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E m lé k e z te tő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Január 20-ig befizetendő az álalányozott és ze
nés kávéházak vigalmiadója.

Január 24-én (Csütörtök) délután 5 órakor elöl
járósági ülés.

Január 25-ig benyújtandó vigalmi adó átalánvo- 
zása iránti kérvény,.

Január 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti, külön- és rokkantellátási adó.

Január 31-ig felmondható a rögzített kereseti-, 
jövedelem és vagyonadó. Megfizetendő a zeneszer
zői jogdíjak 1. félévi részlete.

Február 5-ig megfizetendő az 1035 év I. negye
dére (február) esedékes üzletbér első részlete.

Február tí-ig megfizetendő a nem átalányozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Február 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
február havi fény űzési és forgalmi adóátalányukat 
megfizetni.

Február 15-ig fizetik fény űzési adójukat azok, 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

Február 15-ig benyújtandók a járda foglalási en 
gedélyek iránti kérvények.

Hfegllinó
A Budapesti Kávésok Ipartestületinek elöljáró

sága f. évi január 24-én (csütörtök) délidén 5 órakor 
az Ipartestület tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre az elöljáróság tagjait meghívja. 

Budapest, 1935. január 15-én.
Dr. Havas Nándor s. k„ Mészáros Győző s. k,,

főjegyző. elnök.

Újévi üdvözlés
Az esztendő 3(55 napja közül egyetlen nap az, 

amikor a testület vezetője egy esztendő fáradságos 
munkájáért elismerésben részesül. E jutalom ugyan nem 
látható és mégis értékes, a karlársak hálája és szere- 
tetének dokumentálása az ő érdekükben kifejteti ne
héz és nagy munkáért.

E gondolat jegyében jelentek meg Újév napján a 
Centrál kávéház külön helyiségében Mészáros Győ
zőnek, az ipartcsliilcl elnökének barátai és lelkes tisz
telői, hogy őt az évforduló alkalmából meleg szere
tettel köszöntsék és üdvözöljék.

A megjelentek névsora a következő: Gál Arnold, 
Szabó Samu, dr. Strausz Vilmos alelnökök, Ikmcr 
György, Ilodó Adolf, ííöhm Ferenc. Kruszner Meny
hért, Klauber József, Frvimirth Jenő, Hónai Miklós, 
lieiner István, Lissuiter Gyula, Grósz Ödön, Weinyrii- 
ber Ignác, Gcrö Áron. előljárósági tagok, Losonczi 
Gusztáv a Kávésok Aruforg. rt. elnöke, Kernéin/ Imre 
igazgató, Kammermaijer Antal cégvezető, Marton Jó
zsef az ipartestületi tanonciskola igazgatója, dr. Ha
vas Nándor főjegyző, Donáth Andor, Vas István, 
ipartestületi tisztviselők, dr. Havas József, László Gé
za és a Mészáros család tagjai és tisztelői igen nagy 
számmal.

Az est ünnepi szónoka dr. Strausz Vilmos alelnök 
volt, aki a következőkben tolmácsolta az elöljáróság 
és a testület tagjainak üdvözletét:

„Megint elmúlt egy esztendő és ez az évforduló 
alkalmat ad nekünk arra, hogy egyrészt visszatekint 
síink, másrészt a jövőt vizsgáljuk.

Már a bibliában is benne van a 7 bő és 7 szűk 
esztendő története amelyek nemcsak a biblia korá
ban, de azóta is sorozatosan váltják fel egymást. Már- 
már azt hittük, hogy az elmúlt évek szüksége után 
végre jobb. bővebb évek következnek. Sajnos ez nem 
következett be. Nem ki\á'n az elmúlt esztendő ese
ményeivel részletesen foglalkozni, csak azt az egyet

Budapesti Központi Általános 
Tejcsarnok Részv*-Társ.
VII., Rottenbiller ucca 31.
Telefon: 46-2-63, 46-2-64, 46-2-65, 32-3-07, 33-8-91, 34-6-08, 35-0-16.

A főváros kávéházai, szá llod á i és 
kávém éréseinok szá llító ja  
Tojás o sztá ly
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Alapítva: 1910. M e z é t  £ d e  Alapítva: 1910.
Precíziós műszerész-mester. Gópkonstrukciók| találmányok 
tervezése és kidolgozása, tömegcikkek gyártása, elektromos 

gépek szakszerű készítése és javítása.
Telefonhfvó : 43-1-52. <0- Ellenszám lára is dolgozom )
Budapest, VII., Klauzál-tér 13. =  Dob-ucca 45.

állapítj;i meg, hogy ma már nem tisztán a mireánk 
nehezedő terhek a legnagyohl) bajai a mi iparunknak, 
ele belülről pusztít a kór, a vad. mindenre elszánt 
verseny, amelynek gátja nincsen.

Sajnálattal látjuk, hogy míg más iparágak létét 
és fejlődését vámvédelem és gazdasági intézkedések 
biztosítják, nekünk ebből nem jut semmi és sokszor 
megértés nélkül kezelik iparunk ügyeit.

Újabb időben a kézművesipar keretében alakul
nak kartelszeríí megállapodások. Nekünk is ily irány
ban kellene dolgoznunk, megállapodást létesíteni az 
iránt, hogy egymásnak ne editáljunk versenyt. Ma 
testületi határozattal meg tudtuk oldani az újévi 
ajándékok kérdéséi, mit a közönség is luodmásul vett. 
ebben az irányban is lehetne valamit alkotni. Remél
jük. hogy mint a múltban, ez évben is sikerülni fog 
az adók némi könnyítését elérni.

Sajtó alatt van a pesl-budai kávésipar 250 évé
nek története. Éz a munka azt fogja bizonyítani, hogy 
a kávésipar hosszú évek keserves küzdelmei köze
pette felszínen tudta magát tartani. Ennek oka az 
volt. hogy ennek az iparnak mindig meg volt a cél
tudatos vezetője, aki az ügyek élén állva legyőzte a 
nehézségeket. Az újév alkalmából szeretettel üdvözli 
az elnököt, azt kívánva, vezesse sok éven át testüle
tünket mindnyájunk és iparunk javára!"

A zajos tapsok elhangzása után
Més záros Győző elnök az üdvözlést a következő 

szavakkal köszönte meg:
,,Nem tudom hány éve annak, hogy iparunk 

traditiőja szerint engem otthonomban felkerestek, 
h o g y  az évforduló alkalmából szereteteket jókívánsá
gaitokkal együtt kifejezzétek. Amikor ezeket a me
leg szavakat hálásan viszonzom, ehhez néhány gondo
latot akarok fűzni. A mai súlyos időkben egy közű
iét élén állani, bizony nem nagy öröm Nincs az esz
tendőnek olyan napja, amikor valaki kéréssel vagv 
sérelemmel ne fordulna a testület elnökéhez. Sajnos 
az elnök is csak ember, aki minden bajra nem tud 
orvosságot találni vagy adni. Szűk látókörű emberek 
magánügyeikből közügyét csinálnak, sőt hangulatot 
akarnak teremteni. Ezek a dolgok gátolják aztán azt 
intenzív együttes munkát sok esetben. Mindenkor a 
legnagyobb készséggel járok el az ipar ügyeiben, de a 
testület nem lehet egyesek magánérdekeinek kijárója.

Ma még nem látni a derengést, még ködös az 
idő. De hogy a magyar kávésipar a lejtőre jutott, an
nak nem kizárólag a közviszonyok az okai, hanem 
80%-bán maguk a kávésok. Mi, akik a testületben 
élünk, annak ügyeivel naponta foglalkozunk tudjuk, 
hogy mindenütt hányat ütött az óra. Ezért nem tudok 
ma buzdító szavakkal a jövőre rámutatni. A kávés
ipar azonban össze van forrva a főváros életével és 
reá még a jövőben is hivatás vár.

C E L L U L O I D  AJ TÓVÉDŐ . lgrM
k o p á s t ó l ,  p i s z o k t ó l !  M inden színben e s  form ában készül.

H u z a t  e l l e n  C E L L O F I X
Higiénia Celluloidipar, Hold-utca 5. T E L E  K O N : 15-9-16.

Közéleti működésem jutalmának tekintem azt, 
hogy a mai napon megjelentelek nálam és szeretete
ket felém irányítjátok. Ez a szeretet és bizalom ad 
nekem erőt. hogy feladatomat kellő erővel, iparom 
iránti szereletemtől vezettetve, be tudjam tölteni. Ez
zel a gondolattal köszönöm és viszonzom a baráti 
üdvözlésieket!

A megjelentek lelkes éljenzéssel fogadták elnök 
szavait. Majd a fehér asztalhoz, ülve. folytatódtak a 
felszólalások.

