybenha- 
gyatotl és hitelesíttetett.

I'öjepiizö jelentette, hogy a Xeyocia kér. Ht. (Or- 
szágház téri kávéház) kávéházi iparengedélyt kapott 
és a tagok közé beiktaltatott.

Molnár Sándor (Országház téri kvh.) iparát 
megszüntette. — A jelentés tudomásulvételeit.

Elnök közli, hogy kedves kötelességet teljesítőit, 
amikor Sipőcz Jenő főpolgármestert megválasztatása 
és Kovácsházy Vilmos tanácsnokot ÖO éves szolgálati 
jubileuma alkalmából a testület nevében üdvözölte. 
A üdvözlő levelek és az arra érkezett válaszok fel - 
vadulván a m. kir. belügyminiszter köszönő levelét, 
veszi tudomásul.

Id. dr. Siratisz Vilmos kartársunkhoz neje el
hunyta alkalmából a testület nevében, elnök részvét
levelet intézett. Az erre érkezett köszönőlevél felol
vastatván. irattárba tétetett.

A Slransz családnak a testület részvétét köszönő 
levele bemutatlatott és ugyancsak iraltároztatolt.

Elnök jelenti, hogy a Jugoszláviából kiíildözötl 
magvar menekültek segélyezésére a m. kir. belügy
minisztérium pénztárába 100 pengőt fizetett be. Felol
vastatván a m. kir. beliigyminiszte köszönő levelét, 
intézkedésének jóváhagyását kéri. Az elöljáróság e1- 
nük intézkedéséhez teljes lelkesedéssel hozzájárult.

Az újévi ajándékok meqváltása ügyében elnök 
jelenti, hogv a kibocsátott körlevélben foglalt felhí
vást eddig még alig néhányon vették tudomásul, lle- 
méli. hogy újévig a kartársak nagv számban vesznek 
részt ebben az akcióban. Egyúttal

Elnök felhívja a testület tagjainak figyelmét a 
Magyar Anyák segélyezését célzó „fínzaviráy akieó“- 
ra. A kibocsátott körlevelek figyelembevételét és a 
nemescélú mozgalom hathatós támogatását kéri.

Az elöljáróság az elhangzott felhívásokra az ö s 
szes kartársak figyelmét felhívja.

A székesfőváros pohtármesferének felszólítására 
az. martos!öleli békéilelő bizoftsáa l)r. Hernádit Jenő 
mai-hatósági biztos elnöklése melleit lOIl-l december 
10-én tartott ülésében megállaoítolta ügyrendiét, 
melv a polgármester úrnak fog bemulatlatni.

A szállodás és vendéylős ipartest ide! kezdemé
nyezésére az ipartestületi elnökség hozzájárult ahoz. 
hogv mindkét testületbe tartozó tagjaink levrnteiárn-

N Ö S  N E R pezsgő
N ö s n e r ,  V., H o l l á n - u t c a  2 . Rendelések Tel. 19-4-89.

H antos  testvérek  r. t.
f e s t ő , máxofd é s  
tapétáxó ipatíixem
Budapest, VI., Horn Iülc-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek leslő, mázoló és fal 

kárpit munkálalait művészi kivitelben végezzük.
TTrrwri«,aiia«MMwn— » r T T '- r r " " 1 .

lé ka annál a testületnél fizettessék, amelynek levente- 
csoportjába az illető tag leventéi járnak. Természete
sen a viszonosság fenntartása mellett.

Eőjeyyző bemutatja a m. kir. belügyminiszter 
rendeletét, amely szerint a Szilveszteréjszakai zejié- 
lési záróra reggeli ö órában állapíttatott meg.

Elnök megjegyzi, hogy már előzetesen kérés-el 
fordult a belügyminisztériumhoz, hogy a Szilveszlori 
záróra ügyében a kávéházak és egyéb étkezési üze
mek közöli különbség tétessék, sajnos, ez a kérés 
nem teljesült.

Az elöljáróság a jelentéseket tudomásul vette.
Elnök bejelenti, hogy azzal a kéréssel fordult a 

beliigyminiszériumhoz, hogy a jugoszláviai kiutasí
tottak javára szóló engedélydij lefizetése mellett en
gedjék meg Szilveszter éjszakáján a kávéházakban a 
táncolást. Az ügyben személyesen járt el. a kérelmet 
nagy megértéssel fogadták, de* miután ebben az ügy
ben a döntés magának a miniszternek hatáskörébe 
tartozik, érdemleges elintézést csak később kapha
tunk Amennyiben ez kellő időben tudomásunkra 
jut. kartácsainkkal megfelelő módon közöljük.

Orosz Ödön, Dr. Slransz Vilmos megjegyzései 
után az elöljáróság helyesli elnök kezdeményezését.

.4 viyahni adó leszállítása, illetve álalányozása 
ügyében beadott előterjesztés, valamint a székesfővá
ros polgármesterének határozatát, főjeiji/zö olvasta 
fel.

Elnök ebbe az elintézésbe nem nvugodhatik bele. 
az ünnepek után el fog járni és kérni fogja az idejét 
máit vigalmi adó leszállítását.

Orosz Ödön a kávéházak súlyos helyzetére hivat
kozva. sürgeti az adóterhek leszállítását.

Eissauer Gyula kéri, hogv a vigalmi adó hárnlé- 
kokra hosszabb törlesztési idő adassák meg.

Elnök elismeri a felszólalásokban fogjalak helyt
álló) voltál, az adóterhek súlyát, azonban meglálapítja 
azt is. hogy a válságos helyzetnek jórészben maguk 
a kávésok az okai. akik dumpingjíikkcl. lálszal üzlet
vitelükkel lerontották a maguk helyzetét.

Az ipartestületi munkaközvetítő november havi 
tevékenységéről szóló jelentés bcmulallulolt és íral- 
tározlatoll.

Elnök bejelenti, hogy a vendéglős ipartestületiéi 
megindított tárgyalások eredmény leien ül végződtek. 
I*ar a kölcsönös jóakarat mindkét vezetőségnél meg 
volt. az egyes crdekellséegkkel lefolytatniI megbeszé
lések azt mutatták, hogv egv végleges megegyezés 
nem perfektuálható). Saját részéről sajnálatosnak 
tartja, hogy a szállodás és vendéglőd ipartestük'! 
nyomban harcot hirdet és a vendéglői iparengedéllyel 
is birő kávéházak éjjel 2 órakor való bezárásál köve
teli Ennek a kérdésnek felvetése semmiféle ered
ménnyel nem járhat minthogy ez. a kérdés már az 
HI27 év óta az illetékes hatóság rendeleté útján ren
dezve van.
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márványti8ztitásra a legalkalmasabb!
Götzl Lipót „SÍDÜL" vegyitermékek gyára R. T 

Telefon: 90-6-80 és 96-8-27.

lő  jegyző felolvassa az ezt tartalmazó rendeletét, 
mire Lissauer Gyula arra való tekintettel, hogy a 
vendéglők éjjel 2 órai zárórája nagy kárt jelent a 
kisebb üzemeknek, javasolja, hogy kérelmezzük a 
vendéglők 1 órai zárórájának visszaállítását, annál is 
inkább, mivel a szabályrendelet amúgy is igy szabá
lyozza kérdést.

Freiwirlh Jenő is sajnálja, hogy a megegyezés 
nem sikerült, de osztja elnök felfogását, hogy 
később talán más atmoszférában mégis lehető lesz 
megfelelő alapot teremteni. — Körlevelet kellene 
kibocsátani, hogy ebben a kérdésben a többi kávé
soknak mi a véleménye?

Bandi József nehéznek tartja a további tárgya
lásokat, mert a kisebb vendéglősök inkább a záróra 
meghosszabbítását kívánják.

Finöl megállapítja, hogy állásfoglalás szempont
jából a differencia csak időrendi, mert a vendéglősök 
egy nagy része épp oly kevéssé hajlandó lemondani 
a 2 órai záróráról, mint a főző kávéházak a főzés
ről. Reméli, hogy mégis alkalom és mód meg
felelő megoldás létrehozására.

