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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Február ő-if* meglizetendő az 1. negyedévi ház- 
bér első részlete.

Február 0-ig befizetendő a néni átalányozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Február 10-ig az adóközösség lúgjai tartoznak 
fénytízési és forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Február 15-én (pénteken) d. u. 5 órakor elöljá- 
rósági ülés az iparlestülel tanácstermében.

Február 15-ig fizetik a fényűzési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek. Esedékes a kereseti, 
jövedelem- és vagyonadó, ezek pótlékainak első rész
lete, úgyszintén az italmérési illeték 1. negyedévi 
részlete.

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

Február 15-ig beküldendő az OTI-boz a baleset
biztosítási célokat szolgáló vallomást ív.

Február 20-ig befizetendő az átalányozott és ze
nés kávéházak vigalmi adója.

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

Február 20-án (pénteken) d. u. 5 órakor évi ren
des közgyűlés az ipartestület tanácstermében.

Február 28-ig kell beadni az 1984. évre szóló ke
reseti-, jövedelem- és vagyonadó vallomásokat.

Jlle& M vó
A Budapesti Kávésok IparleMületének Elöljáró

sága f. évi február bő 15-éu (pénteken), délután öt 
órakor az ipartestülel tanácstermében

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

Budapest, 1985. február 1 -én. 
l)r. Havas Nándor sk., Mészáros Győző sk.,

főjegyző. elnök.

J K e & M v ó
A Budapesti Kávésok Ipartcsülele 1935. február 

2(>-án (kedden) délután 5 órakor az Ipartestület ta
nácstermében (Vili., József-körút 38. 1.) tartja meg

15-1K ÉVI KEND ÉS 
KÖZGYŰLÉSÉT,

melyre az ipartestülel tagjait és a kávésipar barátait 
tisztelettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok nem határo
zatképes számban jelennének meg, az f. évi március 
4-én (kedden), délután 5 órakor az ipartestület tanács
termében ugyanezen napirenddel fog megtartatni.

Budapest, 1985. február l-én.
Dr. Havas Nándor sk., Mészáros Győző sk.,

főjegyző. elnök.
*

Napirend:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1934. évről szóló jelentés.
3. Az 1934. évi zárszámadások előterjesztése és 

jóváhagyása.
4. Az 1935. évi költségvetés előterjesztése és 

jóváhagyása
5. Az alapszabályok 10. és 25. §-a értelmében 

megüresedett tisztségek betöltése. (5 előljárósági tag, 
3 számvizsgáló megválasztása, esetleg megüresedő 
tisztségek betöltése.)

0. Esetleges indítványok.
Kirónál a : alapszabályokból:

14. 8. A közgyűlés határozatképes, hu azon az ipartestü
leti szavazásra jogosul tagoknak legalább ! 0 % - a jelen van.

A napirendre fel nem vett indítványok csak abban az 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 lag aláírásával, há
rom nappal a közgyűlés elölt, írásban az elnöknél beadattak.

Kirónál a :  tí)32. éri  V i l i .  törvénycikkből:
11, g Az ipartestületben minden tagnak van tanácskozási 

és szavazási joga, szenvedő választói, joga ellenben csak olyan 
tagnak van, aki magyar állampolgár és aki az ipartestülel mű 
ködösének területén legalább három év óla iiz képesítéshez 
kötött ipart.

Tanácskozási és szavazási jogát nem gyakorolhatja és az 
ipartestületben semmiféle tisztel he nem tölthet és semmiféle 
megbízatást nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tagnak olyan 
helyettese:
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alapítva: 1910. Acstét Alapítva: 1910.
Precíziós műszerész-mester. Uópkonstrukciók, találmányok 
tervezése cs kidolgozása, tömegcikkek gyártása, elektromos 

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

1. aki gyámság, gondnokság vagy csőd alall áll;
2. aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágyból elkö- 

velelt vétség miaíl bűnvádi eljárás alall áll, továbbá aki fegy
házbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbüntetésre, 
hivatalvesztésre vagy a politikai jogok gyakorlásának felfüg
gesztésére szóló ítélet hatálya alall áll;

3. aki a tanácskozási és szavazási jog gyakorlásának szü
neteléséi, vagy a kapott megbízatás visszavonását kimondó 
fegyelmi ítélet hatálya alatt áll.

4. aki két évi tagsági díjjal hál mit ld>tm van.
Az ipartestületi tagsági jogikat az iparosok személye en, 

jogi személyek, a részvénytársaságokat és szövetkezeteket is 
ideértve, meghatalmazott képviselőjük útján, közkereseti tár 
saságok az üzlet vezetésére jogosított tagjuk álján gyakorol
hatják Az iparnak kiskorú javára gyakorlása esetén az ipar
testületi tagsági jogokai az gyakorolja, aki az ipart kiskorú 
javára űzi.

*
A közgyűlés után c-de 0 órakor tarsasvaesora, melynek 

helyét utóbb közöljük. A lársasvae-orán vendégeket szívesen 
látunk. A vacsorán való részvételi kérjük előzetesen bejelen
teni (Telefon: 32-1-05A. ő

V

Jirvédelem
A legutolsó évek katasztrófával fenyegető jelen 

sége: az árromltolás kérdése mind erőteljesebben 
nyomul előtérbe. Ma már nemesük a közvetlenül érde
keli iparosság lumgo/latja panaszaik de hatósági té
nyezők és országos jellegű érdekképviseletek is napi
rendre tűzték és annak orvoslása országos gazdasági 
problémává válóik

Legújabban a budapesti kereskedelmi és iparka
mara foglalkozol! ezzel az üggyel, keresve azokat a 
módokai és lehetőségeket, amelyek alkalmazása ezt 
a súlyos baji orvosolni tudná. A kamarai állásfogla
lás bentiünkéi érintő részleteit a következőkben ismer
tetjük és igyekszünk annak végrehajtásával foglal
kozni.

Azon okok közölt, amelyek a kézmüvesipar gaz
dasági boldogulásai veszélyeztetik, a legsúlyosabbak 
egyike a rendkívüli mértékben elharapózott árrom 
botás, amely úgy a közmunkáknál, mint a magáinál 
Iáik ozások bán annyira alaásta a reális és tisztességes 
üzleti verseny lehetőségeit, hogy az ellene való véde-

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

Telefonok: 14-0-44 és 18-4-64.

Ajánlja kiváló minőségű márkás tájborait 
palackozva és hordótételben.

kezes hatályosabbá tevése magasabb nemzetgazdasági 
szempontból is közérdek.

A kamara felfogása szerint a védekezés munkája 
egyrészt üzletpolitikai megállapodások létesítésével az 
ú. n. ipar védő vagy árvédő egyezmények útján indít 
baló meg, másrészt pedig azzal, hogy az. egészségte
len árverseny elfajulásaival szemben a lisztességtelen 
versenyről szóló 1928. évi V. le. illetve az üzleti hir
detések korlátozásáról szóló 1988. évi XVII. te. nyílj- 
tolla védelmet vesszük igénybe.

A kereskedelmi minisztérium felfogása ezidösze- 
rint még az. hogy maguk az iparlestiiiclek mint
ilyenek — az. 1982. évi VIII. (<• 8. 8-a értelmében ár
védő egyezményeket nem köthetnek, azonban a ka
mara véleménye szeriül, ugyanezen (örvény 7. 8-nak 
I. pontja alapján az iparleMiilelek törvényes feladat
körükön belül maradnak akkor, amikor az ilyen 
egyezmények kötésére szolgáló mozgalmai felkarolják 
és szolgálják.