Orosz Ödön elnök munkásságáért köszönetét 
mondva, reméli és kívánja jobb idők bekövetkezését.

Marion József a tanonciskola igazgatója a testü
letnek az ipari kultúráért hozott áldozataira való hi
vatkozással köszöntötte elnököt, aki minden nemes, 
hazafias célnak áldozatkész támasza.

dal Arnold szellemes felszólalásában elnök mű
ködését aposztrofálta, aki a maga kis birodalmának 

testületünknek — erélyes, céltudatos vezetője és 
irányítója.

Weingruber Ignác./ utalva arra. hogy a kávés 
leghűségesebb munkatársa a felesége, elnök nejét, 
családját, unokáit éltette.

(><il Arnold újabb felszólalásában Weingruber Ig- 
náezot köszöntötte, aki január 2-án tölti be 71-'ik 
évét.

A megjelentek nagy ovációban részesítették 
Weingruber Ignáezot.

Utolsónak
Dr. Havas főjegyző szólalt fel, ki reámutatva 

ana, hogy mint az ipartestület krónikása évek során 
‘ü ügyeli a testület ügyeit, elnök odaadó munkásságát, 
példaadó lelkiismeretességét mlítette fel. Az ipartestü
leti munkának nagyobb része nem a nyilvánosság 
előtt, de a zárt falak között zajlik le és ezért annak 
mértékét a kívül állók alig ismerik. Arra kérte az 
elöljáróság tagjait, vegyenek részt ebben a munkában, 
ne csak erkölcsileg és bizalmuk nyilvánításával támo
gassák az elnököt és a vezetőségei, de aktív részvétel
lel és munkával. Az iparnak és a testület tagjainak 
.l°bb, boldogabb időket kívánt.

‘vn 1 , . . „ D 1 1,11 “ Idl
feher asztal mellett, míg a késő esti órákban a lég jól 
hangulatban szétoszlott.

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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Megjegyzések
Idegenforgalom.

Az elmúlt hetek folyamán igen nagy örömmel 
vettük tudomásul a sínautóbuszok beállításával Bu- 
(lapest és Becs között elsőrangú, gyors: és közvetlen 
vasúti összeköttetés létesítését. A magunk részéről is 
alkalmunk volt ezt kitapasztalni és meg vagyunk 
győződve arról, hogy ez a sinautóbusz főként, ha a 
járatok száma megfelelően szaporíttatik, közelebb 
hozza egymáshoz a két világvárost. Idáig ez a dolog 
rendben is volna, azonban azt tapasztaljuk, hogy 
arra való tekintettel, hogy a vámvizsgálat nem a ha
táron. hanem a beszállás, illetőleg a fővárosba való 
megérkezés alkalmával történik, ez olyan körülmé
nyes, hogy valósággal feltűnést okoz és az érdekelt 
utasoknak nagyon kellemetlen. Nem a vámvizsgálat, 
hanem az a tény, hogy úgy a beszállásnál, de még in
kább a Budapestre való érkezésnél valóságos rendőri 
kordon veszi körül a be, illetőleg kiszállókat és ez 
kíséri a sinaulóhoz, illetve a megérkezésnél a vám- 
vizsgálat helyéhez. Természetesen nagy feltűnést okoz 
amikor az autó utasait tömegesen egy csoportban ki
séri a kirendelt rendőrök serege. Végre ez nem min
denkinek van Ínyére és főleg a fővárosba érkező ide
genek nagyon furcsán veszik ezt a rendőri diszkisé- 
rctet. Azt hisszük, hogy egv kis jóakarattal lehetne 
módot találni a segítésre.

Szilveszteri tánecngedély.

Hatósági jóakaratról, megértésről és támogatás
ról hallunk mindenütt. Ha egyebet nem, biztatást 
mindig kapunk. Ez a „jóakarat' késztette ipartestü
letünk vezetőségét arra, hogy a belügyminisztérium
tól még jóval Szilveszter előtt azt kérje, hogy a szil
veszteri tömegek hangulatát méltányolva engedjék 
meg kivételesen külön engedély nélkül a kávéházak
ban való rögtönzött táncot. E generális engedély fe
jében ipartestületünk elnöksége egy tekintélyes ősz- 
szeget ajánlott fel a jugoszláviai menekültek javára 
Azok az urak, akiknek ezt a kérdési előterjesztettük, 
lelkesedéssel és megértéssel vették tudomásul ipar
testületünk áldozatkészségét. De ember tervez, mi
niszter végez. Az ilyen kérdésekben való döntés a 
miniszternek van fenntartva, akihez a referensek 
csak nagy nehezen tudnak bejutni. Ebben az ügyben 
is december 31-én, Szilveszter napján délelőtt 10 óra
kor kaptuk meg a döntést, mely szerint a miniszter 
úr a kérelem teljesítéséhez hozzájárul, ha az ipartes- 
tiilót déli 12 óráig a felajánlott összeget befizeti és 
azok a testületi tagok, akik a táneengedélyt igénybe 
akarják venni, az államrendőrség főkapitányságánál 
szabályszerű táneengedélyt természetesen bélyeges 
kérvényben és az engedélydíjak lefizetése mellett ké
relmezik. A főkapitányság pedig ezen a napon csak 
déli 12 óráig tartott hivatalos órákat. Természetes, 
hogy a jótékony célra szánt összeg nem fizettetett be, 
mert hiszen a táneengedélyt senki sem vehette igémbe.

Franck-pótkavé és

A főpincérek óvadék kérdése.
A Főpincérek Lapját olvasva azt látjuk, hogy a 

főpineéri kar az elhangzott hivatalos és megnyugta
tó nyilatkozatok ellenére még mindig napirenden 
tartja a főpineéri óvadékok korlátozásának kérdését, 
mert sérelmesnek tartják, hogy a főpincérek ne ad
hassanak annyi óvadékot, amennyit akarnak és adott 
esetben ne veszíthessék azt el.

Annak idején, amikor az óvadékrendelet életbe 
lépett, a főpincérek azzal az érveléssel kérték annak 
életbeléptetését, hogy ilyen módon csak azoknak a 
pincéreknek van módjukban elhelyezkedni, akik nagy 
összegeket tudnak munkaadóik ‘rendelkezésére bo
csátani. ígv tehát a szegényebb sorsú vagy vagyonta
lan főpincérek elhelyezkedése meg van nehezítve.

Nem tudjuk, hogy ez idő óta a főpincérek mind 
megvagyonosodtak és hogy ez a szempont ma már 
mellékessé váll, de azt tudjuk, hogy azok az összegek 
és értékek, amelyekért a főpincér felelőssé tehető, 
mind jobban apadnak. Ismételten hangsúlyoztak — 
és ezzel mindig csak munkás érdekeket szolgáltunk,
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H antos testvével* r. t.
f e s t ő ,  m á x o f ő  és  
t a p é t ő z ő  iparíixem
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-28. 
Kávéházak, szállodák, éttermek lestő, mázoló és fal- 

kárpil munkálatait művészi kivitelben végezzük.

-  hogy az óvadék csak egy szolgálati időszak bevéte
lűinek fedezete lehel, de semmiesetre sem olyan ősz- 
szeg, amely az üzlet egész forgótőkéjét meghaladja.

Adott lényekkel állunk szemben, nincs módunk 
megszabni, hogy a megszorult kávés kitől szerez ma
gának hitelt, de a hitel bárkitől eredjen is. csak a reá 
vonatkozó törvényes szabályok szerint bírálható el 
és a főpincérek állal adott kölcsönösszegek semmiféle 
privilégiumban nem részesülhetnek.

Azt hisszük, hogy ebben a kérdésben az iparles 
tűiét álláspontja a helyes, mert hiszen a korlátlan 
kölcsönzési szabadság mellett, amikor az összeg el
veszett, azzal a naivitással élni, hogy a főpincér nem 
tudta, hogy az odaveszett összeg milyen célt szolgál 
és hogy ö csak óvadékot adott, legalább is nem őszin
te eljárás.

Az árvédelem kérdése 
a kávésiparban

Amikor felelős helyről hangok hangzanak el az 
árak állandó leromlásának megakadályozása tárgyá
ban. amikor egy — időközben lemondott — a leg
fontosabb termelési ágat képviselő miniszter, magát 
az árdrágítás miniszterének deklarálja, a kávésipar is 
súlyosan érzi az árak állandó leromlásának terhét.

Kétségtelen, az első pillanatra az általános ol
csóbbodás igen szimpatikus dolog, de ha a termelés 
folyamatát végigvizsgáljuk, azt látjuk, hogy a mai 
termelés a költségeket alig fedezi, az árak valóság
gal katasztrófát jelentenek.