Az elöljáróság a jelentést tudomásul vette.
A szilveszteri kisegítő díjakat az elöljáróság a 

következőleg szabta meg:
Felszolgált') . . . . . . . .  Í1.5Ó P
Feli róni! . . . . . . . .  7.— P
Kávéfőző . . . . . . . .  7.— P
Kávéfőzőm') . . . . . . .  5.50 P
Mosogatóm') . . . . . . .  4.50 P
Takarltnő . . . .
Konyhalegénv . . . . . . .  5.— P
Háziszolga . . . . . . .  5. -  P

Főjegyző bemutatta a személyzeti kereseti adó
átalányok megállapítása tárgyában a székesfőváros
polgármesteréhez benyújtott előterjesztést, mit az
elöljáróság helyesléssel vett tudomásul.

A járda foglalási engedélyek és díjak megszabása 
ügyében az elnökség két irányban indított akciót. Az 
egyik a járdaterületek megállapítása — illetőleg a 
közlekedési kódex vonatkozó rendelkezéseinek mó
dosítása ügyében. Ezt a belügyminiszterhez, a keres
kedelemügyi miniszterhez, a székesfőváros polgár- 
mesteréhez, a közmunkatanácshoz, az államrendőr 
ség főkapitányához terjesztette he és azoknak támo
gatására a kereskedelmi- és iparkamarát és az 
IPOK-of kérte lel

Pálpusitai sait 
H eller d o b o z 

em m enthali
D e rb y sait kávéházakban

nélkülözhetetlen

A másik — a székesfőváros polgármesteréhez 
szóló - - előterjesztésben részletes indokolás mellett 
a járda foglalási díjak leszállítását kérte.

Elnök reámutatva arra, hogy külföldön a járda
foglalások kérdését sokkal liberálisakban kezelik, 
közli, hogy az ünnepek utá mindkét kérdésben el 

Az elöljáróság elnök intézkedését és eljárását he
lyesli.

A székesfőváros polgármesterének a taxi-billiár- 
dok bejelentéséi tartalmazó felhívása felolvastatott és 
tudomásul vétetett.

Elnök sajnálattal állapítja meg, hogy kartársaink 
mindeddig nem közölték azon helyek jegyzékét, ahol 
ilyen taxi-billiárdok vannak felállítva.

1'őjegyző jelenti, hogy a székesfőváros polgár- 
mestere által elrendelt szokásos hatósági vizsgálat f. é. 
december 21-én megkezdetett, de az idő rövidsége 
miatt nem volt befejezhető. I)ec. 29-én fog lölytattatni 
és befejeztetni. Tudomásul szolgai.

Főjegyző jelenti, hogy a közelgő MAIM, OT1 és 
kamarai választások alkalmából az iparlestületek vá
lasztási egyezményt létesítettek. Ipái testületünk eh
hez az elöljáróság jóváhagyásának fenntartásával 
csatlakozott. Az elöljáróság a választási egyezmény
hez való csatlakozását mondja ki.

Elnök konkrét panaszok folytán az. elrontott kár
tyalapok kicserélése tárgyában a Piatnik céghez leve
let intézett. Erre szóbeli utón azt a választ kapta 
hogy a cég a kifogásolt eljárást megszüntette és az új 
csomagokban előforduló hibás lapokat észrevétel 
nélkül kicseréli.

A Genfi szövetség a főváros közlekedésének, lát
nivalóinak és egyéb forgalmi adatait tartalmazó Tá
jékoztatót készített, mely füzeteknek a kávéházakban 
való ingyenes közzétételét kéri. Az elöljáróság — el
nök javaslatára — a kérelem teljesítéséhez hozzá
járul.

Egy volt ipartestületi tag állandó segély iránti 
kérvénye elintézés végett az elnökségnek adatott ki.

Az Egyetértés Sport Klub segély kérvényére az 
elöljáróság HM) pengő támogatási szavaz meg.

Az év végére való tekintettel elnök felhatalma
zást kér az ipartestület tisztviselői részére szokásos 
remunerációk és egyéb újévi ajándékok és jutalmak 
kiutalására

Az elöljáróság a felhatalmazást megadja.
A napirend véget ért,
Elnök az év befejeztével köszönetét mondott az 

iparhatóság! biztos urnák, valamint az elöljáróság tag
jainak az év folyamán kifejtett odaadó munkásságá
ért és mindnyájuknak boldog új évet és minden jól 
kívánt. Az elöljáróság ülését berekesztette.

M o c z n i  k - m  u s t á r  le g y e n  m in d e n  a s z ta lo n  I
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NAGYSZABÁSÚ ADÓKÓDEX ÖSSZEÁLLÍTÁSÁN 
DOLGOZNAK A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMBAN

A tavaszi hónapokban számos tanácskozás folyt 
az adóreform kérdéséről, majd a nagyszabású reform- 
lenek elejtésével a tanácskozások és előkészítő mun
kálatok bizonyos adminisztratív könnyítéseké és egy
szerűsítéseket tűztek ki célul.

A kezdeten túl ezek a tervek és tanácskozások 
nem jutottak, mert kitűnt, hogy a viszonyok komoly, 
átfogó adminisztratív újításokra épp olyan kevéssé al
kalmasak, mint az egész adóreform megreformálásra. 
Ezek helyett most nagyszabású adókódex készítése 
van előtérben. Az utóbbi években ugyanis annyi tör
vény és rendelet intézkedett az adózásról, és a fenn
álló rendelkezések olyan gyakran változtak, hogy nem
csak az adózók, de adóügyi tisztviselők és ügyvédek 
sem ismerik ki már magukat ebben az útvesztőben. 
Szükséges ezért, hogy a hatályban levő rendelkezése
kéi kódexszerűen foglalják össze, még pedig úgy, hogy 
az új összeállítás mindenki számára áttekinthető és 
hozzáférhető legyen. Ebben az irányban már meg is 
történtek a kezdeményező lépések és az elvi kérdé
sek tisztázása után nemsokára sor kerül a kódex (össze
állítására is.

Egységes rendszerbe foglalja a pénzügyminiszter 
a különféle illetékeket is. Mindkét intézkedésről leg
közelebb rendelet jelenik meg.

AZ IPAROSOK ÁRVÉDŐ EGYEZMÉNYEI

Teabeszerzésnél próbálja ki
A

BUDAPESTI KÁVÉSOK ÁRUFORGALMI RT. 
Budapest, Vili., József ki t. 38. Telefon: 39-2-77.
alanti különleges teakeverckeit, amelyek kizá
rólag kipróbált minőségű, garantáltan friss, ne
mes termésű teákból vannak összeállítva és ki
próbálva.

Olesó, kommerc teákat (14 pengőn alul) ne 
vásároljon. A tea árában esak S pengő maga a 
vám, úgyhogy az alanti árakon alul esak silány 
minőség szerezhető be, mely kávéházi célokra 
alkalmatlan.

Kimérve is szállítunk alanti keverékeinkből: 
Imperial keverék per kg . . . P 20,(15
Royal keverék per kg . . . .  P 18,45 
Lipton rendsz. teakeverék per kg P 10,05 
Teakeverék A per kg . . . .  I* 17,40 
Teakeverék B per kg . . . .  P 14,80

H I V A T A L O S  R É S Z
Ma már az egész világ iparosait foglalkoztatja az 

ipari árvédőegyezmények kérdése. A gazdasági élet 
szakemberei mind elismerik bizonyos kartelek jogo
sultságát. még azok is, akik azzal szemben állnak, 
legfeljebb kimutatják azok káros tevékenységeit. De 
magát a megszervezés szükségességét senki sem von
ja kétségbe.

Magyarországon a budapesti pékiparosok alapí
tottak először árvédő egyezményt. Meg kell vallanunk, 
ennek az. egyezménynek megvoltak és meg is vannak 
a gyermekbetegségei.