.1 tisztességes polgári haszon biztosítása ina nem- 
d'ak joga minden iparosnak, hanem az állami, közü
leti és szociális közterhek előteremtése nem kevésbé 
a polgári exiszienciák megmentése érdekében köte
lessége is. Az. aki árromboló versenyével versenytár
sai számára is lehetetlenné leszi a mindenkit megil
lető lisztes polgári haszon megkeresését, sérti az ipari 
közérdekei és üzleti és jó erkölcsöket, miért is ma
gatartása a lisztességtelen versein be ütközik. Igaz az. 
hogy a magyar joggyakorlat az áruk. vagy munkák
nak önköltségi áron való eladását még nem minősíti 
lisztességtelen versenynek, azonban a kamarai zsűri 
elvi megállapítása alapján úgy az egyes bíróság, 
mini a kamarai választott bírósági gyakorlat egyes 
konkrét esetekben, a lisztességtelen verseny törvényé
be ütköző eljárási állapított meg. Ezek közül az cse
lek közül felemlítjük a következőivel:

ha a versenyzés módja kétségtelenné leszi. hogy 
az olcsó árusítás minden saját érdek tekintése nélkül 
kizárólag a versenytárs megkárosítása és lönkrelélele 
érdekében történik:
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Király Gőxmosóda mindenkinél modernebb berendezése legkíméletesebb 
és legolcsóbb mosást garantálja IV., Magyar-u. 3. 
Tel.: 85-1-29, — VI., Hajdu-u. 12-14. Tel.: 93-1-15.

ha az eladó iparos hitelének tisztességtelen ki
használásával versenyez;

ha az állammal, közülietekkel (OTJ, MAPI), ipa
rostársaival, vagy hitelezőivel szemben fennálló köte
lezettségeinek szándékos rosszakaratú elmulasztásával 
versenyez;

ha az üzletvitel a rendszeres gazdálkodással el
lenkezik, stb., stb.

Ezekben az esetekben a bírósági gyakorlat az 
árront óval szemben védelmet nyújt.

A rendes (polgári) bíróság a tisztességtelen ver
senyzőt abbahagyásra és szándékosság, vagy gondat
lanság esetében kártérítésre is kötelezheti.

A választott bíróság csak az abbanhagyást mond
hatja ki, a bírói eljárással kapcsolatos tetemes per 
költségek visszariasztó hatállyal bírnak.

A versenytörvény büntetőjogi rendelkezései sú
lyos büntetőjogi szankciókat tartalmaznak, olyan vét
ségeknél, amelyek ipari kis existenciák körében is 
előfordulhatnak.

Nem tudjuk a kamari átiratot szószerint ide
írni, azonban kétségtelen, hogy ez a kérdés most 
már igen aktuális lévén, nagyon helyes, hogy a keres
kedelmi és iparkamara e jelenség kiküszöbölésére 
módokat keres *.

Az árrombolás elleni védekezés első lépésének 
az egyes ipari szakmák keretében és az ipartestületi 
székek előtt kell megtörténni. Az első feladat az, 
hogy minden szakma legalább a műszakilag vagy 
egyébként meghatározható cikkekre a tisztességes pol
gári hasznot is magában foglaló irányárakat állapít
son meg.

Ha az ipartestület elöljárósága ezeket az irány
árakat megfelelőnek találja, azokat a közgyűlés elé 
terjeszti. Az 1032. évi Vili. te. 17. §-a 1. pontja értel
mében az irányárak megállapítására a közgyűlést kell 
illetékesnek tekinteni. Ezeket az alapszabályszerűen 
megállapított irányárakat állandóan kifüggesztve kell 
tartani, minden ipartestületi taggal közölni kell és az 
ipartestületi lapban közzé kell tenni, azzal a figyel
meztetéssel, hogy azokat a saját és szakmájuk érde
kében tartsák he.

Ha valaki rendszeresen az irányárakon alul áru
sít, és ezzel a többi iparos gazdasági boldogulását ve
szélyezteti, az ipartestületi széknek jogában áll az 
illetői megidézni és eljárása helytelenségére figyel
meztetni. Ha az illető esetleg az irányáron alul való 
áiusítást reális kalkulációjával indokolni és tisztessé
ges polgári hasznának felszámítását igazolni nem 
tudja, a Szék felhívja káros árrontó tevékenységé-

j Tanck-pótkávé és 
<athreiner-Kneipp 
malatakavé

nek abbahagyására, hogy ha ez a felhívás eredmény
telen maradna és az illető árromboló tevékenységét 
tovább folytatná, az ipartestület az ügyet a kamarai 
választott bíróság elé terjesztheti, amikor is a továb
biakra nézve ez a bíróság intézkedik A fentiekben 
előadott elgondolás kétségtelenül olyan, amely meg
valósítás és következetes végrehajtás esetén, ha nem 
is teljes, de jelentékeny sikerrel járna.

Nagyon jól tudjuk, hogy a mi iparunk, ahol 
számos különféle cikk és egymástól nagyon eltérő 
cikk van forgalomban és az üzleti költségek (regiek) 
is egymástól nagyon eltérnek, az ilyen irányárak 
megállapítása nem könnyű dolog, de keresnünk kell 
a módokat és eszközöket, hogy valamit csináljunk, 
mert a mai helyzet valóban tarthatatlan.

A kérdést tehát állandóan napirenden tartjuk és 
azon leszünk, hogy e részben is iparunk érdekeinek 
megfelelő és kielégítő megoldást teremtsünk.

Jelentés
a Budapesti Kávésok Tanonciskolája 1934/35. tanévi 

I. félévi működéséről:
Tanonciskolánk a jelen tanévvel működésének 

23. esztendejéhez érkezett el. Ez az év sem jelentett 
az iskola benépesítésében erősebb fellendülést, mert 
a lanonctartó főnökök, illetőleg maga az ipar soha 
nem sejtett válsággal és megpróbáltatásokkal küzd. 
Tanulóink létszáma a tavalyihoz képest mindennek 
dacára emelkedett, ami a főnökök kultúrérzésének s 
dicséretes áldozatkészségének bizonysága.

A csekély létszám miatt az idén is összevont 
I -I I . és I I I — IV. osztályokkal dolgozunk.

Budanesti Központi Általános a  t ő v á r o .  k á v é h á z a i ,  b á n o d é i  é .  

Tejcsarnok Részv-Társ.
VII., Rottenbiller ucca 31.
Telefon: 46-2-63, 46-2-64, 46-2-65, 32-3-07, 33-8-91, 34-6-68, 35-0-16. Sürgönyeim: „Köztej Budapest'
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beiratkozott: kimaradt tényleg jár:
(felszabadult)

1—II osztályban 23 1 ltl
111—IV. osztályban 23 I 14

Összesen 46 13 33
Ezzel szemben a mull tanévben beiratkozott:

1—II. osztályba 14
111—IV. osztályba 2U

Összesen: 34

A tantestületből a törvényes korhatár betöltése 
folytán kivált Katona Géza szakelőadó, helyét a 
regi fővárosi kávésdinasztia iijti, külföldi tanulmá
nyokat végzett tagja: Ottó Oezso töltötte be, aki ta
pasztalatait és tudását nagy lelkesedéssel bocsátja 
szakirányú tanonciskolánk rendelkezésére.

Az osztályfőnöki tisztet az i—11. osztályban ö, 
míg a 111—1\ . osztályban L)r. llózsa Ignác, a tantes
tület tagja látja el.

A kávésiparteslület az év elején az 1922. évi XII. 
te. 78. §-ára való hivatkozással 1 elhívásban fordult a 
budapesti kávésokhoz, amelyben az iparban szerző
dés nélkül loglalkoztalott ifjúság tanonciskolái láto
gatását szorgalmazta.

A tantestület a félévben 2 módszeres és 1 osztá
lyozó értekezletet tartott. Minden alkalommal azok
kal a vezérelvekkel foglalkozott, amelyeket a pincér 
tanonciskola növendékeinek tanításainál és nevelésé
nél követni keli: hogy a hazaszeretet, a vallásosság, 
a szigorú kötelességtudás elveinek szem előtt tartásá
val iskolánk gyakorlatiasságra és az iparral való leg
teljesebb kapcsolatra oktasson és neveljen. Érre szol
gáltak a havonta megtartott tanulmányi kirándulások 
is.