Az utóbbi évek termelési politikájának egyik 
legsúlyosabb problémája volt a mezőgazdasági árvé
delem. amelyet holetlával, kiviteli prémiákkal és 
egyéb pénzügyi intézkedésekkel igyekeztek meggá
tolni. Hiába volt a jó termés; ez azt jelentette, hogy 
a termelő többel űzetett rá. mint rossz terméskor és 
amikor a termelő ráfizetéssel dolgozik, amikor exis- 
leneiájál csak mesterségesen tudja megvédeni, fo
gyasztása is a minimumra és a legszükségesebbre 
redukálódik, ami viszont a termelés többi ágaiban 
pangást és válságot idéz elő; ennek hatását érzi a ke
reskedelem és ipar minden ága, amelyeknek for
galma éppen a válságok miatt állandóan apad.

Nagyon messze mennénk, ha e válság okait és 
a fogyasztás apadását indokolni akarnák. Kz egy 
valóságos eirculus vitiosus, az élet körforgásából 
nagy összegek hiányoznak, amelyek hivatva lennének 
új tőkéket és munkaalkalmakat teremteni. Nagyon 
helyesnek tartom tehát azokat a törekvéseket, ame
lyek elsősorban a termelőt akarják talpraállítani, 
hogy azon át aztán az egész gazdasági élet új erőhöz 
jusson.

A kávésiparnak ebben a kérdésben még külön
leges vábága van. A megélhetésért folytatott éles ver
seny a mi berkiünkben is olyan árrombolási eredmé
nyezett, amelyek még a termelési költségekkel sin
csenek arányban.

Kz ármérséklésnek talán jogosultsága volna 
akkor, ha az előbb említett agrár termékek árának 
leszállítása a mi üzemeinkben is szereivel játszana, ez 
azonban nem így van. A kávéházban a mezőgazdasági 
termelés cikkei: hús. zsír, főzelékek s|b. aránytalan 
kis szerepet játszanak, a fontosabb a vaj, amelynek 
az ára nemhogy leszállót! volna, hanem hatóságilag 
szabályoztatoll, többi nyersanyagaink pedig kávé, tea 
csokoládé import áruk lévén, azok áralakulása a vi
lágpiac paritásához alkalmazkodik, ami mellett a 
behozatalnál fizetett és utóbbi években többször fel
emelt vámok azokat ismételten megdrágították 
nincs tehát semmi komoly jogcím arra. hogy a kávé
házakban ez az árrombolás tovább grasszálhasson.

Meg kell állapítanunk, hogy nem speciális ma
gyar jelenségről van szó, ezt Kurópa többi országai
ban is tapasztalhatjuk, azonban az! is látjuk, hogy 
külföldön már ezzel a kérdéssel komolyan foglalkoz
nak. úgv Németországban, mint Ausztriában törvény
erejű rendelkezések hozatnak az árrombolások meg
fékezése céljából. Nálunk ezzel szemben még ma is # 
érvényben van a háborús évek óla az uzsora- 
bíróságokról és árdrágító visszaélésekről szóló tör
vény és tudunk eseteket, amikor ennek alapján még 
ma is eljárások indíttatnak és ítéletek hozottnak.

Mészáros Győző.

l)r. fíördeler, a némelbirodalmi árvizsgálás kor
mánybiztosa, december 21-én rendeletet adott ki, 
amely szerint a tudatos árrombolókai fogházzal vagy 
korlátlan pénzbüntetéssel sújtják. Az erről szóló 
rendelet a bevezetésben ezt mondja:

..A fogyasztók vásárlóképességének megfelelő 
árak, elegendő termelés és kínálat mellett, legcélsze
rűbben az egészséges verseny medrében alakulnak 
ki. Mivel azonban a fogyasztás erős csökkenése mel
lett nagy a hajlandóság és a veszély arra nézve, hogy 
a termelő a közterhek és a tisztességes munkabérek 
valamint az anyagszállítók fizetését kétségessé tevő 
alacsony árakat szabjon, ezért közérdekből a rendes 
és igazolt árak érvényesülését biztosítani kell

Kppen ezért a kormánybiztos új rendeleté ki
mondja a korlátlan pénzbüntetést, vagy az elzárást 
minden olyan iparosra vagy művezetőre nézve, aki 
hitelének tisztességtelen igénybevételével az államot, 
a községet, a közérdekű intézményeket és a munká
sokat. vagy a hitelezőket megillető követelések koc
káztatásával árukat vagy munkákat olyan áron kí
nál. amelyek a termelő saját költségét nem fedezik, 
amelyek nem felelnek meg a rendes és rendszeres 
gazdálkodás feltételeinek. Az ennek alapján kisza
bon büntetés végrehajtására akkor kerül sor. amikor 
a hű nős a fizetéseit beszüntette vagy csődbe kerüli

Az árrombolók fogházba 
kerülnek
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Kim HÓI érvényben maradiuik a tisztességtelen 
versenyről és a csődeljárásról szóló törvényekben 
foglalt büntetések is.

*

Megjegyezzük. hogy a hilclsértésről szóló 1902. 
évi IX, te. I. S-a nálunk is egy évi fogházzal bünteti 
azl az iparosi, aki hitelezőinek kielégítését csorbítja 
azzal, hogy nyilvánvaló pazarlása, vagy nagy mér
tékben hanyag, vagy könnyelmű üzlet vitele illetőleg 
gazdálkodása következtében fizetésképtelenné válik. 
Énnek a S-nak a következő mondata szerint, hanyag 
és könnyelmű üzletvitel az. ha az iparos üzleti tőké
jét merész üzletekben kockáztatja.

Éhből látnivaló, hogy a magyar törvényhozás 
már három évvel ezelőtt ugyanebben az irányban, 
ugyanolyan vagy még erősei)!) megtorló eszközöket 
bocsátótI bíróságaink rendelkezésére.

Érdemes volna behatóan és kimerítően foglal
kozni avval a kérdéssel, hogy miért nem került az. 
árrombolás problémájával kapcsolatban eddig egvel- 
len egyszer sem sor ennek a kitűnő magyar törvény
nek az alkalmazására. Énnek révén meg lehetne 
állapítani, vájjon a felekben vagv a bíróságokban 
kelbe ennek a terméketlenségnek okát keresni?

'_______________ (tnia)

Roda Roda az irodalmi 
kávéházakról

Roda Ródd. a Pécsben élő nagy magyarbarát 
író rendkívül érdekes csevegést írt a Neues Wiener 
Jonriud november l-iki számában az irodalmi kávé
házakról, ezek másfélszázados múltját írva le.

Goethe, Heine, az öreg Johann Strausz kávéházi 
társaságai mellett öli találjuk Richard Wagner, Liszt 
Ferenc, Analole Francé, Schoppenhauer, Andersen 
és (fogoly neveit. Ibsen ép olyan kávéházi ember 
volt, mint Arlluir Sehnilzlcr, vagy IVAnnunzio. Cik
kében megelevenedik a párisi Procope. a padovai 
Pedrocchi, a velenzei Quadri, a római (ireco. a lon
doni Garraway, a berlini Joslv. Látjuk, hogy ugrik 
fel 17(S9. juliiís l.'l-án este Camille Desmoniines a 
kávéházi asztalra és ezzel megindítja a francia for
radalmat, .szobra azt a pillanatot ábrázolja, melyben 
felugrik egy kávéházi székre. Itt hívta fel a párizsi 
Gálé de Foy népét, hogy vonuljon a Bastille ellen.

A 1 <S. és 19. század világirodalma vonul fel Roda 
Ródd cikkében. Megemlékezik a pesti Pillvax kávé
házról is.

Mi magyarok sem maradunk el kávéházi irodal- 
miságunkkal a világirodalom kávéházi jelenségei 
mellett. A kávé első költője a törökverő gróf 
Zrimji Miklós. Megénekelte azt Arany János is. .Tó
kai Mór, Mikszáth Kálmán. Rákosi Jenő. TTerezeg 
Ferenc, Munkácsy Mihály. Yáradv Antal. Agai Adolf. 
Roksies Gusztáv, báró Dóczy Lajos, Márkus László 
írói és művészi pályafutása csak úgy a kávéházban 
kezdődött, mint Petőfié. Leehner Jenő és Szinvei- 
Merse Pál kávéházban gyakorolták a legnagyobb ha
tást korszakuk fiatalabb nemzedékére. A Nyugat és

P á lp w zta i salt 
H eller d o b o z 

em m enthali
D e rb y sait kávéházakban

nélkülözhetetlen

a Hét a Central kávéház. asztalairól indultak el. a 
Ncwyork és Múzeum kávéházakban folytatódlak, 
majd újra a Centralba tértek vissza. A magyar iro
dalom elválaszthatatlan a Török Császár, a Philoso- 
plms. az Arany Sas, a Pillvax, a (mii. az Arany Ökör. 
a Kamuion, a Vadászkűri, a Báthory, a Fiume, a 
Múzeum, a Central, az Abbázia, Palermo, a Ncwyork 
a Balaton, a Baross neveitől.