A pékek küzdelme felkeltette az egész ország ipa
rosainak figyelmét és felvetődött az iparos árvédő 
egyezmények kérdése. Ebben az ügyben az iparkama
rák és az IPOK egyöntetű állásfoglalásra készül. Leg
újabban a budapesti pékipartestiikd meghívására 510 
budapesti ipartestület foglalt e kél elésben állást és ki 
mondották. hogy szükségesnek tartják az árvédő 
egyezményeket az árrombolások megakadályozása 
érdekében.

Az egyezmények létesítése céljából központi bi
zottságot állítanak fel amely kidolgozza az egyes szak
mák áregyezményeinek módozataik

e Márványból
épflletburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

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

sarok.) Telefon: 37-8-69

HmUtpeH Székesfőváros l'oiyurmestere. 
107.249/1934— VI.

Tárgy: A nyilvános helyiségek tulajdo
nosai terhére megállapított vigalmi adó- 
átalány befizetése.

H A T Á R O Z A T .

A budapesti Szállodások és Vendéglősök, továb
bá a Budapesti Kávésok Ipartestükleinek kérelmére 
az. 1934. évi január 19-én kell 12.982/1934. p. m. 
számú halározatomaml megengedtem, hogy a nyilvá
nos helyiségek tulajdonosai a helyiségükben játszóit 
játékok alkalmával beszedett díjak lilán, továbbá ze
nével. énekkel slb.-vel nyújtott szórakozásban részt
vevők után a fővárost megillető vigalmi adót átalány
ban válthassák meg, azonban kikötöttem, hogy az. ér
dekellek a terhiikre megállapított átalányt minden hó
napban legkésőbb a hónap 20. napjáig lelte'tleniil be
fizetni tartoznak.

A számvevőség jelentéséből megállapítom, hogy 
dacára ezen kikötésemnek, számtalan vendéglős és ká- 
véháztulajdonos a terhűkre megállapított átalányösz- 
szeget hónaitokon kérésziül nem sz.olgállalln be, miéri 
is a jelzett balároz.alom értelmében az. átalányozással 
nyújtott kedvezményre való igényükéi már is elvesz
tették és jogomban állana a hátralékosoktól az áta
lány kedvezményi megvonni.

Figyelemmel azonban a kétségtelenül súlyos gaz
dasági helyzetre ezen jogommal ozomutl élni nem kí
vánok. azonban a főváros pénzügyi érdekeit tek inlel - 
be véve. felkérem az iparleslülctek elnökségéi, hogy a
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szaklapokban, vagy más alkalmas módon nyomaté
kosan figyelmeztessék az érdekeli hátralékosokat, 
hogy az átalány befizetési kötelezettségüknek legké
sőbb folyó évi december hó 30-ik napjáig feltétlenül 
tegyenek elegei.

Amennyiben nevezetlek ezen felhívásomnak nem 
fognak eleget tenni, az átalányozással nyújtott ked
vezményt 1934. évi december 31-ve! megszüntetem, 
vagyis az 1935. évi január hó 1 -töl kezdődőleg a fővá
rost megillető vigalmi adó mértékére, a beszedés és 
beszolgáltatás módjára vonatkozólag a szabályrendelet 
általános rendelkezéseit léptetem életbe.

Erről a pénzügyi ügyosztályt, a számvevőséget, 
a Budapesti Szállodások és Vendéglősök, a Budapesti 
Kávésok Ipartestiileteinek elnökségeit és végül a Bu
dapesti Koresmárosok Ipartársulalái értesítem.

Budapest. 1934. december 12.
A polgármester rendeletéből: 

/lemete s. k. 
tanács jegyző.

Megjegyzés. Ipartestületünk előterjesztésére a 
székesfőváros polgármestere a hátralék befizetésének 
határidejét 1935.’ január 15-ben állapította meg. 
Ugyanezen időpontig nyújtandók be az 1935. évre va
ló átalányozást tartalmazó kérvények.

* * *
A székesfővárosi ni. kié. Pénziigyigazgalóságtól.

142.923/1 II. c. 1934.
A Budapesti Kávésok Ipartestiilete 

tekintetes Elnökségének,
Budapest,

Vili. József krt. 38.
A IIONSZ (Hadirokkantuk stb. Országos Nemzeti 

Szövetsége) a m. kir. Pénzügyminisztériumtól olyan 
értelmű rendelkezés kiadását kérte, hogy a korlátolt 
dohányeladási engedélyekkel ellátott kávéházak, ét
termek stb. tulajdonosai a dohánvneműek elárusítá- 
sára hadirokkantakat alkalmazzanak.

A HONSZ ezt a kérését azzal indokolta meg, 
hogy így azoknak a hadirokkantaknak az elhelyezése 
is remélhető, akik a dohányeladási engedélyek reví
ziója során nem juthattak kizárólagos engedélyhez.

A nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminisztérium 
57,791—1934. XI. a. sz. rendelete szerint az Ipartes
tület köteles gondoskodni arról, hogy tagjai a dohány 
árusításánál hadigondozottakat alkalmazzanak.

A székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság a 
nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminisztérium fenti 
rendelkezése alapján a lek. Elnökséghez fordul, — 
reámutat a rokkanttörvénynek, az 1933:V11. te.-nek 
27. §-ában foglalt rendelkezéseire, melyek szerint a 
legalább 20 (húsz) munkást állandóan foglalkoztató 
iparüzemek az újonnan felvett személyzet 10%-áig 
hadirokkantakat kötelesek alkalmazni. de reámutat 
arra is, hogy a most folyamatban levő ellenőrzések 
eredményei szerint a korlátolt dohányeladási engedő-

Hattyú gfizmosó és fehérnemű I
Budapest, VII., KlauzíU-uten 8. Telefon 88-5-58 és 35-8-50.
Az ország legnagyobb gőzniosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

Ivek egv része a törvényes rendelkezések ellenére 
bérbe van adva, mely tilos jogviszony miatt az enge
dély bármikor elvonható.

Addig is, míg tehát a folyamatban levő jövedéki 
kihágási vizsgálatok kereszt ül vezeKelnének, — fel
hívja a kir. pénzügyigazgatóság a tekintetes Elnöksé
get, szíveskedjék az érdekelt ipartestületi tagokat a 
korlátolt dohányeladási engedélyek tiltott bérbeadá
sára vonatkozó jogviszony megszüntetésére, a kérdé
ses alkalmazott eltávolítására utasítani egyúttal
a legalább 20 alkalmazottat foglaikozlatö tagokat a 
fentidézelt törvényes rendelkezések betartására nyo
matékosan figyelmeztetni annak közlése mellett, hogy 
a felveendő alkalmazott kijelölése céljából a IIONSZ 
hoz (VI. Benczúr ucca 2.) kell fordulniuk.

Elvárja a kir. pénzügyigazgalóság. hogy az ipar
testület úgy a rokkantak alkalmazása, mint a bérbe
adások megszűntetésénél kellő megértési mutat és 
támogatást nyújt.

Budapest, 1934. december 22.
Gsilléry s. k. 

miniszteri tanácsos, 
pénzügyigazgató.* $ *

A in. kir. belügyminiszter köszöneté a budapesti ká
vésok ipartestiilete állal a jugoszláviai menekültek 

részére befizetett adományáért.
229.668/1934. XII. szám.
.4 Budapesti Kávésok Ipartestiilete I. Elnökségének,

Budapest,
A Vili., József-krt. 38.

A Jugoszláviából kiutasított magyarok támoga
tása céljából a vezetésem alatt álló minisztérium há
zipénztárába befizetett Négyszáz (400) pengő ado
mányért fogadja a t. Ipartestiilel őszinte köszöneté- 
mct.

Budapest, 1934. évi december hó 11-én.
A miniszter rendeletéből: 

Ahs'bachs s. k. 
miniszteri tanácsos.