A tantestület a rendre és fegyelemre szoktatás 
nagyfontosságú munkájában állandóan tevékenyke
dett, mert egyetlen munkakörben sem annyira fon
tosak ezek az erények, mint a kávéspincér életében. 
Éppen ebből a szempontból nagy nevelő értéket tu
lajdonítottunk az írásbeli dolgozatok megfelelő, csi
nos és hibátlan elvégzésének és pontos javításának. 
A tanulók magaviseletére nagy gondot fordítottunk. 
Az engedelmességet és a jó modort megköveteltük és 
gyakoroltattuk. Az iskolából való késést és mulasz
tást szigorúan bíráltuk el. Figyeltük a tanulók visel
kedését és jellemét, jellemző tulajdonságaikra vonat
kozó észrevételeket feljegyeztük. Az órák közötti szü
netekben nyitott ablak mellett végzett tornagyakorla
tokkal frissítettük fel őket. Az elvégzendő tananyagot 
órákra osztottuk, az elvégzettet haladási naplóba je
gyeztük és ami ebben az évben kezdődött: a letár
gyalandó anyagot óráról órára a modern pedagógia 
törvényeinek megfelelő, módszeres fokozatok meg
tartásával elkészített tanítási vázlatokban előre írás
ban kidolgoztuk. Hogy ez a tanítás sikerét nagy mér
tékben fokozta, természetes.

Nagyon célirányosnak bizonyultak a többizben 
rajtakapásszerűen végzett zseb- és tisztasági vizs
gálatok is.

A tanulók egészségének megtartása, illetve meg
javítására iskolai orvosi vizsgálatokat és egészségügyi 
előadást tartottunk. Örömmel jelenthetem, hogy nö
vendékeink egészségi állapota jó.

Tanítványaink tanszerekkel cl vannak látva. A 
felső osztályok ú. n. „Szakórák munkafüzeté" is en
nek az iskolai évnek újdonsága. Minden szakóra vé
gén a tanítás folyamán a táblára irt vázlatot, vagy 
vezérszavakat a tanulók ebbe írják. A szakelőadó ezt 
átnézi és javítja. Az összefoglalásnál ennek felhasz
nálásával felelhet a tanuló. Éhbe a füzetbe helyezik 
el a tanulók mindazokat a képeket, árjegyzékeket 
reklámokat, hirdetéseket, címkéket, a terítésre, ki
szolgálásra, a kávéház külsejére, belsejére vonatkozó 
rajzokat, képeket, fényképeket, amelyek az anyagra 
vonatkoznak. így évvégére olyan anyag, adat, illusz
tráció gyüjtődik egybe, amelyet a magyar kávéházi 
pincér egész életében igen hasznosan forgathat.

A nemzeti érzés ápolására október 6-án kegye- 
letes nemzeti ünnepet tartottunk, amelyen az ipar
testület érdemes elnöksége, elöljáróságának több tag
ja is megjelent és amelyen Mészáros győző elnök ur 
emelkedett szép beszédben szólott az ifjúsághoz.

A vallásos érzés elmélyítését szolgálták rk. tanu
lóink szentgyónása és áldozása, a reformáció emlék
ünnepén október 81-én istentiszteletre mentek, azon
kívül az Országos Református Kiállítást is megtekin
tették.

Tanulóink a Szállodás és \ endéglős iskola tanu
lóival október 19-én mezei futóversenyt tartottak. A 
csapatgyőztes iskola a Katona István-l'éle vándordí
ját védi.

Félévi eredmény:
/. Magaviselet:

1. 2 3. 4. fnv Összesen:
1—II. osztály f> 8 5 1 — 19
III—IV. osztály 2 4 4 — • 4 14

összesen 7 12 9 1 4 33
9 Szorgalom

1. 2. 3. 4. fin Összesen:
I—II. osztály 6 9 1 — — 19
III—IV. osztály o 4 4 — 4 14

öszcsen: 8 13 8 — 4 33
Ot>. Előmenetel

Nem
oszt.

1. 2. 3. 4. fin összesen:
I—II. osztály 5 8 6 — — 19
III—IV. osztály 2 5 2 — 4 1 14

üsszseii: 7 13 8 — 4 1 33

Budapest, 1985. január 28.
Marton József s. k.

igazgató

FIGYELJÜNK! gfBJÍwSSSBS
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T‘

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

Telefon: 31-0-63, 46-3-71. 
Alapittatott 1824.
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Jíantos testvérek r. t.
f e s t ő ,  m á z o l ó  és  
t a p é t á z ó  i p a r i i z e m
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek lestő, mázoló és fal

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

Eloljarosagi ules
1935. január 24.

Az esztendő első elöljáróság ülésen az elöljáró
ság tagjai csaknem teljes számban jelentek meg 
és nagy érdeklődéssel tárgyallak le a napirend nagy
szám ti pontjait

Az ülésen résztvettek: Mászáros Győző elnök, ár. 
Hernádij Jenő iparhaténági biztos, (iái Arnold. Sza.há 
Samu, <lr. Strausz Vilmos alelnökök. Ilöhin Ferenc, 
Klauber József, IJssuner '.ívnia. Ottó Dezső. Ilonái 
Miklós, l'reituirth Jenő. Kmszner Menyhért. Propper 
Márton, előljárnsági tagok. Stein Sándor számvizsgáló, 
Marion József, a tanonciskola igazgatója, dr. Honas 
Nándor főjegyző.

Mészáros Győző elnök megnyitotta az elöljáróság 
ülését és Tarján Vilmos kimentéséi bejelentve, a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Freiwirth Jenő és Olló 
Dezső elől járósági tagokat kérte h 1.

Az HMM. évi december '20-án tartott elöljárósági 
ülés jegyzőkönyve bemulattatván, megjegyzés nélkül 
helybenhagyatotl .

Ezután Hónai Egon, Gellert F. Péter. Tórák Géza. 
Apró Sándor, Makráiul András segédvizsgát lett tanon- 
cok felszabadítása következett, akiket lelkes, hazafias 
munkára buzdító szavak kíséretében

Hernádi/ Jenő iparhalósági biztos szabadítod fel 
és nekik munkakönyveiket kiadta.

Mészáros Győző elnök a testület és munkaadók 
nevében intézett lelkes figyelmeztetést az új segédek
hez a munka és az ipar szeretetére buzdítva őket. Me
leg szeretettel köszöntötte azokat az ifjakat, akik 
mint aktív működő kartársak gyermekei, hivatva van
nak az ipar tradícióit a jövőre megőrizni.

Fnjcrpizó bejelentette, hogy iparengedélyt kap
tak és a testület sorába beiktattaltak: Tágét kávéház 
és vendéglő kft. (Liget). Weinberger Dezsőné f.Vbo- 
nvi). Vásárcsarnoki Puffot kft. (Vásárcsarnok), József 
körút 37-39. sz. a. kávéház kft. (Spolarieh). Steril ht- 
ván (Limanova). Tihamérv Kálmán iSzeiffert). Ipa
rát megszüntette: Kállai Ernő (Fogas).

A bejelentések tudomásul vételiek.
Elnök bemute Itatta Fűkbe'1 Ferencnek. a wie'ö 

kávéslest idei díszei nőkének levelét, mclvbeii a teM'"' 
let üdvözléséi megköszöni

Pemutadattak Szonda Károlv noleánneslerpek é- 
J amott" Károlv alnnleárnieslernek levelei. melyekben 
a niegválav/lásuk .-dkalmából kifeie-'nlt üdvözlésokért 
1."öt’/i\netel mondanak. A levelek felolvasta!van, 
ira ttá té le f le k .

Elv öt' ‘-a i nála dal ie'"uti. hoev az úieszlendő első 
na nini a evén/esetek egész sorul hoztak marunkra.

Pálpusztai sait 
H eller dobos 

em m enthali
D erby sait kávéházakban j
_________________nélkülözhetetlen

Elhunylak: Frey Gyula és Drucker Leó testületi tag
jaink, Bronner Miksa régi érdemes kartársunk özve
gye és Neufeld Károly ipartestületünk sok éven át 
volt előljárósági tagja. A gyászoló családokhoz rész
vétiratokat intézett. Az elöljáróság a jelentéseket fáj
dalmának kifejezése mellett vette tudomásul.

Főjegyző jelenti, hogy az OT1 és MAPI hátralé
kok törlése tárgyában a testület az illetékes hatósá
gokhoz felterjesztéssel fordult. A kereskedelmi és 
iparkamara o felterjesztésre válaszolt, melyben azok
nak tartalmát magáévá teszi. A jelentés tudomásul 
szolgált.