A mai irodalom úgy él a Central, a Simplon, a 
Japán, a Ncwyork. a Bucsinszky, a Philadelphia, a 
Hadik, a Gellert falai között 1935 ben, mint 1795- 
ben a Kemnilzer, máskép Márványos, vagyis Nagy 
kávéházban. Ambrus Zoltán csak kávéházban tu
dott írni, Ady Lidiiének nagyon kevés verse van, 
amely ne kávéházban született volna meg, Bródy 
Sándor a Tanítónőt a Club kávéházban írta, Kacsóh 
Pongrácz a János vitéz melódiáinak nagy részét a 
Newyorkban szerzetté és Munkácsy Mihály első 
pénzéi a József-léri Kari kávéházban kereste meg.

Minderről és mindenről a pest-budai káyéházak 
történetéről szóló s sajtó alatt levő munkában fogunk 
olvashatni a legnagyobb részletességgel. A készülő 
munka kefelevonatain máris felvonói a magyar múlt 
egy része régi magyar és budapesti kávéházak abla
kaiból nézve. Bevihiqua-BorSody Béla.

H I V A T A L O S  R É S Z
Budapest Székesfőváros Polgármestere.

Tárgy: A budapesti kávéházi alkalmazottak 
kereseti adóalapjának megállapítása 
az 1935. évre.

197.218 1934. pm. ii. o.
18,046/1934.—VI.

II A T Á B () Z A T .
A budapesti kávéházi alkalmazottak adóalapját. 

figyelemmel a jelenlegi gazdasági viszonyokra, az 
1935. évre a további intézkedésig, de legkésőbb 1935 
évi december hó 31-ig a következőképen állapítom 
meg:
főpincér kereseti adóalapja belenként

az 1. o. üzemben 60 (hatvan) pengő,
II. o. üzemben 15 (negvvenöt) pengő, 

felszolgáló és íizelőpineér kereseti adóalapja hetenként 
az T. o. üzemben 31 (harmincnégy) pengő.
., II. o. üzemben 28 (huszonnyolc) pengő 

kávéfőző és felirónő kereseti adóalapja hetenként 
az 1. o. üzemben 28 (huszonnvole) pengő, 
a íl. o. üzemben 2-1 (huszonnégy) pengő, 

kávéfőzőnő kereseti adóalapja hetenként

M o e z n i  k - m  u  s t á i *  le g y e n  m in d e n  a s z ta lo n  I
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az I. o. üzemben 24 (huszonnégy) pengő, 
a II. o. üzemben 21 (huszonegy) pengő, 

a segédszemélyzet (terű. vagy nő) az I. o. üzemben és 
kenyeres kereseti adóalapja hetenként 21 (huszonegy) 
pengő.

Az osztályozást illetőleg az 1. osztályba tartoznak: 
Abbázia, Alsómargitsziget, Angol, Astoria, Ha 

lázs, B aross. Bcllevue, Belvárosi, Bodo, Bristol, Brit
tannál, Ciró, Capri, Carllon, Chapeau Rouge, Duna- 
eorso, Edison, Elysée, Enike, Etoile, Libris, Fővárosi 
Pavillon, Gerbeaud, Gresham-Venezia, Ilangii, Hun
gária, Keleti. Központi (Central), Lukács rt.. Lukacs- 
kert. Spolariob, Miami. Mignon. Metropole. Newyork, 
Negresco, Országház-téri. Ostende, Paiacc, Palatinus 
Park rt. (Margitsziget), Parisette, Pátria, Pannónia, 
Park, Royal. Savov, Simplon, Szabadság, Svábhegyi 
Nagyszálloda, Unió, Várkert-Kioszk, Vigszinház és a 
kávéházi jellegű tejivók,

A II. osztályba tartoznak a lel nem sorolt üzle
tek.

A különleges lény űzési kávéházi vállalatoknál 
alkalmazott személyzet adóalapját ezen rendelkezés 
nem érinti, mert azok személyzete tovább is az I/A. 
vendéglői alkalmazottak részére a 90414/1933.—VI. 
számú határozattal megállapított kereseti adóalap 
után adóznak.

Erről a polgármesteri VT. (pénzügyi ügyosztályt), 
a központi adószámviteli hivatalt, a kér. adószámvi 
teli (forgalmi és kereseti adó) osztályokat és a buda
pesti kávésipartesliiletet (VIII., József körút 38.) és 
a főpincérek országos egyesületét (VIL, Hársfa uccu 
31.) értesítem, a két utóbbit azzal, hogy ezen megál
lapítás ellen 15 nap alatt a m. kir. Pénziigyigazgató- 
ságnál fellebbezéssel élhet.

Budapest, 1934. évi december hó 18-án.
A polgármester megbízásából:

iMmotte s. k. 
tanácsnok.

Figyelmeztetés!
Figyelmeztetjük Kartácsainkat, hogy a vigalmi- 

adó átalányok kérésének utolsó terminusa január 25. 
Aki eddig kérvényét nem adja be, átalányt nem kap
hat.

H Í R E K
Szendy Károly polgármester üdvözlése. Ipartestü- 

letiink elnöksége tiszteletteljes lelkes levélben fejezte 
ki jókívánságait Szendy Károly polgármesternek hi
vatalba lépése alkalmából. Az üdvözlést a polgármes
ter a következő sorokkal köszönte meg:

,,A Budapesti Kávésok Ipari est iilete 
l. Elnökségének,

Budapest.
Polgármesterré történt megválasztásom alkalmá

ból küldött szerencsckivánataikat hálásan köszönöm
Szondi] Karóig s. k, 

Egkhcr Ferenc a bécsi kávéstestület elnökének 
ünneplése. Egkher Ferenc, a bécsi testvértestület el
nöke 25 évi munkásvág után állásáról lemondott. A

Teabeszerzésnél próbálja ki
A

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

Olesó, kommerc teákul (14 pengőn alul) ne 
vásároljon. A tea árában csak 8 pengő maga a 
vám, úgyhogy az alanti árakon alul csak silány 
minőség szerezhető be, mely kávéházi célokra 
alkalmatlan.

Kimérve is szállítunk alanti keverékeinkből: 
lm periül keverék per kg . . .  P 20, 65 
Royal keverék per kg . . . .  P 18,45 
Lipton rendsz. teakeverék per kg P 19,05 
Teakeverék A per kg . . . .  P 17,40 
Teakeverék B per kg . . . .  P 14,80

nagyszorgalmú, érdemes elnök lemondását a testület 
sajnálattal vette tudomásul, de szándéka megmásitá- 
sára nem sikerült öl rábírni. A (estidet nagyérdemű 
elnöke iránt érzett háláját olymódon kívánta kife
jezni, hogy őt a m. é. december 20-án tartott köz
gyűlésen egyhangúlag a testület diszelnökévé válasz
totta nieg. Ipartestületünk vezetősége, amelyet Egkher 
Ferenc diszelnökhöz évtizedes lelkes barátság fűz, 
meleghangú levélben csatlakozott az ünnepléshez.

Halálozás. Frey Gyula ipartestületi tag, a Sziget 
Club bérlője, f. é. január 1-én. életének 54-ilc évé
ben elhunyt. Temetése január 6-án ment végbe az új 
kőzIemető halotlasházábői.

Elöljáróság! ülés. A Budapesti Kávésok Ipartcstii- 
leténe kelőijárósága f. é. január 24-én (csütörtök) 
délután 5 órakor tartja ez évben első előljárósági ülé
sét. Felhívjuk az elöljáróság tagjait, hogy a napirend 
lontosságára való lek in tettel, minél teljesebb számban 
jelenjenek meg az ülésen.

Adóközösségi értesítés. Minthogy az 1935. évi 
adóközösségi átalány megállapítására vonatkozó tár
gyalások még folyaamblavnnnaak Ák!VP.DGOVCUM 
még nem történhetett meg, az adóközösségi tagok a 
múlt évben kivetett átalányt tartoznak további intéz
kedésig megfizetni. Azok pedig, akik a múlt évben 
nem voltak adóközösségi tagok, oly összeget tartoz
nak fizetni, amennyinek megfizetésére őket az adó
közösség vezetősége felhívta.