* * *
A RÖGZÍTETT ADÓK FELMONDÁSA

A törvény lehetővé teszi, hogy azok az adózók, 
akiknek jövedelmük az 1934. év folyamán csökkent, 
jövedelem-, vagyon- és kereseti adójuk alapját fel
mondhatják és kérhetik annak újabb megállapítását. 
A felmondást és az új megállapítást írásban kell 
kérni és csatolni kell az úi kereseti-, jövedelmi- és 
vagyonadóalap bevallási ivét.

Tekintettel arra, hogy éppen az iparosság az. 
akinek az év folyamán csökkent a jövedelme, jogos 
a felmondás és az új megállapítás kérése. A fősulyt 
azonban nem a kincstár által megállapított összeg so- 
kallására kell fordítani, hanem bizonyítani kell a jö
vedelem csökkenését. Nem azt ken kimutatni, hogy 
mennyi jövedelem nincs, hanem azt. hogy mennyi 
volt a veszteség.

Az adóhatóságokkal szemben azt kell bizonyítani, 
hogy mennyi volt a tényleges jövedelem, vagy vagyon.
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Az elsőfokú kivetés ellen sérelmessé^ esetén az 
adófelszólamlási bizottsághoz, ennek ítélete ellen pe
dig a közigazgatási bírósághoz kell panasszal élni. 
De itt sem az adót kell sokaini, hanem az adó alap
ját kell meglelebbezni.

Az iparosság helyesen teszi, ha a január 81-ig 
terjedő idő alatt él a felmondás, illetve az új meg
állapítás kérdésének jogával. Éhben azonban csak 
azoknak van részük, akiknek a jövedelmi és kereseti 
adóalapjuk az 1984. évi kivetés alkalmából 1 ().()()() 
pengőn, vagyonadó alapja pedig (>000 pengőn alul 
volt.

KARÁCSONYFA ÜNNEPÉLY 
A CRFSHAM KÁVÉI1ÁZRAN

Mint minden esztendőben, — ez évben is példa
adó módon vette ki részét Szlanek Károly kartársunk 
a (iresham Kávéház Rt. igazgatója a társadalmi jóté
konyság nemes munkájából. A kávéház igazgatóságá
nak adományaiból és személyzetének gyűjtéséből IS 
szegénysorsú gyermeket ruházott fel és a felruházás 
alkalmából a gyermekeket bőséges uzsonna keretében 
vendégül látta. A nemes cselekedetet kommentálni 
nem kell. bizonyítéka annak, hogy vannak kartác
saink, akik a legnehezebb időkben is megtalálják a 
szívüket.

H Í R E K
Sipőcz Jenő főpolgármestert a budapesti kávésok 

ipartestületének elnöksége levélben üdvözölte, mire 
a főpolgármester úr az alábbi levélben válaszolt: — 
„Budapest, 1984. december 12. /yen tisztelt Elnökségi 
Főpolgármesierré történt ki nevez, tetézem alkalmából 
kifejezett jókivánalaiért fogadja a Tekintetes Elnök
ség őszinte köszönetéin nyilvánítását.--- A magyar
iparosság jogos érdekeit új minőségemben is meg
értő támogatásban fogom részestíeni. — Kiváló tisz
telettel Sipőcz Jenő s. k. főpolgármester."

Újévi ajándékok megváltása. Iparlestüleliink elöl
járóságának felhívására az újévi ajándékok megváltá
sa fejében a következő kartácsaink járultak a munka- 
nélkülieket segélyező alaphoz: Baross Kávéház Kft. 
(Baross), Deák Sándor (Várkert Kioszk), Dunacorső 
Kávéház Rt. (Dunaeorsó), Freiwirlh Jenő (Keleti),

Éried Jenő (Miénk), (iái Arnold (Seemann), Kaiser 
A. és Fia (Hadik), Kávéházipari Rt. (Pátria), Remé
nyi Adolf (Polgári); Mészáros (iyözö (Központi), 
Mózes Samu (József), özv. Páris Vilmosné (Pilvax), 
özv. Beiner Mónié (\ igszinház), Beiner István (Vig 
söröző). Singer Kálmán (Valéria), Dr. Strausz Vilmos 
(Szabadság). Szabó Sámuel (Philadelphia), Vajda és 
Jovics (Múzeum), Weingruber Ignác (Edison).

Karácsonyi és újév i „Bu/aviróg“-akció. Amiinl 
kibocsátott körlevelünkben már közöltük, a Buda
pesti Kereskedelmi és iparkamara felhívással fordul 
a kereskedőkhöz és iparosokhoz, hogy a karácsonyi 
és újév ivásárlások kapcsán a Magyar Anyák Nemzet- 
védő Bizottsága által kiadott „luizavirágszálakaf 
darabonként 10 lilléres áron ajánlják a vevőknek, 
illetve vendégeiknek. Az igy keletkező bevétel a több- 
gyermekes anyák felsegélyezésének magasztos célját 
szolgálja. A luizavirágszálak 10, ö() és 100 darabos 
csomagolásban közvetlenül a Kamaránál (telefonsz.: 
20-0-48), a Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottságánál 
(Nagymező ucca 8.) lparteslületiink kíizvelílésével is 
megrendelhetők. A csomagok bizományi alapon kül
detnek szél és a visszamaradt csomagok — amennyi
ben sértetlenül plombáitok 1908. február 2-ika
után a bizottságnak visszaadhatok.

Adóközösségi értesítés. Mint lapunk más helyén 
közöljük, az Adóközösség közgyűlése elhatározta, 
annak az 1935. évre való ujraalakulását. Addig, míg 
a megindult tárgyalások véget nem érnek, fel
hívjuk az Adóközösség tagjait, hogy amíg az 1935. 
évi átalányok véglegesen nem állapíttatnak meg, az 
1934. évre megszabott összegeket űzessék be. Azok, 
akik az 1934. évben nem voltak az Adóközösség tag
jai, annyit űzessenek, amennyire a vonatkozó értesí
tésben kötelezleltek. A befizetés határideje, mint ed
dig, minden hó 10-e, tehát az első befizetés január 
10-én esedékes. Azok, akiknek még hátralékuk van, 
e hátralékot január 5-ig feltétlenül rendezzék.

A vigalmi adók atalányozása. f igyelmeztetjük 
ipartestiilctíiiik összes tagjait, hogy amennyiben vi
galmi adójukat átalányösszegben kívánják leróni, kér
vényeiket január hó 15-ig adják be a székesfőváros 
pénzügyi osztályánál. Akiknek hátraléka van, áta
lányt csak akkor kaphatnak, ha hátralékukat k i
egyenlítik.

A kávé emlékműve, Braziliában hatalmas emlék
művel állítottak fel a kávé dicsőségére. Kissé furcsa, 
hogy ma állítottak ilyen emlékművel, amikor a kávé- 
termelők nem tudnak mit csinálni termésükkel és 
gyakran előfordul, hogy hatalmas mennyiségű kávét 
a tengerbe süllyesztenek. Az emlékművet azonban 
még 1927-ben. a kávétermelés virágzása idején ren
delték meg és a művész már a tiszteletdíjat is meg
kapta.

SPRINGUT HENRIK tojásnagykereskedő 
Budapest, VI., Vasvári Pál u. 11. Telefon: 21-7-54.
Számos budapesii kávéház, étterem és vendéglőszállifója

Dőry-pusztai csemegesajt
^  a legrégebben bevezetett márka, sa
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Párizs ásványvizvc/ctékct építtet. Párizs városa 
bizottságot kiildötl ki prof. Picire Lemoine vezetésé
vel, hogy a párisi medence ásványvizeinek felhaszná
lását tanulmányozza. Párizs alatt ugyanis hatalmas 
víztartó van. amelyet egy méternél mélyebbre halóié) 
fúrás tárt fel most egészen váratlanul. A mélyfúrás 
igen bő és feltűnő magas hőfokú vizet adott, melyet 
fűtésre és megfelelő hűtés után, mint ásványvizet kí
ván a város felhasználni. Minthogy Párizs vízellátása 
terén már a világháború befejezése óta igen súlyos 
nehézségek merültek fel. nem csodálható, hogy a vá
ros vezetősége örömmel fogadta a felfedezést.