Elnök közli, hogy a dohányárusítást a pénzügyi 
közegek szigorúan ellenőrzik és ott, ahol a 10%-os ju
talékul csak fillérekkel is túllépik, megindítják a ki 
hágási eljárást. Ellenőrzik a dohánvárusító alkalma
zottnak a munkaadóhoz való viszonyát és legutóbb 
összeszedték az engedélyeket és kijelölték azokat a 
helyeket, ahonnan a dohányárut be kell szerezni. 
Nyomatékosan figyelmezteti a kartársakat, hogy a tra
fik ügyét komolyan kezeljék, azt bérbeadni, vagy át
ruházni nem szabad. Majd felolvastatja a székesfővá
rosi m. kir. Pénzügyigazgatóságnak 1934. december 
22-én 142.923/TIT. c. 1934. sz. felhívását, melyben 
egyrészt a fenti tilalomra íigvelmeztet, másrészt a ha
dirokkantak alkalmazását kéri. Minthogy egy a tör- 
vénvben szabályozott kötelezettség betartásáról van 
szó. elnök felhívja a kartársakat, hogv személyválto
zások esetén erre a munkakörre elsősorban munka
kéné'- badirokkantaknf alkalmazzanak.

Klauber József a dohánvvásárlási könyv vezeté
sét t e s z i  szóvá, amire elnök felvilágosítja, hogy ez tör
vényes kötelezettség.

Gál Arnold hozzászólása után az elöljáróság el
nök felvilágosításait és utasításait a kartársak figyel
mébe ajánlja

Az ipartestületi munkaközvetítő december bari 
tevékenységi kimutatása bemulattalott és irattárba 
tétetett.

A székesfőváros polgármesterének az 1985. évi 
személyzeti kereseti nd óót alánunk megállapítását tar
talmazó határozata. — molv a szaklapban egész ter
je d e lm é b e n  k'izöltetetl tudomásul vétetett

\ y prrves kerületi adófelüg'-plőci'ffek felhívására 
•i Pereseit átló /. ivetó ,<öb" * kórt szakértők os e kere-ke- 
d,dmi és inarkmnnrn ó-Hii vésaru ■> fols-'ólamljísi hízott- 
vó<trp.- t,i<fijd kiiolöllel lek Tudomásul szolgál.

Elnök közli. hogv mint minden évben, most is 
1,-<>i-(>lnie-/le i\7 g niL/neiáUs és ideiét midin vigalmi adó 
eltörléséi V; spinos nem történi de a székesfő
város noli'ám'esiei'e az átalánvozási kedvezményéi
tMvét'bva is fimntr,rtotla és a karba utáni átalányok- 
hál pl«pgp.l-.| 1 \ vonatkozó nnloármostpri ha
t á r o z n i  f e l o l v a s i - i f o t t  é s  é r é ' - - /  t é r i e d é i ' c é h e n  k ö z z é  f o g
tétetni

M o e 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  T
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A zeneszerzők előadási jogdíjainak emelése tár
gyában

Dr. Strausz Vilmos alel nők lesz jelentést. A ze 
neszerzők érdekeltsége ugyanis egy új jogdíjtábláza
tot állított össze, amely a zenéltetés mennyisége, 
minősége és a zenéltető üzlet osztályozásán alapul. — 
Ez az új besorozás sok helyen díjemelésekkel járt. Ez 
okból tárgyalásokat kezdtünk a zeneszerzőkkel és 
megállapodtunk abban, hogy az általuk elkészített 
besorozást közösen revízió alá vesszük, amennyiben 
az érdekeltek ezt a besorozást is sérelmesnek tartják 
a két egyesület közösen felállítandó fellebbezési bi
zottsága a panaszokat felülvizsgálja. A fellebbezések 
a testületnél adandók be. Kétségtelen, hogy sok eset
ben nagyobb díjakat kell fizetni, de ez mindig attól 
függ, ki minő zenekart és milyen időben foglalkoztat.

Elnök megállapítja, hogy a mai viszonyok kö
zött a többfizetés súlyos terheket jelent. Bekértük 
azonban a külföldi díjszabásokat, amiből azt látjuk, 
hogy a mi helyzetünk nem hátrányosabb. A zeneszer 
zők egyesületét a külföldi érdekeltség szorítja, így 
olyan helyzettel állunk szemben, amelyet tudomásul 
kell vennünk. Köszönetét mond Dr. Strausz Vilmos 
lírnak fáradozásaiért.

E kérdéssel kapcsolatosan
Freiwirth Jenő felemlíti, hogy őt a forgalmi el

lenőr felelőssé tette a zenészek forgalmi adójáért.
Elnök közli, hogy a kávéházak forgalmi adója 

az átalányban bcnnfoglaltatik, a zenekarvezető ön
álló vállalkozó, aki a forgalmi adójáért maga felelős.

Dr. Strausz Vilmos és Rónai Miklós az 1-2 tagú 
zenekarok forgalmi adója és OTI-, MABI-járuléka 
ügyében kér intézkedést, mire

Elnök felvilágosításul közli, hogy amennyiben 
ezeknek a zenészeknek díjazása rendszerint a biztosí
tási határon felül van, amúgy sem kötelezehetők biz
tosításra.

Főjegyző megjegyzi, hogy a zenészek nem alkal
mazottak, mert nem ipari munkát teljesítettek, ha
nem a vendégek szórakoztatására zenét szállítanak.

Az előadottakat az elöljáróság tudomásul veszi s 
a kartársak figyelmébe ajánlja.

Elnök ismerteti a kártya ellenőrzések körül fel
merült panaszokat. Január 23-án eljárt a székesfővá
rosi kir. Pénzügyigazgatóságnál, ahol az illetékes 
osztályvezető előtt szóvátette a helyzet tarthatatlan 
voltát. Annak idején a minisztériumban azt mondot
ták, hogy statisztikai aadtfelvételről van szó. azonban 
a legszigorúbb ellenőrzési rendszer lépett életbe. —

Előterjesztésünket megértéssel fogadták és arra 
hívtak fel, hogy az ellenőrzés körüli konkrét pana
szokat terjesszük be. Ennélfogva arra hívja fel a tes
tület tagjait, hogy az ilyen természetű panaszokat 
sürgősen jelentsék be a testület irodájában.

E kérdéssel kapcsolatban
Elnök jelenti, hogy a taxi-billiárdok ellen be

nyújtott panaszokra felhívást kapott a sérelmes ese
tek bejelentésére, hogy jelentsük, ahol kiskorúak 
billiárdoznak. Ezt a felhívást továbbította a testület 
tagjaihoz, de erre senkitől választ nem kapott.

Lisszaner Gyula felfogása szerint ezt a hatóság
nak hivatalból kellene kutatni.

A kártyapanaszokkal összefüggésben

Teabeszerzésnél próbálja ki
A

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

Olcsó, kommerc teákat (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: 
Imperial keverék per kg . . .  P 20,85 
Royal keverék per kg . . . .  P 18,45 
Lipton rendsz. teakeverék per kg P 19,65 
Teakeverék A per kg . . . .  P 17,40 
Teakeverék B per kg . . . .  P 14,80

Dr. Strausz Vilmos a kártyacsomagok silány mi
nőségét teszi szóvá. Első keverés után letörik a 
kártya sarka. Minthogy monopolisztikus gyártásról 
van szó, ez ellen a gyárnál fel kell szólalni. Ugyan
csak felemlíti, hvgy a rummy-kártyák széle vlyan 
keskeny, hogy azt a második vágás után nem lehet 
használni. Legyen nagyobb a kártya, inkább többet 
fizetünk érte.

Freiwirth Jenő és Lisszaner Gyula megjegyzései 
után,

Elnök a felszólalás tartalmát magáévá teszi és a 
panaszok orvoslása végett levelet intéz a Piatnik 
céghez.

Elnök közli, hogy e napon fogadta testületünk 
küldöttségét a belügyminisztériumban Dr. Tomcsányi 
Kálmán min. főtanácsos, a rendőri osztály új veze
tője. Alkalmat adott nekünk arra, hogy kéréseinket 
részletesen kitárjuk. Felemlítettük mindazokat a ké
réseket, amelyeket az évek folyamán a belügyminisz
térium elé terjesztettünk és amelyekre elintézést 
mindeddig nem kaptunk.

A miniszteri főtanácsos úr a küldöttséget nagy 
megértéssel és jóakarattal fogadta és a kérelmek 
megvizsgálását Ígérte meg.