Zcncjngdíjak ügye. A magyar szövegírók-, zene
szerzők és zeneműkiadók szövetkezete f é. január 
1-vel uj jogdíj-láblázalot adott ki. mely a zenéltetés 
minősége, időtartama szerint osztályozza az egyes 
kaveházakal. Ez az új táblázat egyes kávéházak jog
díjainak erős felemelését tartalmazza, ami számos 
panaszra adott alkalmat. Iparteslületiink elnöksége ez
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ügyben tárgyalásokul kezdeményezett a szövetkezet
tel, amelyek eredményekéi) megállapodás létesült az- 
irúnyban, hogy a kivetések revízió alá vétetnek és ad
dig, míg ez a közösen lefolytatandó revízió megtörté
nik, kartársaink csak a mull évi átalányokat fizetik.

A vigalmi adóátalanyok ügyében az ipartestület 
elnöksége eljárt a székesfőváros pénzügyi osztályában, 
ahol a vigalmiadó eltörlését, végső esetben pedig az áta
lányok leszállítását kérte. A kérelem érdemben csak ak
kor kerül elbírálásra, amikor a fővárosi választások 
után az új vezetők helyeiket véglegesen elfoglalták.

Tisztelgés a belügyminisztériumban. Mészáros' Győ
ző elnök vezetésével nagyobb küldöttség jelent meg a 
belügyminisztériumban, hogy dr. Tomcsáiufi Kálmán 
min. főtanácsost, aki az iparunk sorsát intéző rendé
szeti osztály vezetését újból átvette, üdvözölje. Mészá
ros Győző elnök igaz tisztelettel köszöntötte dr. Toin- 
csányi Kálmánt régi helyén és arra kérte, hogy a ká 
vésipar eléje kerülő ügyeit jóakarattal és szeretettel 
intézze. Dr. Tomcsányi Kálmán az üdvözlést megkö
szönve kijelentette, hogy az állampolgárok boldogulá
sának előmozdítását mindenkor közérdeknek tekin
tette és ebben az irányban kíván a jövőben is működ
ni. Egyúttal tekintettel sokoldalú elfoglaltságára, arra 
kérte a megjelenteket, hogy a konkrét ügyek megbe
szélése céljából külön alkalommal keressék fel őt.

A Magyar írás és a Prágai Magyar Hírlap aján
lása. Tudjuk, hogy az egykor magyar Felvidéken a 
magyarnyelvű sajtó mily nehéz küzdelmet folytat a 
magyar nyelv és kultúra kincseinek megóvása érde
kében. Ezt a feladatot a Prágai Magyar Hírlap napi
lap és a Magyar írás c. havi folyóirat kiválóan teljesíti, 
amikor európai nívón szerkesztett közleményeivel és 
cikkeivel egyikszik a felvidéki magyarság kultúráját 
szolgálni. Ez értékes kultúrkapcsolatok fenntartása 
érdekében kívánatos, hogy azokat az anyaország kö
zönsége is megismerje és támogassa. Ez okból arra 
kérjük t. tagtársainkat, hogy ezeket a lapokat a ma
guk részéről is előfizetésükkel támogassák.

A kártyaellenőrzések ügyében a testület elnöksége 
eljárt a pénzügyigazgatóságnál, hol szóvá telte a kar
társak részéről beérkezett panaszokat. Mielőtt a kér
désben végleges intézkedés történnék, felhívást kap
tunk, hogy az egyes ellenőrzési eljárásokról tegyünk 
jelentést. Ez okból felhívjuk kartársainkat, közöljék 
a testület irodájával, hol és mikor tartattak ilyen kár
tyaellenőrzések és minő észrevételek tétettek.

Reggel öt óra után nem kell kapupénzt fizetni. A
belügyminiszter az 1.505—1897. közgyűlési szabály 
rendelet alapján kimondotta, hogy a fővárosi házak 
kapuit október 1. és április 30. közti időben este 10 
órától reggel 6 óráig kell zárva tartani ugyan, de a 
házmester nem jogosult hajnali 5 óra után is kapu
pénzt szedni a lakóktól. Április 30-tól október 1-ig 
természetesen reggel 5 órakor is ki lehet nyitni a ka
put. Ezzel a belügyminiszteri határozattal végérvé
nyesen elintéződött a kapupénz-probléma.

Hattyú gözmosó és fehérnemű
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. Telefon 38-5-58 és 35-8-59. 
Az ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer._____
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márványtisztitásra a legalkalmasabb!
Götzl Lipót „SIDOL“ vegyitermékek gyára R. T. 

Telefon: 90-6-80 és 96-8-27.
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SSBPBHBH
A német „Jogász Hetilap" közli, hogy ennek az 

esztendőnek első kilenc hónapjában Németország te
rületén 11.000 személyt kellett megbüntetni a helyi 
rendőrhatóságok rendeletéinek áthágása miatt — 
csupa olyan embert, akinek a rendelet ékről tudomása 
nem volt. mert nem olvas újságol. A bíróságok vala
mennyi esetben abból az alapelvből indultak ki. hogy 
„az újságolvasás kötelesség és nem szórakozás".

A fővárosi ipartestületek egyezményt létesítettek 
a közelgő önkormányzati választásokra. A fővárosi 
ipartest öletek ezúttal kellő időben lépéseket lettek a 
közelgő önkormányzati választások előkészítésére. E 
célból a budapesti Asztalosok Iparlestiiloto tanácster
mében értekezletet tartottak, hogy megbeszéljék a kö
zelgő OTI, MABI és kamarai választások lebonyolí
tása körül mutatkozó teendőket.

Az értekezletet, melyen 38 ipái k síidéi képvisel
tette magát. Dcmbilz Gyula m. kir. kormány főtaná
csos, a villanyszerelő ipartestük:! elnöke vezette, aki 
megnyitó beszédében az erők összefogásának szüksé
gességét hangoztatta. Kívánatosnak jelezte, hogy a 
közelgő választásokat az iparosság a legteljesebb egy
öntetűséggel bonyolítsa le és küszöbölje ki a felesle
ges harcokat.

Füredi] Lajos főtitkár az iparlostiilolck válasz
tási egyezményének megalakítására vonatkozólag ter
jesztett elő részletes javaslatot, melyhez az egyes 
ipartestületek kiküldöttei szólallak hozzá és bejelen
tették csatlakozásukat.

A megjelent ipartestületek képviselői megállapí
tották, hogy a különböző önkormányzati szervekben 
való képvisellelés joga az iparosságot illeti. Éppen 
ezért ezúttal az ipartestületek szerepe jut leginkább 
kifejezésre és az ipartestületel illeti meg nemcsak a 
választás, hanem a jelölés joga is.

F I G Y E L J Ü N K !  ÉS fÍaFBUDAPEST
magyar kórlyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!

VÉDJEGV

Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PIATH1K NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17.

Telefon: 31-0-63, 45-3-71. 
Alapitlatolt 1824.



Svábhegyen levő cukrászda
Fogaskerekű melleit

AZONNAL BÉRBEADÓ
Ajánlatokat „Cukrászda" jeligére 

_________ Tenzer hirdetőjébe Szervita-tér 8.

A menjek nlck kimondanák, :iz ipartestületi vá
lasztási egyezmény megalakulását. elluilározlák. hogy 
csatlakozásra szólítják íel a még kis számban távol
levő iparlcstiileteket is és az egyes ügyek vitelére egye
lőre ideiglenes intézőbizottságot küldtek ki.

Az iparleslületek választási egyezményének meg
alakítása rendkívül nagyjelentőségű a közeljövőben 
megtartandó önkormányzati választások szempontjá
ból. mert ebben már eddig is úgyszólván az összes fő
városi iparleslületek részt vesznek, ami minden vonat
kozásban a legmesszebbmenő súlyt biztosítja a válasz
tási egyezménynek az elkövetkezendők során leendő 
lépései tekintetében.

A választási egyezmény és az iparleslületek ezen 
kereten belül megnyilatkozó egysége sok felesleges 

és indokolatlan barinak a kiküszöbölését biztosítja.
Kz alkalomból felkérjük testületünk tagjait, 

hogy minden ilyen választási ajánlás aláírása előli 
győződjenek meg arról, hogy az az iparleslületek ér 
(lékeit képviseli-e, mert sajnálattal tapasztaljuk, hogy 
ezeken a választásokon mindenféle egyéb érdekeltség 
kíván érvényesülni. K célból iparlestületünk irodáját 
hívják fel telefonon, amely minden tekintetben fel
világosítást ad.

Ipari és közigazgatási h írek

Ki mondhatja fel adóját? A kereseti, jüvodelem- 
és vagyonadónál (10,000 pengőn alul maradó kereseti 
adóalap esetén) az adóleszállításra az szolgálhat in
dokul, hu a keresel, jövedelem, vagy vagyon csökkent, 
ha az. előzőnél alacsonyabb értékesítési árak. a forga
lom csökkenése, veszteségek, baleset, elemi kár Ab., 
állottak elő. továbbá, hu az adókivetés már a legut''b'ii 
alkalommal is túl magas volt.