Főúr (izetek — és vesse le a frakkot... London
ból jelentik: Anglia vezető divatlapja mozgalmat in
dított a pincérek frakkja ■ ellen. A jobban öltözött pin
cér — írja a lap — nemcsak ügyesebb lesz és jobb 
ételeket fog hozni, hanem jobb kedvre deríti a ven
dégeket. Ila pecsétes és foszlott a pincér frakkja, ez 
kedvezőtlen benyomást kelt. Ila tökéletes frakkot vi
sel a pincér, összecserélik a vendégekkel. Viseljenek 
tehát a pincérek vörös zsakettel, díszes sújlással, vagy 
zöld és kék szmokingot, frakknadrággal és frakkmel
lénnyel. A szállodákat viszont arra szerelné rábeszélni 
az angol divatlap, hogy egész személyzetüknek egysé
ges egyenruhát szabassanak, mert mostanában úgy 
fest egy-egy nagy szálloda portásfülkéje, mintha ide
gen állam tábornokai tartanának ott konferenciát.

Majom, mint kávéházi reklám. A párisi kávéhá
zak tudvalevőleg nagyon rosszá] mennek és ezért az. 
egyik kávéház tulajdonosa újszerű attrakcióval akarta 
üzemét föllendíteni. A helyiség egy részel ráccsal el
kerítette és a rács mögé egy majompárt ültetett. Az 
eredmény óriási volt. Azóta a kávéhoz állandóan 
zsúfolt. A konkurrens cégek követni akarták a példát, 
az. élelmes kávéháztulajdonos azonban szabadalmaz 
tatta ötletét.

öt niázsányi vakolattal leszakadt a csillár a kecs
keméti Horetvás kávéházijait. Kecskéméiről jelentik. 
Hatalmas recsegéssel, ropogással, albalolhalatlan poi- 
felhőt okozva, december 12-én fél '■'> órakor lezuhant 
a vendégek közé a kávéház hatalmas csillára, utana 
szétvált a mennyezet és mintegy ő mélermázsa sűrű 
vakolat hullott le a csillárral együtt. A vendégek riad
tan ugrottak helyükről, de szerencsére’ senki sem 
sérült meg. A csillár egy márványasztalra zúhant. 
amelv mellől épp akkor állott fel egy vendég, miután 
a számláját kifizette. Bizottság fogja megállapítani, 
hogy mi okozta a könnyen végzetessé válható szeren
csétlenséget.

Egy pincér gyalog vitt két sörösüveget Dániából
Párizsba. Pederson Gyula Ián p in c é r  érdekes foga
dást nyert meg. Két sörösüveget tálcán gyalog vitt 
hazájából, Dániából Párizsba. Az utal 1<S nap alatt 
telte meg. Egv biciklista kisérte az egész utón.

Chrőm oztassa, nickeleztesse leiszerelését
NEMES EDE cliromoző vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45. 

Telefon: 18-9-80.

Ökörbéka farm Németországban. Egy kis német
országi városkában egy altonai vállalkozó ökörbéka- 
farmot létesített. Az ökörbéka, amelynek hazája 
Eszakamcrika, óriás a békák között. Súlya egy kilót 
is elér. Az ökörbéka húsa állítólag hasonlít a baromfi 
húshoz é’ combjait, mint különleges inyenefalatokat 
fogyasztják. Minthogy továbbá az ökörbéka bőrét 
luxusbőrré dolgozzák fel, az. állatot Amerikában és 
.topánban jó eredménnyel tenyésztik az. erre a célra 
szolgáló farmokon. Az altonai vállalkozó Eiladelliából 
öl ökörbékát hozatott és különleges sodronykerítéssel 
védett tavakba helyezte el.

A' német pincér uniformisa. A német nemzeti 
szocialista kormány a pincérek öltözetét is megrefor
málja, vagy mint a németek mondják: „gleiehschal- 
tolja“. A frakkot, a spcncert és lehérkabátot — mert 
ez nem árja viselet! — - eltörölte. Ezek helyett a pin
cérek üzletben közönséges fekete kabátot tarka gal
lérral viselnek s azon aranystrálők vannak. Továbbá 
az. egységesített nemzeti szocialista pincér érdekkép
viselet felterjesztéssel élt, hogy a nőknek, mint pin
cérlányoknak való alkalmaztatását a kormány szün
tesse meg. Ilyen értelemben a kormány már intézke
dett és eltiltotta, hogy újabb nőszemélyeket alkalmaz
zanak a vendégiparban, a meglevőket pedig fokoza
tosan ,.le kell építeni". Ilogv a leépítést gyorsítsák 
azokban az üzletekben, ahol még női pincérek van
nak, csak este 10 óráig szabad zenéllelni.

A bíróság kötelezővé teszi a szaklap olvasását. A
berlini bíróság egy-egy hónapi fogházbüntetéssel súj
tott két asszonyt, akik a fennálló rendelelek áthágták. 
Az asszonyok azzal védekeztek, hogy nem volt tudo
másuk e törvényes rendelkezésekről. A bíróság dele
iében kimondotta, hogy a törvény nem ismerése nem 
mentség és azért hozott liven súlyos Ítéletet, mert ma 
minden embernek újságot kell olvasnia és így akár 
napilapok, akár szaklapok utján tudomást szerezhet 
a fennálló vagy újabban hozott rendelkezésekről. Ez 
az ítélet egyezik ma már minden bíróság szokásos 
felfogásával, hogy saját érdekében minden kereske
dő köteles szaklapót olvasni, amelyből mindenkor 
tudomást szerezhet arról, mit szabad és mit nem sza
bad tennie, mert a rendeletek nem tudása nem mén 
lesíl senkit a büntetés alól.

Jugoszláviában tilos új nagyáruházak alapítása.
Helgáidból jelentik, hogy a jugoszláv kormány, a ne
héz gazdasági helyzetre való tekintettel, egyelőre kel

Minden hölgynek egyéni 
frizurát kreál, hajfestésben 
a legtökéletesebbet adja E C K E R T Vili., Muzeum- 

körut
Telefon : 34 - 5 - 29.
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esztendőre megtiltotta újahI» nagyáruházak alapílásál. 
Nagyáruháznak száiuíl az az üzlet, amel\ cg\ t*nio- 
lclnól nagyobb épületet foglal H os abban az áruk ősz
iéi tü!>l> osztályra tagozódik ős nagyarányú forgalmat 
bonyolít le. Tilos a nagyáruházak Kibővítést* uj osz
tályok létesítésével vagy új cikkek bevezetésével, vagy 
pedig a meglevő helyiségek megnagvobbdasaval. A 
rendelkezés nem vonatkozik a már meglevő áruházak
ra. de ezeknek egy hónapon belül he kell jelenteniük, 
miiven cikkeket árusítottak.

Nem lutrizlialak a kucsébcrck. Az éjszakai élei 
ismert vándorárusaira végzetesen csap le a kereske
delemügyi miniszternek az a rendelnie, amely most 
megállapítja, hogy a még ma is érvényben levő 
1852-ik évi nyílt parancs sem adott engedélyt a ku- 
eséhereknek a szerencsejátékra s minthogy a monar

chia szétomlásával a kedvezménye-. hazalas is meg
szűnt. nincsenek olyan házalási engedélyek, amelyek 
a házalót arra jogosítanák lel, lutgv cukorka, deli- 
gyümölcs és egyeltek árusításával kapcsolatban sz.(- 
renesejálékot is folvlalhasson. Mit csinálnak most a 
szegény kucsébcrck? Elmúlnak. kimennek a divatból, 
az. életből, mint a régi jó világ sok más kedves alakia. 
a liakkeres, a hordár és a többiek.