Főjegyző ismertette a kereskedelmi és iparkama
ráknak az árrombolások megakadályozását célzó ren
delkezéseket tartalmazó átiratát.

Elnök a kérdésnek igen nagy fontosságot tulaj
donít és evégből ebben az ügyben rendkívüli elől 
járósági ülést fog összehívni. Reméli, hogy sikerülni 
fog ez ügyben némi rendet teremteni.

Az előljárósági elnök intézkedéséhez hozzájárul
Az ipartestületi szék tagjainak az elöljáróság tag-
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jaitól való szétválasztása ügyében kiadott polgármes
teri rendelet tudomásul vétetett.

Elnök felhívja a testület tagjainak figyelmét a 
megszállott területen megjelenő „Magyar lrás“ és a 
„Prágai Magyar Hírlap** e. lapokra és kéri, hogy 
ezeket fizessék elő és vendégeik rendelkezésére bo
csássák.

A Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottságának le
vele, melyben a Búzavirág akcióban való részvételért 
köszönetét mondott, felolvastatott és irattárba tétetett.

A napirend ezzel letárgyaltatok mire az elnök 
az elöljáróság ülését berekesztette.

!! SI..I
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Az
eredeti SIDOL fém-,

ablak-
és

márványtisztitásra a legalkalmasabb!
Götul Lipót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T. 

Telefon: 90-6-80 és 96-8-27.

a I M i i l m m a m a m m

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

Tárgy: A nyilvános helyiségekben nyújtott, de belé
pődíj fizetéséhez nem kötött szórakozásban résztve

vőkre megállapított vigalmi adó átalányozása.
HATÁROZAT.

A Budapesti Kávésok Ipartestületének és a Buda
pesti Szállodások és Vendéglősök Ipartestületének 
előterjesztett kérelmére a vigalmi adóról szóló sza
bályrendelet 6. §-ában nyert felhatalmazás alapján 
megengedem, hogy azok a nyilvánoshelyiség tulajdo
nosok, akik:

1. az 1934 évi december hó 12-én kelt 18.046 
1934. VI. számú határozatom rendelkezéseinek pon
tosan eleget tettek, vagyis az 1934. évi december hó 
31-ig terhűkre előirt vigalmiadó átalányt befizették, 
illetve legkésőbb folyó hó 31-ig befizetik:

1) az étel-ital felszolgálása közben, a felszolgáláson 
kivid, zenével stb.-vel közönség részére nyújtott, de 
belépődíj fizetéséhez nem kötött szórakozásban részt
vevőkre, a szabályrendelet IV. §. III. bekezdése a) és 
b) pontjai szerint személyenként és esetenként 4 és 
8 arany fillérben megállapított vigalmi adót, továbbá

2) a nyilvános helyiségben játszott kártya vagy 
ezzel egv tekintet alá eső bármilyen más játékért sze
dett használati díj, vagy a játékkal kapcsolatban 
bármily más címen szedett bevétel után a szabály
rendelet 4. §. II. bekezdése szerint a főváros részére 
beszedett 25 százalékos vigalmi adót:

az 1935. évi január hó 1-től kezdödöleg további 
intézkedésig — legfeljebb azonban — 1935. évi de
cember hó 31. napjáig terjedő időben havi átalány- 
összeggel megválthassák.

Egyúttal a nyilvános helyiségek tulajdonosai által 
fizetendő átalánynak havi összegét a kártya, stb. já
ték díja után az 1934. évi január hó 19.-én kelt 
12.982—1934. VI. számú határozatommal megállapí
tott átalány havi összegének 95, azaz Kilencvenöt szá
zalékában, illetve az étel-ital felszolgálása közben 
nyújtott szórakozásban résztvevők után pedig az

Hattyú gözmosó és fehérnemű
Budapest. VII., Klauzál utca 8. Telefon 38-5-58 és 35-8-69. 
\ 7. ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkimélelesebh mosási-rendszer.

1934. évre megállapított átalány havi összegében álla
pítom meg végérvényesen.

II. akik pedig az 1934. évi december hó 31-én 
terhűkre nyilvántartott vigalmi adótartozásukat 1935. 
évi február hó 28. napjáig fizetik be, azoknak terhére 
az 1935. január hó 1-től december hó 31-ig terjedő 
időre az átalány összegét az 1934. évre megállapított 
összegben állapítom meg.

Ebből következik, hogy
III. akik 1935. évi február hó 28. napjáig a ter

hűkre 1934. évi december 31-ig előírt vigalmi adó
tartozásukat nem fizetik meg, az átalányozással nyúj
tott kedvezményben nem részesülhetnek.

A nyilvános helyiségekben rendezeti ú. n. rög
tönzött táncmulatságokban résztvevők után a szabály- 
rendelet 4. S. 111. bekezdése e) pontja értelmében a 
fővárost esetenként és személyenként megillető 24 
aranyfillér vigalmiadé átalányozása iránt előterjesztett 
kérelmet általános érvénnyel nem teljesítem, csak 
esetről esetre előterjesztett kérelmet vagyok hajlandó 
tárgyalás alá venni. Az olyan nyilvános helyiségben, 
ahol a közönség táncolhat, továbbá ott, ahol a tulaj
donos a zenével nyújtott szórakozásban résztvevők 
után a fővárost esetenként és személyenként megil
lető 4. illető 8 aranyíiilér átalányozását nem kérte, 
vagy pedig a megállapított átalányt nem fogadta el, 
végül amennyiben — bármi okból -  az álalányozást 
nem engedélyeztem, az adót a szabályrendelet 5. íj
ának rendelkezései értelmében városi adójegy ellené
ben kell beszedni. Köteles tehát a helyiség tulajdo
nosa akkor, amikor a vendég helyet foglal, a szóra
kozás neme szerint előírt 4. 8, vagy 24 filléres adó
jegyet — a kettészakílással újból való felhasználásra 
alkalmatlanná téve, — a vendégnek átadni, mert az. 
adót csakis ilyen formában tekintem lerovottnak. Kö-
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Portál és üzletberendezések
modern, színes, kombinált 
bútort m ű v é s z i  tervek szerint 
j u t á n y o s  á r o n  készít

B E R K Y nűíaszlalos, VI., Sándor u. 14.

teles továbbá úgy a székesfővárosi számvevőség VI. 
ügyosztálynál készpénzért beszerzett., mini a közön
ség részére kiadott adójegyzékről pontos nyilvántar
tást vezetni, melyből az ellenőrzéssel megbízott fő
városi tisztviselő hiteltérdemlőcn megállapíthatja azl 
körülményt, hogy a nyilvános helyiségben nyújtóit 
szórakozásban résztvevők mindegyikéiül az előirt 
adót adójegy ellenében beszedték.

Azok a nyilvános helyiség tulajdonosok, akiknek 
löszére az adónak átalányban való megváltását nem 
engedélyeztem, kötelesek 1935. február hó l-lől kez
dődőig a kártya, slb. játék alkalmával befoly díjak 
ról a főváros részére beszedeti 25 százalékos vigalmi 
adóról naponta pontos feljegyzési vezetni, havonta 
ezen bevételekről pontos kimutatást készíteni, minden 
hónap 10. napjáig az előirt formában elkészített ki 
mutatást a pénzügyi ügyosztályhoz benyújtani és 
ugyanakkor a főváros részére az előző hónapban be
szédeit vigalmi adót a központi pénztárba beszolgál
tatni.

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a beszédeit 
adó a főváros tulajdona, azzal senki mini sajátjával 
nem rendelkezhetik, az adót csak a főváros javára 
beszedni, kezelni és beszolgáltatni köteles, mivel ellen
kező esetben a büntető törvénykönyv rendelkezései 
szerint büntettelik.

A vigalmi adó átalány kiszámítására, vagy be 
szolgáltatására vonatkozólag eddig kiadott rendelke 
zéseimet változatlanul érvényben larlom, vagvis az 
illető nyilvános helyiség tulajdonosa külelcs a lóriién 
megállapított átalányösszegei minden hónapban, leír 
később a hónán 20. napjáig befizetni, mivel ellenkező 
esetben az átalányozással nvuitoll kedvezményt min
den további értesítés nélkül vissza fogom vonni.