Aki minden kétséget kizáró módon igazolni tud
ja. hogy üzleti forgalmában, igy keresetében és jő 
védelmében csökkenés állt be, jogosult a felmondás 
benyújtására, ezt azonban január hó végéig kell meg
tennie. Az új vallomás a iegnagyobb gonddal készí
tendő el.

Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban kés/.il 
KRO N E M E R  D Á V I D  márványipari üzem6, 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. íHungária körút 

sarok.) Telefon: 37-8-69

A mcgrögzíleil adó felmondása iráni! kérelmei 
január végéig kell benyújtani, Budapesten a kerületi 
adófeliigvelőségeknél, vidéken az. adóhivatalnál.

A kérvényben tüzetesen meg kell jelölni azt az 
okot, amiéri az. előző évre. vagy évekre kivelell és 
megrögzítell adónak a folyó évre való átírását soknak, 
túlzollnak tartja.

A felmondó kérvény bélyegmentes, bilihez azon
ban egyidejűleg szabályszerű adóbevallást is mellé
kelni kell. mert a bevallási iv nélkül a kérelmet nem 
veszik figyelembe.

Az egyházi adó levonása a jövedelemből. A jöve
delmiadó alapjának megállapításánál, amennyiben az 
adózó számszerű jövedelemadóvallomást adott és ab
ban az. előző évben űzetett adók levonását kérte, kér
heti az. egyházi adónak levonását is. A levonásnál nem 
jelent különbségei, hogy az egyházi adót a jövedelem- 
adó alapján, vagy pedig külön adótételben vetették 
ki. Az egyházi adóval egyidejűleg levonhatók még a 
rendkívüli egyházi adó és a felekezeti iskolai adó is.

A perec súlyát nem kívánja szabályozni a minisz
ter. A debreceni síi tői párosok a sóspercc súlyának 
rendezését kívánták olyan értelemben, hogy a sóspercc 
súlyát is legalább három és fél dkg. súlyban állapítsák 
meg. A kamara a kérelmei a miniszter elé terjesztette, 
aki azonban azt 54.()(»!—1934. K. M. számú rendeleté
vel elutasította.

Szigorúan ellenőrzik a fagylalt előállítását és
forgaloinbahozatalát. A kereskedelemügyi miniszter 
57.917;X VIII. 1934. K. M. szám aluli leiratot inté
zett az. Ipartestületek Országos Központjához és fel
hívta a ügyeimet arra, hogy az 1POK figyelmeztesse 
az ország összes iparlestiileteil a fagylalt előállítására 
és forgalombabozataláia vonatkozó rendeletre. Ugyan
is az utóbbi időben e rendeletét rengetegen megszeg
ték és az egészségre káros anyagok egész sorozatát 
használták fel a fagylalt előállítására. A kereskede
lemügyi miniszter rendeleté hivatkozik az Országos 
Magyar Királyi Kémiai Intézet jelentésére, amely sze
rint a forgalombnhozolt és az ellenőrzések során meg- 
ininlázolt fagylaltokban sok esetben még káros férni 
mérget többek között horganyt (cint) talállak. 
Az lparlestiiletek Országos Központja a kereskedelmi 
miniszter leirata értelmében most felhívási bocsá- 
loll ki az ország összes ipnrlcsliileteihez, hogy ügyel 
meztessék tagjaikat a fennálló miniszteri 
rendeletek betartására, mert az iparhatóságok a jö
vőben a legszigorúbban gyakorolják a fagylaltok el
lenőrzéséi és a rendelet megszegőit súlyosabb esetek
ben elzárással is büntetik.

Alkalmazottak elcsábítása piszkos verseny. A Kú
ria mondta ki ez tnemrégen a P. IV. 0252/1934. szá
mú perben. Az alperes iparos a felperes alkalmazott
ját elcsábította, bár kellő gondosság melleit tudhatta, 
(hisz. kérdezhette volna) hogy annak kilépése jogta
lan és idöelölli volt. Az alperesnek ez az eljárása 
tisztességtelen, ellenkezik a kereskedői erkölcsökkel.

SPRINGUT HENRIK fojásnagykereskedő
Budapest, VI., Vasvári Pál u. 11. Telefon: 21-7-54.
Számos budapesti kávéház, étterem és vendéglőszállitója
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KITŰNŐ és MEGBÍZHATÓ

felelősséggel csakis az Országos Magyar Zenész 
Szövetség Közvetítő Irodája útján (VII., Erzsébet- 
lui. 9-11. Newyork palota, telefon: 44-0-16)k»phatl 

Hivatalos közvetítő: Augenfcld Jenő.

ezórl íi bíróság elrendelte a/ abbahagyást, vagyis al
peresnek az alkalmazottal el kellőiI bocsátania ás vi 
selnit* kel lett a pörköl tségel.

(Amennyiben ilyenkor a felperes károsodik, az 
alkalmazolal és az új főnökkel szemben is kártérítési 
követelhet.

A felek bármit kiköthetnek szerződésbontó ok 
gyanánt. Sem az 188-1 :XY!I. le., sem az 1910 1920. 
M. E, számú rendele Inéin zárja ki a lörvényben le! 
nem sorolt elbocsátási okok kikötéséi. I Kúria 1981. 
május 8. P. II. 701/1988 sz.)

A kilépő segéd munkakönyvé. Az iparlörvény 
100. szakasza szerint az iparos a kilépő segédnek a 
munkakönyvét átadni tartozik.

Ugyanakkor az iparos az ipartestiilelnél levele
ző lapon, vagy levélben a segéd kilépéséi bejelenti,

A munkakönyvét semmiféle címen visszatartani 
nem szabad. Még zálogban sem és biztosítéknak sem. 
Csak akkor, ha a jogtalanul kilépő segéd hatósági 
visszavezetéséi kívánja az. iparos.

Ha a segéd bármily okból nem veszi át a köny
vet, azt azonnal nyugta ellenében le kell lenni az. 
ipnrtostiiletnél.

Az az iparos, aki a könyvét \ isszatarl ja és ezzel 
a segédnek kárt okoz. kártérítéssel tartozik.

1988 végén a Honvédelmi minisztérium házi 
aiitéiosztagában fordult elő ilyen eset. .Vz egyik kilépő 
.soíTőr könyvét visszatartották és nem vitték el az 
iparhaté)sághoz.

A Járásbíróság a soffőrnek csak három napi mun
kabért Ítélt meg. Ennyi idő alatt I. i. a soíTőr szerez
hetett volna új könyvet.

A Törvényszék 14 napol itéll meg. meri a 157. 
szakasz a) pontja szerint a könyv visszalarlása egy
úttal kihágás is. a kihágási eljárás folytatásához pe
dig 14 nap elegendő.

A Kúria 45 napi kártérítési iíéll meg. meri a 1 I 
nap a Kúria szerint ,nem elegendő a kihágási eljárás 
redményes lefolytatásához.

Ez a kúriai ilélcl új irányi szab az idetartozó 
ítélkezéseknek. A lörvényben nincs intézkedés a kár
térítés mértékére nézve. A bíróságok az. esel körülmé
nyeihez képest, belátásuk szeriül becsülték meg a se
géd kí írosodását.

Chróm oztassa, nickeleztesse (elszerelését
NEMES EDE ehroinozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45. 

Telefon: 18-Ő-80.

Ezentúl a munkakönyv elvesztése cselén marad 
az eddigi 8 napi kártérítés, jogtalan vagy vétkes visz- 
szalarlás esetén pedig a Kúria szerinti 45 nap lesz 
irányadó.

Az üzletvezető nem tisztviselő. A szolgálati per 
ben vitás, hogy az alperesi szálloda- és éttermi üze
meknél igazgatónak nevezett és üzletvezetőként al
kalmazott leiperes tisztviselőnek vagy iparossegédnek 
tekintendő-e és hogy öt milyen tartamú felmondási 
idő illeti meg. Az indokolás szerint az 19‘22:X1I. te. 
14. §-ának 1. pontja szerint a fogadó, vendéglő- és 
kávéháziizemek iparvállalatok. Ezek alkalmazottai 
közül ipari liszt viselőknek csak azt az egyént lehet 
tekinteni, aki túlnyomó részben szellemi természetű 
kereskedelmi vagy műszaki irányító vagy ellenőrző 
tevékenységet fejt ki

Munkás alatt a szó közönséges érlelnie szerint 
azt kell értői, aki más részére bérért testi munkál 
végez, tekintet nélkül arra, hogy az iparlörvény ren
delkezései szerint gyári munkásnak vagy iparos
segédnek tekintendő-e. A munkás elnevezés éppúgy 
alkalmazandó a szakmunkásra, mint a szakképzett- 
séd nélkül valóra.