A kávéház egészséges tizein. Sokan kifogásolják, 
hogy a kávéházi árak túlságosan magasak, hs ezek a 
kifogásolók nem éppen azokból az. osztályokból ke
rülnek ki, akiknek a gazdasági válság kárt okozott. 
Nem a kereskedők közül, akiknek lorgalmuk csök
kent, sem a hivatalnokok, alkalmazottak, vagy nyug
díjasok közül, akik folytonos fizetéscsökkentést kény
telenek eltűrni, kerülnek ki azok, akik az ezekhez az. 
osztályokhoz hasonlóképpen szenvedő kavesipar kal
kulációját hány forgatják fel. A sajtó minden megér- 
|ölési kísérlete cIIoihtc közönyösen nézik a kavehá- 
zak elviselhetetlonséggel határos terheit — és csak to
vább piszkálódnak. Talán felesleges itt újra bizonyíta
nunk. lutgv a kávéházi fogyasztással nem az. árul fize
ti meg. hanem mindazt, ami ehhez a fogyasztáshoz 
még hozzájárul és még valamit, amiről a „Wiener 
Montagblatf emlékezik meg igen szépen.

E lap egyik prágai jelentés szerint a bri'mni Ma
sain k eyyetem kiilaláinlézete érdekes kísérletbe kez
dett. hogy inily helyiséyekel kiméinek nwy Icyinkáhb 
a beleyséyek. ló célból különböző helyiségek falábéi 
vett részeket baktérium vizsgálat alá vetették. Az ered
mény: leyeyészségesehb helyisén n kórház é.v utána 
azonnal a kávéház következik. Viszont a leykárosab- 
bak: a halósáyi irodák és a fürdőszobáik.

A bacillusslatisztika a faldarabkák 1 grammjaira 
vonatkoztatva a következő: fürdőszoba Ci 17.(>40 bak
térium. hatósági helyiségek, irodák stb. 140.500, isko

lák 72.700. folyosók és udvarok 30.500, színház 72.700, 
toilolle-hclyiségek 9.700, lakások 8.900, konyhák 
1200. kávéház WOO, kórházak 585.

Ipari és közigazgatási h írek
Mindig a vendégnek van igaza s nem a pincér

nek, mondották ki bírói ítéletben. Egy pincér munka
ügyi peri indított a járásbíróság előtt munkaadója, a 
szálloda ellen. Azt adta elő, hogy neki hatheti fel
mondási idő jár, mert a vendéglátó szakmában szo
kásossá vált háromnapi felmondási idő kikötése tu
lajdonképpen a jóerkölcsökbe ütközik, tehát érvény
telen. De az igazgatóság még á liánon napra járó il
letményeit sem lizette ki, mert jogtalanul, rögtöni 
hatállyal bocsátotta el állásából. A szálloda igazgató
sága viszont azt vitatta, hogy az iparban szerződési 
szabadság van és a felperes az ily tartalmú szerződést 
kifogás nélkül aláírta. De ettől függetlenül a három
napos felmondási idő illetményei sem járnak, mert a 
rögtöni hatállyal való elbocsátás jogosult volt. Tudni 
illik a felperes pincéri minőségijén élesen összeütkö
zött az egyik vendéggel s megtagadta a kiszolgálást és 
mikor az ügyvezető-igazgató ezért felelősségre vonta, 
kijelentvén, hogy az üzlet érdekében a vendéglátó 
iparban az az elv uralkodik, hogy „mindig a vendég
nek van igaza és nem a pincérnek." A bizonyítási 
eljárás az alperesi eljárást igazolta s ez alapon a 
munkaügyi bíróság, majd másodtokon a törvényszék 
is elutasította a pincér keresetéi.

Az IpartcMiilcli Szék tagjainak az ipartcstiilet 
elöljáróságától való függetlenítene. A kereskedelem
ügyi miniszter 24.58-1 XVIII. 19154. K. M. számú 
rendeletével úgy intézkedett, hogy az ipartestületi 
szék elnöksége és tagjai az ipartestület elöljárósági 
üléseire nem hívhatók meg és a tanácskozásokba nem 
vonhatók be. Amennyiben az ipartcstiilet alapszabá
lyai lehetővé teszik az ipartestületi szék elnökének, 
alcímükének és tagjainak az olőljárosági ülésen való 
megjelenését, a felügyelő hatóságnak az alapszabá
lyok megfelelő változtatása iránt haladéktalanul intéz 
kednié kell.

Gyárszcrű iparűzésnél tigyelembcvehelő személy
zet. Eclebbezönek azt az érvelését, hogy az elbírálás
nál a trafikos, a kenyeres, a ruhatáros, a borbély, a 
mosogató, a kávéházi szolga, a takarító, a manikűrös 
személyzet nem vétetett ügyelőmbe, magamévá nem 
lehettem, mert az előbb hivatkozott törvényhely 
(78.000- 1923, K. M. sz. rend. 4. S-ának 8, pontja) 
értelmében az alkalmazotti létszám tekintetében csak 
az illető ipar munkakörébe vágó szakmunkái végző 
segédeket és szakmunkásokat lehel figyelembe venni. 
ÍSzkfv. pm. 184.847 1934. XV. sz.)

Kedvesm ényet a já n d ék la p u n k t. o lvasó in a k
2)isRay FOTO-SZEPSÉG VERSEN 

MŰVÉSZÉT BARÁTOK! I
sok ériékes nyeremény és jutalomI melyei az alanti cég készít.
1 felvételből kidolgozva, 1 nagy szatén lesieti fotó 18x24 cm. nagyságban, .szfnes
kék, vagy barna színben, vagy akvarel kivitelben. Ez az árcsoport nagy családi ké
pekre is érvényes. UUepél és igazolványképek azonnal készülnek 40 fillérértI 0 darab ren
delésnél. — Részvételi díj pengő 10.70 helyeit lapunk olvasóinak csak pengő 5.70.
Nyáli fiókinííterein a MARGITSZIGETEN. KEKEM A CÍMKE ÜGYELNI!

,,L)ISKAY“ védjegyű
művészi fotót a név 
garantáljál BUDA
PEST., VÍI„ RÁKÓCZI 
U’T 18 SZ. (lift díjta
lan) Telefon: 34-8-81
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A bérbeadóit. illetőleg bérlői beruházások értéke 
házhcrnck számít. Ezl a közig. !>ir 20220/88. X. s/. 
illáit mondotta ki. A tényállás ez \oll; az egyik 
vrliáz kereseti adójának tárgyalásánál kioi'iI(>llék az 
üzlet i jövedelem hűl a 9t>.000 pengő beruházási, mely 
a bérleti szerződés szériái a bérbeadó tulajdonába 
megy ál. Lnnék alapján, mivel bérbeadó ezl nem 
vallolla be. adóeltitkolás miatt ellene vizsgálatot in
dítónak és ezt bérjövedelemnek tekintették.

B etegsegélyző ügyek

Ezcnliíi egy OTI-orvo*'i vényen löki) orvosságot 
is téliét rendelni. Amióta az O TI betegeinek az. orvosi 
receptekért ö() fillért kell űzetniük, az a helytelen gya
korlat alakult ki hogy egy receptre csak egy orvos
ságot írlak fel az orvosok. Ha a munkavállaló beteg 
volt és többféle orvosságot rendeltek részére, akkor 
minden egyes orvosság után meg kelleti a 80- öl) 
fillér! fizetnie a betegnek. E visszás helyzet elkerü
lése végett az OTI-nak október hó 12-iki igazgatósági 
illése elé az ügy vezetőség módosító javaslatot terjesz
tett be. E javaslat szerint: .,Általában egy vénylapon 
csak egyféle gyógyszert lehel rendelni. Ila azonban 
az igényjogosult betegnek megállapított betegsége 
természeténél lógva, vagy pedig az ogyidöben fenn
álló löhb betegsége mialt többféle, egymással célsze
rűen össze nem keverhető gyógyszerre van szüksége, 
egy vénylapon legfeljebb csak kél magislralis gyógy
szer, vagy legfeljebb két különlegesség i kiszerell l 
gyógyszer) írbalé fel. Ebben az esetben az orvos a 
vény hátlapján InIÍnnyelvű kórisméi, vagy kórismékéi
olvan módon köteles hogv ez a kétféle

ziikségességének magyarázatául szolgál
tul jegyezni.

gyógyszer
Tilos azonban egy magislralis és egy különlegességi 
(kiszerelt) gyógyszert együttesen felírni.“ Hz az 
intézkedés a belügyminiszter jóváhagyása után lép 
életbe.