Utasítom a pénzügyi ügyosztályi, hogy jelen ha
tározatom értelmében a folyamodók egyéni beadvá
nyainak elintézéseképpen nz átalánynak összegét szá
mítsa ki. a számvevőség által terhiikre Írassa elő és 
gondoskodjék >z átalány he fizetéséről.

Erről a pénzügyi ügyosztályt, a számvevőségei, 
az érdekelt nyilvános helyiségek tulajdonosai! az 
ipartestületek elnökségei út ián értesítem.

Budapest, 1935, január 10.
A polgármester megbízásából: 

Lumotte s. k. 
tanácsnok.

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

H Í R E K

Elől jnrósági ülés. A szokottnál korábban, már 
február 15-én (pénteken) tartja meg ipartesliilelünk 
elöljárósága üléséi. Ennek oka az, hogy az 1932. 
Vili. te. értelmében a rendes évi közgyűlést legké
sőbb február bő végéig kell megtartani és ez az. elöl- 
járósági ülés van hivatva a közgyűlés napirendjét elő
készíteni. A napirenden levő tárgyak fontosságára 
való tekintet lel kérjük az elöljáróság tagjainak minél 
nagyol)!) számban való megjelenését.

Évi rendes közgyűlés, A törvény és az alapszabá
lyok rendelkezéseinek megfelelően az ipartcstiilet el
nöksége és elöljárósága az évi rendes közgyűlési f. é 
február 20-ára (keddre) délután 5 órára a testület 
tanácstermébe hívta egybe. Minthogy a/ évi közgyű 
lés az ipartestület munkásságának a nyilvánosság elüti 
való reprezentatív bemutatása, amelyen szokás szeriül 
az aktuális ipari kérdések is szóvátéteinek, kívánatos 
hogy azon karlársaink minél többen vegyenek részi. 
A közgyűlési társasvacsora követi, melynek belvét la
punk legközelebbi számában közöljük.

Lumotte Károly alpolgármester üdvözlése. A szé
kesfőváros újonnan megválasztott alpolgármesteréi a 
lestiilet elnöksége levélben üdvözölte, melyet az alpol
gármester úr ugyancsak levélben köszönt meg.

Halálozások. Lapunk legutolsó számának megje
lenése óta isméi három halálesetről kell számot ad
nunk. Dnicker Leó fiatal kartársunk, ki csak pár 
héttel ezelőtt vette át az óbudai Központi Kávéházal, 
fiatalon, 39 éves korában váratlanul elhunyt. Özv. 
Iiroimer Miksánc. néhai Bronner Miksa érdemes kar- 
társunk özvegye január tfi-án 77 éves korában halt 
meg. Január 17-én temették. — Utolsónak Neufehl 
Károly voll kartársunk és elöljáróságunk testületi 
tagjának január 23-án történi elhúnvlát jelönijük, ki 
hosszas szenvedés után 02 éves korában húnvt el. 
Neufeld Károly testületünk agilis tagja volt. ki a köz. 
szolgálatából is kivette részét. Temetése január 25-én 
ment végbe nagy részvét melleit. Elhúnvlát özvegye, 
fiai, menvei és unokája gyászolják. Béke hnlottaink 
emlékére!

Adóközösségi befizetés. Figvelmezleljük érdekeli 
tagjainkat, hogy arra való tekintettel, hogy az. adó- 
közösségi átalány megállapítása mindeddig nem lór
iéul meg. február hó folyamán is azl az összeget fi 
zcssék le. amelyre január hó folyamán kölelczlettek 
Végleges kivetés előreláthatólag február hó folyamán 
fog megtörténni, amikor aztán a megtörtént befizeté
sek rendezletni fognak.

Márványból
I  épflletburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 
jll minden szinben a legolcsóbb árban készít 
J  K R O N E M E R  D Á V I D  márványipari üzeme, 

m .1  Budapest, X., Kőbányai ut 30. (Hungária kiinit 
H l  sarok.) Telefon: 37-8-69
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KITŰNŐ és MEGBÍZHATÓ

Z E N E K A R O K A T
felelősséggel csakis az Országos Magyar Zenész 
Szövetség Közvetítő Irodája útján (VII., Erzsébet- 
krt. 9-11. Newyork palota, telefon: 44-0-lö)kaphatl 

Hivatalos közvetilő: Atigcuield Jenő.

Nagyon meg,javult Kárain év alatt Magyarország 
idegenforgalmi mérlege. Az idegenforgalomból szár
mazó bevételek, illetve kiadások a Magyar Statisztikai 
Szemle megállapításai szerint általában 1933-ban is 
folytatták eső irányzatukat. A rendelkezésre álló ada
tok tanúsága szerint a legrombolóbb hatást az elzár
kózás és a valutáris nehézségek okozták. Az idegen- 
forgalom szempontjából is kulminációt mutató 1929. 
évi eredményekkel szemben tíz 1933. év adatai sok
helyütt harmadára-negyedére estek vissza, sőt ilt-ott 
még nagyarányú a csökkenés az 1932. évvel szemben 
is. Vannak azonban már államok, amelyekben a vi
lággazdasági helyzet 1933-ban bekövetkezett némi ja
vulása az idegenforgalom pénzügyi eredményeit meg
javították.

Ezek köze tartozik elsősorban Magyarország. 
1929-ben a külföldi utasoktól szár mázó bénél el és a 
külföldre utazók kiadása között az arámi) 4:9.!) volt. 
ez az aráim 1932-től már lényegesen kedvezőbb.

1931-ben 3.8:5.7 volt, 1933-ban pedig 4.8 milliót 
vettünk be a Magyarország télé irányuló idegenforga
lomból és 7.5 millió az az összeg, amit külföldre uta
zók külföldön költöttek el. Eszerint a kiadási többlet 
1929-ben 5.9 millió aranydollár, 1932-ben 1.9, 1933- 
ban pedig 2.7 millió aranydollár volt. Az idegenfor
galomból származó bevétel megcsappanásának leg
főbb oka és magyarazáta az, hogy az Egyesült Álla
mokból külföldre utazók 1933-ban az 1932. évi ősz- 
szegnek csak mintegy felét, 235 millió aranydollárl 
költöttek, míg 1929. évi kiadásuk 868 millió arany
dollárt tett ki.

Az új évben is kedvezményesen szerelnek fel ú,j
telefonállomásokat. A kereskedelmi miniszter az új 
telefonállomások berendezésére tavasszal adott ked
vezmények érvényét további intézkedésig meghosz- 
szabbította.

Mennyit eszünk 70 éves korunkig? Az ember 
emésztő szerveinek hihetetlen nagy munkát kell elvé
gezniük. Kiszámították, hogy 70 év alatt az ember 
100—150 ([ kenyeret, 150 q burgonyát, 15 20.000
kg. húst és zsírt, 5.000 kg halat, 90 q főzeléket. 12 
ezer tojást és 50—60 q gyümölcsöt fogyaszt el. Van
nak, akik ezt az átlagot túlhaladják, A mongolok 
egyetlen ültükben 5 kg. iiriihúst esznek meg és az 
eszkimók naponta 4—5 kg halat fogyasztanak cl.

Chrőmoztassa« nickeleztesse (elszerelését
NEMES EDE chromozó vállalatánál, 
limlapcst, VI., Nagymező ucea 45.

Telefon: iH-ti-80.

Ipari és közigazgatási h írek

Ha üzletvezetőként volt is bejelentve, a felperes 
a szolgálatúdé és az alkalmazott között fennálló jog
viszony elbírálásánál nem az alkalmazott címe vagy 
elnevezése az irányadó, hanem az a jog és cselekvési 
kör, amelyet az alkalmazott betölt. (P. fi. T. 773. Etl.) 
K. 11. 3173—1933. Totth.