Minimális árak. Mindenkinek, tehát a kereske
delmi forgalomra szánt árucikkek előállítóinak is 
fennálló jogunk alapelvénél, a szerződési szabadság
nál fogva, joguk van áruinak eladási árál megállapí
tani és annak megtartását szerződéssel lovábbeladás 
esetére is biztosítani. Ez a szerződés érvényes mind
addig, amíg törvényes tilalomba, közérdekű, korlá
tokba, vagy a jó erkölcsökbe nem ütközik. Ez az 
ármegállapítás a piszkos versenyről szóló törvény 
alkalmazása körében a szerződési kötelezettségválla
lók körén kívül eső versenytárgvakkal szemben is 
hatályosul akkor, ha a cikk tulajdonosa olyan zári 
kői élezett séyi rendszeri tart fenn. amely a kereske
delmi forgalom adott körülményei és a gyakorlati 
lehetőség halárai közöli a tisztességes kereskedők 
szokásos eljárása melleit köteles arra, hogy az áru 
legális úton csak oly viszonteladó kezébe jusson, aki 
az előírt árak megtartásának kötelezettségéi vállalja. 
(Bp. Kér. és l’p. Kamara vál. bírósága 9478/1988.)

Kávés saját üzleti céljaira péksütemény-készítés
sel foglalko/hatik-e? Az 1922. évi XII. te. 15. S-a sze
riül minden iparosnak joga van arra. hogy az ipa
rának munkakörébe tartozó készítményeknek teljes 
előállításához szükséges mindennemű munkál egye
sítsen és ebből a célból más iparokhoz tartozó sze
mélyzetei is alkalmazzon.

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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E/ alapon a kávés maga állíthatja olö a kávé
házában kiszolgáltatod italok és ételek élvezéséhez 
szükséges síi tornán vekéi. E (■ólból sütőkemencét épíl 
Iclliet macának ós sütőipari scgédszcmélyzetet is al
kalmazhat. Ugyanez az eset, ha vendéglős az üzleté
ben feldolgozásra kerülő húsfélék nyerése céljából 
maga vág bor jut és szúr sertést s e célból állandóan 
hentes vagy mészárossegédet is foglalkoztat. — Ter
mészetes azonban, hogy a kávés, aki süteményt állít 
elő, csak süteményekre szóló megrendeléseket nem 
fogadhat el. nem is teljesíthet «, önálló sütemény- 
árusítást nem folytathat.

Kifőzdék „é t k e z d e“ feliratot alkalmazhat ják- 
e cégtábláikon? Az 1V)22:X11. te. és a végrehajtása 
tárgyában kibocsátott 78.000' 192.1. K. M. számú ren
delet a eégvalődiság elvének kíván él vényt szerezni, 
amiből következik, hogy iparos szakmáját üzletének 
külsején és üzleti nyomtatványain az iparjogosítvány
ban foglalt megjelölésnek megfelelően tartozik fel
tüntetni és csak emellett használhatók megtévesztés
re nem alkalmas más elnevezések is. A 78.000/1023. 
K. M. szánni rendelet 131 -ik S-a e tekintetben a ven
dégiparokat illetően minden kétséget kizár. Ami 
pedig a fogadó, penzió, vendéglő, korcsma, kávéházi 
illetve kávémérési ipart illetően jogszabály, az jog
szabály a szabadipari tevő, de a felsoroltakkal ro- 
kontermészetü kifőzőiparra nézve is. Vagyis a ki
főzőipar gyakorlására iparigazolványt nyert egyén 
üzletét csak .,kifőző‘ -nek vagy ..kifőzdédnek ne
vezheti.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 00.180— 
1920. számú rendeleté (Belügyi Közlöny 1920. évf. 
380 oldali kifejezetten is tiltja vendégipari üzlet
helyiségnek a közönség megtévesztésére alkalmas fel
irattal ellátását és hirdetését, tehát kifőzdének „ét
kezdédként való feltüntetését, mert míg a kifőzde a 
rendelet 130. S-a negyedik bekezdése szerint korlá
tolt üzletkörrel bír, addig az étkezde üzletköre kor
látozva nincs, minthogy e szó alatt csak vendéglő 
érthető. Az „étkezde" megjelölésnek „kifőzdédre 
alkalmazása megtévesztő és így e rendelet szerint 
büntetendő kihágás.

Terheltek az az eljárása, hogy bár a kifőző
iparra nyertek iparigazolványt, üzleteiket „étkezde"

(lelték és ezzel a közönséget vendéglői üzletkör vé
lelmezésére indították, vagyis megtévesztették, a
00.180/1920. K, M. szánni rendelet hatálya alá esik. 
tehát büntetendő.

Ezenfelül vendéglőipar jogosulatlan gyakorlásá
nak ténye is megállapítható a terhelttel szemben, 
mert a kifőző a 78.000/1923, K. M. számú rendelet 
130. S-áriak negyedik bekezdése szerint csak huza
mosabb időn át „meghatározott fogásokból álló ebé
det esetleg vacsorát*' szolgáltathat ki. ami egyértel
mű az abonnensek kiszolgálásával, holott ez a ter
helt egyes ételeket kiilön-külön árfeltüntetéssel hir
det. ami futóvendégenkek étlap szerinti kiszolgálá
sára irányuló készséget, vagyis vendéglőipart jelent.

Ami terheltnek azl a védekezéséi illeti, hogy ital
mérési engedéllyel nem rendelkezik és így szeszes
italt nem mér, mentségül nem fogadható el, mert a 
szeszesitalmérés nem feltétlenül szükséges velejárója 
a vendéglöipar gyakorlásának. (98,118/1921. K. M. 
számú rendelet 10. S-a).

Veudéglőipari engedéllyel bíró iparosnak máso
dik üzlethelyiség létesítésére vonatkozó bejelentése 
tudomásul vehető-e? Az 1922:X11. te. 50. §-a szerint 
„engedélyhez kötött iparnál új üzlethelyiséget nyitni 
csak új iparengedély alapján és a megszabott ipar
díj befizetése után lehet.“ A fennforgó esetben tehát 
a törvény 49. §-a (egyszerű tudomásulvétel) nem 
alkalmazható.

Az iparoskor tanítók közgyűlésével kapcsolatos 
társasebéd szolgáltatásával kihágást követett-e el? Mi 
a társaskörök zárórája? Az állami italmérési jövedék
ről szóló 1921. évi IV-ik te. végrehajtása tárgyában 
kiadott 101,010/1921. IL M. számú rendelet 13. §-a 
harmadik bekezdése 1. pontja szerint a kaszinók, 
olvasó- és társaskörök nem nyilvános helyiségére 
szóló korlátlan italmérési engedélyek „csakis a tagok 
és az általuk bevezetett vendégek, továbbá a kaszinó 
(kör) által rendezett mulatságokon megjelenő (s ez 
esetben a vendégjog címén ideiglenesen a tagok jo
gait élvezői közönség részére és csupán helvben való 
fogyasztásra történő italkiszolgáltatásra jogosítanak, 
ellenben az utcára való kimérés, vagy italárusítás le
hetőségét még a tagokra nézve is kizárják.“felirattal látták el. illetve ..étkezde" elnevezéssel hir-

K edvczm enyet a já n d é k  la p u n k  t. o lva só in a k
< S \ i d t 9 * w w m  FOTÓ-SZÉPSÉGVERSEN
i / I S H U H  MŰVÉSZÉT BARÁTOK! I
sok értékes nyeremény és jutalom! melyet az alanti cég készít.
1 felvételből kidolgozva, 1 nagy szalon festett fotó 18x24 cm. nagyságban, színes 
kék, vagy barna színben, vagy akvarcl kivitelben. Ez az árcsoport nagy családi ké
pekre is érvényes. Útlevél és igazolványképek azonnal készülnek 40 fillérértI 6 darab ren
delésnél. — Részvételi díj pengő 10.70 helyett lapunk olvasóinak csak pengő 5.70. 
Nyári fiókmliterem a MARGITSZIGETEN. KÉREM A CÍMRE ÜGYELNI!

„L)ISKAY“ védjegyű
művészi fotót a név 
garantálja! BUDA
PEST., VII., RÁKÓCZI 
UT 18 SZ. (lift díjta
lan) Telefon: 34-8-81
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A hivatkozóit rendelet 0. si-á 5. bekezdése értel- 
mében a korlállan kimérési üzletekben (kivéve a 
vendéglő- és korcsma-üzleteket) élclmicikkek (akár 
meleg, akár hideg állapotban) akár az üzleti he
lyiségben. akár azon kivid lörlénő fogyasztásra — 
nem szolgáltathatók ki.