A/ egy napig tarló munkaviszony! is be kell je
lenteni. A társadalombzlositási törvények értelmében 
az egy-két napig tarló mmikaviszonyl is b<‘ kell je
lenlem. A rövid ideig larfó munkaviszony be nem 
Jelentését nem lehet azzal indokolni, hogy csak a 8 
napot meghaladó munkaviszonyra vonatkozik a be
jelentési kötelezellség. A törvény állal megszabnil ha
láridő csak a bejelentés teljesítésére szól. Az egy-két 
napig tarló munkaviszonyt nyolc napon belül kell 
he- és kijelenteni is.

(Wimitórilns esetén az OTI-lúl Írásbeli nyilatko
zatot kell kérni. Többízben tettünk említést arról, hogy 
ha valaki üzem. vagy üzlethelyiséget bérel ki. akkor 
meg kell tudnia az OTI-nál, hogy az üzemelődnek 
maradt e bátra OTI-tarlozása. Egv üzemváltozás cse-

KITÜNÖ és MEGHÍZHATÓ

felelősséggel csakis az Országos Magyar Zenész 
Szövetség Közvetítő Irodája fiiján (VII., Erzsébet- 
Űrt. 9-11. Newyork palota, telefon: 4-1-0-16)kaphat! 

Hivatalos közvelilö: Augeufcld Jenő.

Legjobb
JIO D IU r

védjegyű 
d á k ó  és 

iró k ré ta
G yártja:

BUDAPESTI 
KRÉIAGYÁR Rt.
IX., Közraktár- 

utca 12. 
Kapható:

BUDAPESTI
KÁVÉSOK
ÁRUFORGALMI
RT.-nál.

lén a későbbi bérlő a nyilatkozal kéréséi elmulasz- 
lotla, illetve szóbeli fiion kért az Obi tól felvilágosí
tási. A szóbeli felvilágosítás azonban nem elegendő. 
Ezl mondta ki a budapesti kir. ítélőtábla 1 I. löd 1988.. 
számú ítéletében. Az intézetnek olyan szóbeli nyilat
kozata, úgymond az ítélet melyet az üzemelőd 
tartozása hiányának, vagy a tartozás összegére vonat
kozóan lesz. az 1927.XXI. Ic. 27. íj ában megbatáro
zott írásban követelhető kimutatást nem pótolja. Az 
1927:XXI. le. 20. S-án ilapiiló egyetemleges felelősség 
nemcsak az eredeti adós tulajdonképpeni járuléktar
tozására. hanem az utóbbi kirovása és behajlása 
kapcsán felmerült kézbesítési díjra és végrehajtási il 
leiékre, valamint késedelmi pótlékokra is kiterjed.

A behajthatatlan járulékhátralékok törlése. A já 
rulékoknak behajthatatlanság címén törlése tárgyá
ban az OT! önkormányzata kimondotta, hogy csak 
azoknak a munkaadóknak a járulékhátraléka törlé
sére lehel előterjesztést tenni: 1. akiknek üzeme meg
szűnt (kivéve az építőipar körébe tartozó munkaadó
kat); 2. akik meghallak: A. akik isméiden helyre 
költöztek. Az igazgatóság így az esz közi emlő járulék- 
törlési ügyek teljes elintézése illán foglalkozik azok
nak az üzemeknek járulékhátraléka törlése ügyével, 
melyek a járulékhátralék-törlésre vonalkozó rendeld 

hatálya alá esnek ugyan, de a most említett feltéte
leknek nem felelnek meg.

A férj biztosításra kötelezett üzemében segítő 
feleség biztosítási kötelezettség alá nem vonható. Az. 
ig zgatőság adott esetben már megállapította (147.891) 
1981. sz. ig. bal.), hogy a feleségnek háztartást cl 
látó tevékenysége a házaslárs irányában nem immka- 
viszonv. Ezt a (ürvénymngynrá/ulol a feleségnek a 
férj foglalkozásában kifejlett munkáiéra is alkalmazni 
ki II. A férjjel közös háztartásban élő feleség ugyanis 
férjének jövedelmében osztozik, jövedelme lehal a 
közös érdekben lennlartoll üzem jövedelmezőségtől 
függ. a közösen vezeteti állalkozásból eléri hasznot 
pedig n magánjog szabályai szerint a ház.aslársak kó-
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A világhírű National 
Ellenőrző Pénztár

lillll
megvédi be
vételét, fo
kozza for
galmát és 
tiszta hasz-

Nélkülözhetetlen munkatársa
minden üzlettulajdonosnak.

Okvetlen kérjen díjtalan ismertetést, 
ha még nem vezette be!

Kényelmes részletfizetés — Csere — Garancia 
Karbantartás.

NATIONAL REGISZTRÁLD 1*ÉNZTÁI*AK 
TERJESZTÉSI VÁLLALATA,

Budapest, IV., Szarka-ti. 4. Tel.: 82-5-10.

zös szerzeményének kell tekinteni. Lzérl a feleség ré
szére munkabér dinén juttatott összeg nem minősül 
munkaviszonyból származó biztosítási kötelezettsé
gei lélesítő javadalmazásnak. L szempontból kétség
telen az is, hogy a férj foglalkozásában dolgozó fele
ségnek munkatevékenysége nem arra rániyul, liogv 
általa megélhetési keresőforráshoz jusson, mert a fe
leség eltartásáról a férj enélkül is gondoskodni köte
les. A közös háztartásban élő feleségnek férjénél való 
munkavállaló minőségét az erkölcsi követelmények is 
kizárják, a közszerzeményre vonatkozó jogi elvet pe
dig az 1927:XXI. te. 26, 8-ában és az 1928:XI. le. 
27 S-áhan foglalt azok a rendelkezések is érvényesí
tik amelyek szerint a munkaadóval együtt élő házas- 
társ a munkaadó járuléktartozásáért egyetemlegesen 
felelős A férj üzemében dolgozó feleség bázaslársával 
nincs munkaviszonyban, nincs tehát munkabér sem. 
következésképpen a biztosítási kötelezett'ég alapfel
tételeinek hiányában a feleség biztosítási kötelezett
sége nem állapítható meg. (603,320/1932. ig. hat.)

A feleség szavatossága az OTl-nál. A törvény 
szerint a hzázastárs is felel, felelősséggel tartozik az 
OTI-val szemben, de csak olyan követelésekért, ame- 
Ivck a házassági együttélés alatt keletkeztek. Ha a jót
álló házaslárs ezt kifejezetten kívánja, akkor az általa 
fizeletl összeg nem a legrégibb tartozásra fordítandó, 
hanem arra, amelyik a jótálló házaslársat terheli, 
vagyis csak ti házassági együttélés ideje alall esedé
kessé vált járulékokra, illetőleg ez idő alatt felmerüli 
ténvekből származott megtérítésekre fordítható. (Mf. 
XVII. 1483—1932.—8.)

Csak legalább egy havi szolgálatnál kötelező a 
cseléd OTI-bcjjelentése. Az 1927:XXI. le. 3. 8. 5. be
kezdésének az a rendelkezése, hogy a biztosítási kö
telezettség fennáll abban az esetben is. ha a munka
vállalás csak átmenetileg, ideiglenesen, vagy kisegílő- 
képen történik, csupán a hivatkozott törvény 1. íj
ában felsorolt munkavállalói csoportokra vonatkozik, 
míg a háztartási alkalmazottakra vonatkozóan a hi
vatkozott törvény 5. 8. 1. pontja a biztosítási kötele
zettség előfeltételéül a „rendszeresen" folytatott ház- 
larlási személyesszolgálntot kívánja meg. Rendszeres 
szolgálat alatt pedig a kialakult hirói gyakorlat 
szerint -  valamely hosszabb időtartamra kötött mun
kaviszonyt. de a háztartási alkalmazottakra legalább 
is egv hónapi, az 1876. évi XIII. te. 1. és 64. 8-ainak 
megfelelő elszegödést kcH érteni. (Bp it. tábla XX I1. 
491 I 1934/35.)