Túíóradíj. Az alkalmazott a szerződésileg vállalt 
munkájának az elvégzése végett a szokásos vagy elő
írt munkaidőn túl teljesített szolgálatért a szerződési
leg megállapított rendes illetményen felül — külön 
kikötés nélkül — utólagosan Lúlóradíjál a munka
adótól követelni rendszerint nem jogosult. Az alperes 
a felperesnek a szolgálat tartama alatt túlóradójal 
nem fizetett, túlóradíj fizetése a felek közölt kikötve 
nem volt, s az alperes annak fizetésére kötelezettséget 
nem vállalt. (K. II. 265—1933., 1934. IV. 19. Totth,)

Az automata bütféjében az ipartörvény alá eső 
iparágban alkalmazta felperes az alperest. A munka 
és hatáskörre tekintettel a felperes sem kereskedőse
gédnek, sem ipari vállalati tisztviselőnek nem tekint
hető, s ekként felperes szolgálati viszonyára az 1910 
1920. M. E. számú rendelet nem nyerhet alkalmazást, 
hanem arra egyedül az 1884:XV11. te. 8. §. rendelke
zései az irányadók (K. li. 3166—1933., 1934. IV. 6. 
Totth).

A budapesti törvényszék munkaügyi gyakorlatá
ból. Tisztviselőnek az a munkavállaló tekinthető aki 
kereskedelmi, vagy iparvállalatban kereskedelmi vagy 
műszaki természetű szellemi irányitó, vagy ellenőrző 
tevékenységet fejt ki. (27. Pl'. 2137—-1933.) Iparcik
kek előállításával ipari műhelyekben foglalkozó, de 
ezenkívül az olt készített cikkek eladásában is tevé
kenykedő és számlákat kiállító alkalmazott iparos
segéd. (38. Pf. 439—1933.) — Nem vesztheti el az 
alkalmazol! a túlórák díjazására vonatkozó igényét 
abból az okból, hogy huzamosabb időn át, anélkül, 
hogy a túlórák díjazását követelte volna, szolgálatot 
teljesített. (27. Pf.' 7383—1933.)

A cukrászuk csak helybeli fogyas/túsra adhatnak 
el szeszes italt. Azok a cukrászok, akiknek korlátolt 
cukrászdái ilalmérési engedélyük van, szesezs italt 
kizárólag csak helybeli fogyasztásra szolgálhatnak 
fel. Még pedig édes csemege borokat, úgymint Mala
gát. Cherryt és Vermouthot csakis egy deciliternél 
nem nagyobb pohárban adhatók ki kizárólag azok
nak a vendégeiknek, akik azt a cukrászdában kíván
ják elfogyasztani. A cukrászok ilyen édesborokat ás-

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

kor^
Telefon : 34-5 -29.
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Dőry-pusztai csemegesajt
^  a legrégebben bevezetett márka, sa

hoz. Égetett szeszesitalokat és likőröket egy, legfel
jebb két centiliteres pohárban adhat ki a cukrász. A 
cukrász köteles minden olyan italt, amely az ilalmé- 
rési engedélyen lel van tüntetve, állandóan készletben 
tartani, mert ha az hiányzik, azt a felülvizsgálatkor 
a pénzügyi közegek jegyzőkönyvbe veszik, amiért 
természetesen megfelelő büntetés jár.

A palackban csakis a rajta megjelölt bor tartható.
A hatósági ellenőrzés folyamán megállapítást nyert, 
hogy egyik italmérő több palackot tartott raktárában, 
melynek megjelölése nem felelt meg a belső tartalmá
nak. A Borvizsgáló Bizottság megállapította, a bekül
dött minták alapján, hogy az az ital, melyből ez a 
minta vétetett nem szomorodni, mint ahogyan a pa
lack megjelölése szólt. Az italmérő a tárgyalás során 
elismerte, hogy a lefoglalt 5 üveg bor tényleg nem 
volt szomorodni bor, hanem egy könnyű rizling, me
lyet társaságának egy tagja részére szerzett be s a 
bort véletlenül öntötte oly üres palackba, amelyen 
szomorodni címke volt s azt levenni elfelejtette. Az
I. fokú bíróság eme adatok alapján bűnösnek mondta 
ki terheltet az 1 V)24:IX. te. 9. §-ába és a bornovella 
9. §-ába ütköző kihágás miatt, melyet azzal követett 
el, hogy az italmérő üzletben tokaji szomorodni fel - 
írási! üvegekben nem tokaji bort tartott. Ezért őt 20 
pengő pénzbüntetésre, az ítéletnek hírlapi közzététe
lére és a felmerült s a netán még felmerülő költségek 
viselésére ítélte, a következő indokolással: Az a vé
dekezés, hogy a társasághoz tartozó egyén részére 
volt a kifogásolt bor fenntartva, elfogadható nem 
volt, mert hamis megjelölésű bort a kimérőhelyiség
ben tartani nem lehet, mert különben e védekezés el
fogadása a törvény kijátszására tág teret nyithat. A
II. bíróság ezt a terhelt és a szakképviselő által meg
fellebbezett ítéletet akként változtatta meg, hogy a 
kiszabott büntetést, minthogy azzal a nagyszabású 
nyereségvágyból indított visszaélést kellőképpen meg
torolva nem látta, 100 pengő pénzbüntetésre emelte 
fel.

Meleg sülteket a hentesek és a esemegekercske-
dők nem árusíthatnak. Azokra a sorozatos iparkihá- 
gási ügyekre való tekintettel, amelyeket a hentesek 
ellen azért indítanak, mert üzleteikben meleg húso
kat árusítanak, a Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara közli, hogy a hentesek nem jogosultak a meleg 
sült húsokat üzlethelyiségükben felállított sütőkön 
elkészíteni és meleg állapotban árusítani, úgyszintén 
üzlethelyiségüket olyan berendezési tárgyakkal ellát
ni, amelyek a közvetlen helybeli fogyasztás céljára

Billiárdasztalokat jó árban veszünk 
Fried  Zsigmond és F ia

Kávéházi és vendéglői berendezők. 
Király-utca 44. T e l e f o n :  29-1-34.

szolgálnak. Meleg főtt füstölthúst a hentesek árusít
hatnak, sült szalonnát, sült császárhúst, sülthurkát és 
kolbászt és a hentesipar körébe vágó húsból (disznó, 
malac) készült sülteket hideg állapotban árusíthatnak 
a hentesek, de hideg sült marhahúst már nem. A cse
megekereskedők húsárukat csak hidegen és csak köz
vetlen fogyasztásra alkalmas állapotban árusíthatnak 
és nem állíthatnak fel az üzletben való fogyasztási 
célokra szolgáló berendezési tárgyakat.

A szolgálati viszonynak nem lényeges kelléke, 
hogy a munkavállaló egész tevékenységét, s minden 
idejét a munkaadó rendelkezésére bocsássa. Szolgá
lati viszony fennáll, mert a munkaadó nem tiltotta 
el felperest attól, hogy más cégek részére is ügynö
kösködhet. (Kúria, 11. 3703—1932.)

Szerzői jogbitorlás. Korcsma üzembentartójának 
felelőssége. Védett zeneműveknek egy korcsmahelyi
ségben jogosulatlanul történt eljátszásáért perbevont 
alperes azzal védekezik, hogy a kérdéses helyiségben 
nem ő a korcsma iparjogos tulajdonosa. Ezzel szem
ben felperes igazolja, hogy alperes volt a korcsma 
üzletének tényleges vezetője. A Kúria megállapítja al
peres terhére a szerzői jogbítorlást a következő in
dokolással:

A 18. jogegységi döntvény helyes értelme szerint 
abban az esetben, ha a kávéházi, vagy a vendéglői 
helyiségben zenekar jogosulatlanul ad elő védett ze
neműveket, a jogosulatlan előadás cszközlöjének kell 
tekinteni azt is, aki a helyiségben a kávéházi, illetve 
vendéglőit üzemet ténylegesen vagyis sajátjaként gya
korolja — nemkülönben az is, akit a kávéház vagy 
vendéglő tulajdonosa a kávéház, illetve vendéglői üz
let állandó vezetésével megbíz.

Ehhez képest a jelen perben az említett beszer
zendő íratok adatainak, nemkülönben a perben ki
hallgatott tanú vallomásának, esetleg egyéb bi
zonyítékoknak mérlegelésével meg kell állaptíani a 
tényállást abban az irányban:

vájjon a felperesnek ez a tényállítása megfelel-e 
a valóságnak, amely szerint a szóban levő időben az 
alperes volt a korcsma üzembentartója, ő volt a 
korcsma üzletének tényleges vezetője, birtokosa, mely 
esetben a bitorlásért felelősségei tartozik.

avagy a tanú vallomása felel meg a valóság
nak, amely szerint a mondott időben ő volt a korcs
ma megbízott állandó üzletvezetője s az alperesnek 
csak segédkezett az üzletben, ami kizárná az alperes 
felelősségét. (C. 1—307. Jakab. 1933, XI. 30).