A kereskedelemügyi miniszter 04.007/1928. sz. 
konkrét ügyben hozott harmadfokú határozatával 
(lásd a Közgazdasági Értesítő 1933. évfolyama 2. szá
mának 3. oldalán) hangsúlyozza az ipartörvénynek 
azt a rendelkezését, hogy az egyesületek (körök) 
ipart nem űzhetnek, ily alakulatoknak tehát a ki
főző, korcsma, vagy vendéglői ipar önálló gyakorlá
sára ipari jogosítvány egyáltalán nem adható.

Mindebből következik, hogy az iparoskor étel- 
kiszolgáltatásával kapcsolatos mulatságokat és ban
ketteket nem rendezhet, ha ezt mégis megteszi, ipari 
és jövedéki kihágást követ el.

Az iparoskor zárórája tekintetében a 9000/1922 
B. M. számú rendelet 4. S-a az irányadó, meiv sze
rint az egyesületek (egyletek, kaszinók, társaskörök, 
klubok) zárórája, ha ill kizárólag az egyesület tag
jai és csakis alapszabályszerű céljaik megvalósítása 
érdekében tartózkodnak, éjfél után 2 óra.

Betegsegélyző ügyek

A belügyminiszter csökkentette a társadalom
biztosítási bejelentések elmulasztása miatt kirótt bír
ságokat. Nagy felzudúlást idézett elő annak idején 
az, amikor az ipartestűleteknél. részint pedig a mun
kaadóknál az OTI kiküldöttei vizsgálatokat tartották 
és pótlólag nemcsak kirótták a munkások bejeleidé-
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Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 8.

Telefon: 84-5-59. — Üveg és porcellán.

sének elmulasztása folytán u munkaadók terhére a 
járulékokat, hanem a bejelentések elmulasztása miatt 
nagyösszegű bírságokat is róttak ki. Hasonló bírsá
gokat vetetlek ki azokra a munkaadókra is, kik a 
bejelentéseket késedelmesen teljesítették.

Kzekcl a bírságokat a belügyminiszternek a hi
vatalos lap m. é. december 28-iki számában megjelent 
280.918 914. számú rendeleté némiképpen csökken
tette. A rendelet szerint: a munkaadónak az illetékes 
társadalombiztosító intézetnél, illetőleg az Országos 
Társadalombiztosítási Intézet illetékes kerületi pénz
táránál legkésőbben az. 1935. évi február hó 15-éig 
írásban előterjesztett kérelmére az 1927:XXI. le. 135. 
S-a alapján tartott vizsgálattal kapcsolatban a be 
nem jelentett vagy a késedelmesen bejelentett mun
kavállalók idán az 1933. évi január hő 1-je és az 
1934. évi juniús hő 30-a között az. illető munkaadó
ra utólag kirótt betegségi, valamint öregségi, rok
kantsági. öz.vegységi és árvasági biztosítási járulékok
kal kapcsolatos és a kirovás időpontjáig felszámít
ható késedelmi pótlékoknak azt a részét, amely a 
kirótt járulékok összegének 20 százalékát meghalad
ja. törölni kell. Ézt a rendelkezést azok után a 
munkavállalók után utólag kirótt járulékkülönböze
tekkel vonatkozásban is megfelelően alkalmazni kell, 
akiknek javadalmazását a munkaadó a valóságosnál 
kisebb összegben jelentette be, vagy akik javadalma
zásában beállott emelkedés bejelentését elmulasztotta 
vagy késedelmesen teljesítette.

TUNGSRAM
DUPLAS Pl PÁLL AMPA
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Az ismertetett rendelet értelmében tehát minden 
egyes munktuulóinik, kire bírságot róttak ki. 10,0). 
évi február há Iö-eig kérelmeznie kell a bírságol, 
csökkentését.

K érelm ezni azokat n b írságokat lehel medvékét:
a) a he nem jelentett vagy késedelmesen beje

lentett után munkavállalók után róttak ki:
b) azokat a bírságokat, amelyeket azért róttak 

ki. mert a munkaadó a valóságosnál kisebb összeg
ben jelentette be a munkavállaló javadalmazását, 
vagy amikor a javadalmazásban beállott emelkedés 
bejelentését elmulasztotta, vagy késedelmesen telje
sítette.

Nem minden egyes bírságot csökkentének, csak 
azokat a bírságokat, melyek 1933. évi január 1. és 
1934. évi juniiís 30-ika közötti időre vonatkozólag 
rovattak ki, a munkaadóra. Természetesen a kirótt 
bírságok csökkentése nemcsak a betegségi, hanem 
a: öregségi, rokkantsági és árvasági biztosítási járu
lékokra is vonatkozik.

Nem az egész bírságot törlik, hanem a kirótt 
bírságoknak 20 százalékát meghaladó része kerül tör
lés alá. Ez a rendelkezés még mindig rendkívül ter
hes a munkaadókra. A rendelet távolról sem elégíti 
ki a kézmüvesiparosságot. a kézművesiparosságnak 
ezzel kapcsolatosan az a kívánsága, hogy fí százalé
kos késedelmi kamatnál naggobb megterhelés ne 
érje a kézmíívesiparoyságot és nemcsak az említett 
időközben, hanem általában a kirótt bírságokat mind 
töröljék, illetve azokat a <> százalékos késedelmi pót
lék erejéig csökkentsék.

Fontos ÜTI határozat a munkások megbetegedé
sével kapcsolatban. (Kell-e társadalombiztosítási já
rulékot fizetni arra az időre, mikor a munkás betegé) 
Az t927:XXI. te. 23-ik S-a csak a biztosított beteg
sége által okozott keresetképtelenség alapján járó 
segélyezés tartamára mentesíti a munkaadót a járu
lék fizetése alól. Hogy az Intézet tényleg segélyezte-e 
a betegnek jelentkező munkást, arról a legjobb eset
ben csak akkor értesül a munkaadó, amikor a fize
tési meghagyást már megkapta, akkor pedig jog
orvoslatnak helye nincs.

A munkaadó tehát csakis akkor szabadulhat 
járulékfizetési kötelezettsége alól, ha munkását — 
bármely okból nem dolgozik, tehát akkor is, ha be
teget jelent — azonnal kijelenti, mert az Intézet a 
betegség első három napján nem segélyezi a mun
kást, tehát erre az időre is kellene járulékot fizetni.

A munkásnak a munkába való belépését azon
nal, de legkésőbb 8 napon belül és megbetegedése 
előtt kell bejelenteni!

Az 1935. évi legújabb
1500., 2600., 14.000. lipusú

HÁTIMUL ELLENORZOPEDZIARAK
megérkeztek. Előnyük:

1. Fokozott vedelem, 
hibák, tévedések, ki- 
sértés, veszteségek 
ellen .

2. Fokozott megadása 
azon információk
nak, melyekre min
den üzlettulajdonos

nak okvetlenül szük
sége van, hogy üz
letét helyesen és 
eredményesen ve
zesse.

.‘k Kimutatása annak, 
hogy a vevők szá
ma emelkedik-e és 
hogy egy-egy vevő
nél átlag milyen fór

éi.
annak,

mát érünk 
4. Kimutatása 

megérdemlii-c fizetését ? 
hogy mily forgalmat érnek cl egyes

vájjon az elárusító
5. Kimutatása annak, 

alosztályokban?
6. Kényszerszerfl könyvelés.

Kérjen díjtalan bemutatást!
NATIONAL REGISZTRÁLÓ PÉNZTÁRAK

Terjesztési Vállalata Rt.
Buüupest, IV., Szarka-utca 4 Telefon: 82-5-10.

A bejelentés megtörténtél igazoló szelvénnyel 
kell igazolni, amelyet bármely postahivatal a bejelen
téssel egyidejűleg bélyegez. Az Intézet a bejelentett 
biztosítottat a megfelelő napibérosztályba sorozza be 
a bevallott bér alapján. Ha ez a bér változik, akkor 
be kell jelenteni a bérvállozást.

A törvény nem ad módot arra, hogy a tényleges 
javadalmazásnál magasabb napibérosztály szerint hú
zott járuléktöbblet az alacsonyabb napibérosztály 
szerint húzott járulékkülönbözetbe beszámíttassák.

Ilyen esetben az ÜTI a járulékkülönbözetet 
utólag felszámítja, sőt a biztosított megbetegedése 
esetén még a gyógykezeltetési és táppénzkülönbözet
tel is megterheli a munkaadót.

„Hii|tyú“ (íőzinosó- és lehérmnuíkülcsönzö vállalat
(Budapest, VII., Klauzál ucca 8,i a legmodernebbül ú jo n 
nan berendezett üzemével, m indenben a legkedvezőbb fel
tételek mellett áll kartácsaink rendelkezésére.

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

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5

Kristály ásuanyos forrásuiz. csak 5zenf faufeács Dédjeggyel eredeti.
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