Zwack-Hkőrgyár elsőrangú gin-!, vhisky-l, vermutból, 
eocklaill és tokaji borból löz.öll konyakot hoz forgalomba, 
amelyet bármely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek 
ajánl a karlársak szíves íigyebnébe. Fenti öl cikk sok kül
földi Hurkánál még jobb is. Mi vetésbe/, is páratlanok.

„Hattyú" (lözinoső- és fehérneiiiúkttloönzö vállalat
(Budapest, VII., Klauzál ueca 8.) a legmodernebbül újon
nan herendezell üzemével, mindenben a legkedvezőbb fel
tételek mellett áll kartársnink rendelkezésére.

A kávésipari súlyosan érintő gazdasági viszonyokat, 
még az olyan szilárd elvek szerint irányított vilagvallalat 
is, mint a National Regisztráló Pénztárak, kénytelen erő
sen figyelembe venni. Kreol tanúskodik iparunk részére 
speciálisan készüli új kalkuláció ja. amely méltányolva 
helyzetünket, megfelelő ármérséklést s lizetési könnyítése
kéi jelent szám unkra. A National nélkülözhetetlen a kávé- 
házban és a kávés így mégis inkább Közvetlenül a gyári 
képviselethez fordul, mintsem „kéz alatt" vásároljon ol- 
esőbbnn. Az ilyen „öleséé* vásárlások nem nagyon fizetőd
nek ki, mint azt az. utolsó években nem egyszer konstatál
tuk. Egy kom plikált készüléknek mindig lehel rejlett hi
bája, amely azután éppen azon a bizalmon keresztül, am e
lyet a kávés a National iránt táplál, megkárosítja a tu la j
donost. Természetesen úgy erkölcsi, mint anyagi szavatos
ságot csakis azokért a kasszákért vállal a társaság, amelyet 
bizonyos batáridőn belül ö szállított a kávéházba. Ebben 
az esetben tényleg meg van védve a tulajdonos minden 
pénzkezeléssel járha tó  kártól és a legnagyobb forgalom mel
lett is nyugodt és biztos lehel abban, hogy a készülék 
ellenőrző szerve a legkisebb hibát, vagy hiányt azonnal 
feltünteti. K artársaink az eddig tapasztaltakon okulva, a 
jövőben méginkább óvakodni fognak a „zsákba m acska" 
vásárlástól egy olyan tárgy vételénél, amelyre az egész 
üzem pénzforgalma bonyolódik. Ha valahol, úgy elsősor
ban itt a legelső szempont a bizalom és csak másodrendű 
az ár. Mert könnyen kiderülhet, hogy az olcsóbb a drágább.

Felelős kiadó: Gyeiies Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííinlézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ueca 5

Kristály ásuányos forrásúi?, csak Szent Lukács uédjeggyel eredeti
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1 A Budapesti Kávésok Ipartestiilete elnöksége a 
testület összes tagjainak ezúton kíván

boldog újévet
Mészáros Győző elnök,

(«ál Arnold, Szabó Sámuel,
De. Steausz Vilmos alelnökök.

De. Havas Nándor főjegyző.

A Budapesti Kávésok Áruforgalmi Részvény- 
társaságának igazgatósága

boldog újévet kíván
igen tisztelt ügyfeleinek

Losoiiezi Gusztáv ügyvezető elnök. 
Kemény Imre igazgató.

B. U. É. K.
Mészáros Győző

Központi kávéház

Boldog újévet kíván

Singer Kálmán

Valéria kávéház

Fővárosi Vendéglősök és Koresmárosok 
Szik víztermelési és Fogyasztási Szövetkezete
igazgatósága és felügyelőbizollsága boldog 
újévet kíván tagjainak.

Boldog újévei kíván
Bizánc Ká\éház-ÉItercm kft.

Az ipartestület minden egyes tagjának a 
legboldogabb újévet kívánja a

Dreher-Haggenmacher 
Első Magyar Rész vény ser fűződé 

Részvénytársaság.

B. U. É. K.
FTOILF kávébáz

V„ Zoltán uccu 18.
____ __i--—---

Boldog újévet kíván
tisztelt üzletfeleinek és barátainak

Kőbányai Polgári Seríöző és 
Szent István TápSzermíívek rt.

B. IJ. É. K.
MFTROPOL Szálloda és Kávébáz 

Igazgatósága.

Igen tisztelt ügyfeleinek 
boldog újévet kíván

Wcllncr Alpaeea rt.
Budapest, ÍV., Deák Ferenc tér 3.

B. U. É. K.
Rónai Testvérek

Belvárosi kávébáz 
Hangli-Kioszk

Boldog újévet kíván kartársainak 
és barátainak

Katona István
Club kávéház 

Savoy kávéház

A legboldogabb újév legyen az. 
elkövetkezendő, ezt kívánja

City kávéház
Szabadság tér.

B. U. É. K. igen t. kartácsainak 
és üzletbarátainak,

özv. Reiner Mónié t-s 
Iteiner István

Vigszinház kávéliáz

B. U. É. K.
Café .Negresen

B. U. É. K.
Upor József

a Simplon Kávéház rt. 
igazgatója

Boldog újévet kíván 
kartársainak és ismerőseinek

Krasznrr Menyhért
Japán kávéház.
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i Boldog újévei kíván
a Miami kávéiul/.

Igazgatósága

Boldog újeszlcndőt kívánunk
Tarján Vilmos 

Zoltán Béla
a Nevv-York Kávéház rl. igazgatói

15. r .  É. K.
Langfcidcr család

j Az igen Ikszeli kávés uraknak, 
iizlelleiéinek és jóharálainak 
boldog újévei kíván

özv. tierkovils Károlyné eég

Boldog újévei kíván
Korányi Zoltán

Hóval Ltlerem- és Kávéliá/.iiz.-mekel bérlő rt.
VII., Kr/séliot-kónd Iá 17.

15. 1’. É. K.
Országház kávéház

Igazgatósága

15. U. É. K.
Losonczi CiiS/táv

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

a Budapesti Kávésok Ipariestiileie 
i n u n ka közvei i ló jenek ügyvezetője

15. U. É. K.
Uciner Jenő

Angol Kávéhoz

15. r .  É. K.
özv. Dózsa Jenóné i 

szül. Tihanyi Érzséhel
Balaton kávéház

ltnldog újévei kíván
.Modern Kávéház rt.

!5. U. É. K.
Széehényi kávéház és söröző

15. U. É. K.
Flórián kávéhoz

Az újév alkalmából sok jól kíván a
Varhl kávéház i

Boldog újévei kíván
Majléuyi István

Kávéház Ipari rt.

15. U. É. K.
Lukács Cukrászda rt.

Igazgatósága

15. U. É. K.
Flyséc kávé ház

Boldog újévet kíván
Markovies Lajos

Markovies- és Kossuth-kávéház.

Az igen 1. kávés uraknak boldog újévet kíván 
Springnt Henrik

lojásnagykereskedő
Vasvári Pál ueea 10.

15. V. É. K.
Douáth Lajos

a lloharl Trov-i és Leopold Löhlieh vvieni Muslafa 
kávéfőző gépek Magyarországi vezérképviselője

VII., Kertész ueea 42.

B. U. E. K.
Minden magyar kávésiparosnak, ipari szervezeteink vezetőinek, iparunk és lapunk jóakaróinak boldogabb, jobb újesztendőt kivan
a „KÁVÉSOK LAPJA“ szerkesztősége és kiadóhivatala

Laptulajonos: A Hiúin pesti Kávésok Iparlosliilnle. Megjelenik minden hó 1-én és lóén.
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