K e d ve im é n ye i a já n d é k  la p u n k  t. o lvasó in a k
FOTÓ-SZÉPSÉGVERSEN 
MŰVÉSZÉT BARÁTOK! !

sok értékes nyeremény és jutalom/ melyet az alanti cég készít.
1 felvételből kidolgozva, 1 nagy szalón festett fotó 18x24 cm. nagyságban, színes 
kék, vagy barna színben, vagy akvavel kivitelben. Ez az árcsoport nagy családi ké
pekre is érvényes. Útlevél és igazolványképek azonnal készülnek 40 fillérért! 6 darab ren
delésnél. — Részvételi díj pengő 10.70 helyett lapunk olvasóinak csak pengő 5.70. 
Nyári flókmílterem a MARGITSZIGETEN. KÉREM A CÍMRE ÜGYELNI!

„L)ISKAYU védjegyű
művészi fotót a név 
garantálja) BUDA
PEST., VII., RÁKÓCZI 
UT 18 SZ. (lift díjta- 

Jun]__Telefon^_34^8-8^
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i p i í n ó n o i  irot,^ l)a' üztelébe, otthonába 
I r U y C p C l  legolcsóoban Édes és Decsynél 
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, javítás, 
legolcsóbban. Akácfa ucca 15 Telefon: 44-2-24.

vány- vagy szódavízzel keverve semmi körülmények 
közölt sem hozhatnak forgalomba. Ásványvizet csak 
zárt palackban szolgáltathatnak ki az ülő vendégek
nek, azt esetleg a vendég maga hozzátöltheli a borá- 

lláziiir és bérlő tetszés szerinti felmondási időben 
egyezhet meg. A kir. törvényszéknek bérleti ügyekkel 
foglalkozó 31. l’f. tanácsa a 10.541—1934. számú 
végítéletével a következő elvi jelentőségű döntést 
hozta: „A Fővárosi Lakbérleti Szabályrendeletben 
meghatározol! felmondási idő csak általános rendel
kezés. amely abban az esetben irányadó, lm a felek 
másként nem határozlak. Az ettől való eltérést a ren
delet nem tiltja, tehát a felek szerződési szabadságuk 
folytán attól eltérő megállapodást köthetnek.“

Aki egy évnél hosszabb szabadságvesztés miatt 
szünetelteti iparát, elveszti iparigazolván}át. A keres
kedelemügyi miniszter elvi jelentőségű döntést hozott, 
amely szerint az az iparos, aki egy évnél hosszabb 
ideig tarló szabadságvesztés büntetése alatt iparát 
szüneteltette, iparát többé nem folytathatja a régi iga- 
zolvánva alapján, mert ennek érvényességét meg
szűntnek kell tekinteni. A törvény ugyanis az ipar 
szünetelésének esetei közölt különbséget lesz.

A kakaó és csokoládé forgalomhahozalala. A
földművelésügyi miniszter 51000- 1934. F. M. számú 
rendeletével rendezte a kakaó és csokoládé forgalom- 
bahozatalát. Ennek a különben folyó évi július 1-én 
életbelépő rendeletnek kiegészítéseképpen most ki
adott F. M. rendelet azt mondja, hogya készítő (gyá
ros) elvan árun, melyet közvetlen fogyasztás céljaira 
nem maga hoz forgalomba, az árusító nevét Icégét) 
és telephelyét is feltüntetheti. Ilyen esetben azonban 
saját nevét (cégét) és telephelyet az árun. illetőleg a 
csomagolási burkolat külső lelületen szinten köteles 
feltűntetni, llöviditett egyéni jelzés (védjegy) haszná
lata meg van engedve.

Az özvegyi .jogon gyakorolt iparról más iparra 
való áttérés. Á házastárs özvegyi jogon csík az elhalt 
iparos iparát folytathatja. Ha az özvegy az elhalálo
zás után más. nem rokonszakmája képesítéshez kö
tőt! iparra kíván áttérni, ezt özvegyi jogon nem le
heti meg. Még abban a kedvezményben sem részesül
het. amit az ipartörvény 24. 8-n biztosít azoknak, akik 
képesítéshez kötött iparról más képesítéshez kötött 
iparra szándékoznak áttérni. Az ilyen esetben saját 
személvében kell igazolnia a szükséges és a törvény
ben előírt szakképzettséget (26.550—1934. K. M.)

A tulajdonos nevének feltüntetése a cégtáblákon. 
Az 1922. évi XII. le. 56. 8-a világosan előírja a cég
tábla használatának és az üzlettulajdonos neve fel
tűntetésének kötelezettségét. Ennek a büntető szánk

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 8.

Telefon: 84-3-39. — Üveg és porcellán.

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Krétagyár rt.
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

cióval ellátott jogszabálynak ellenére is bőven akad
nak iparíízöink között, akik nevüket üzletük külső 
részén nem tűntetik lel. Ezért nyomatékosan felhív
juk tagtársaink ügyeimét arra. hogy nevüket akár a 
cégtáblán, akár az általánosan elterjedt szokás szerint 
az üzlet bejárata felelt alkalmazott külön táblácskán 
okvetlenül írják ki s ílymódon a törvény rendelkezé
sének saját jólfelfogott érdekükben mielőbb tegyenek 
eleget. Amennyiben ezt elmulasztják, igen könnyen 
bírságolásnak lehelik ki magukat.

Ki használhatja a mester címet. Egy női fodrászt 
piszkos verseny miatt perelték, meri mesternek hird- 
dette magái. Á budapesti törvényszék megállapította 
a piszkos versenyt, meri 1923. óta önállósuló iparos 
csak külön mestervizsga alapján használhatja a mes
ter címet. (13 P. 38357-1934. sz.)

Termelői kimérésekben nem szabad frücesöt 
árusítani. A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium 
múlt évi április 4-éu 14.053—193J. szám alatt a szé
kesfőváros polgármesteréhez rendelelet intézeti, mely 
a következőképpen szól: Újabban az a gyakorlat kezd 
kialakulni, hogy a bortermelői kimérések az általuk 
elárusított bort szóda- vagy ásványvízzel keverten 
árusítják.

A bortermelők saját termésű boraikat azonban 
azok kimérésénél szódavízzel vagy ásványvízzel nem 
keverhetik és részükre ilyen engedély ki nem adható, 
minthogy a bornak ily keverése már iparszerü tevé
kenység. Az iparszerü tevékenységet pedig csak az 
arra vonatkozó jogosítvány birtokában lehet űzni, 
azaz a bornak szódavízzel való keverését csak a ven
déglői vagy a korcsmái ipari iparjogosílvánnyal bíró 
iparűzök végezhetik.

Felhívom tehát Polgármester urat, hogy a ható
sága lerülolén működő elsőfokú iparhatóságokat erről 
megfelelően tájékoztassa azzal, hogy a termelői bor
kimérésekéi őrizzék ellen és ott, almi a bornak szóda
vízzel vagy ásványvízzel keverten való árusítását meg
állapítják. jogosulatlan ipar:zés miatt a kihágási el
járási legyék folyamatba.

A főkapitány napiparancsában r. rendőrhatósá
gok figyelmét is felhívta erre a rendeletre.
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A kilépő segéd munkakönyvé. A  kilépő segéd 
munkakönyvét semmiféle okkal sem szabad visszatar
tani, távozáskor könyvét azonnal ki kell adni. Még 
zálogban sem csak az esetben, ha felmondás nélkül 
távozott és a munkaadó a munkás munkájára még ez 
esetben is igényt tart és hatósági visszavezetést kíván.

I In a segéd nem akarja könyvét elvinni, akkor 
távozása után azonnal el kell küldeni az iparhatóság
hoz. A visszatartott könyv miatt a segéd kártérítési 
pert indíthat, amelynek a hatósápok helyt adnak. 
Eddig általában 14 napos kártérítést Ítéltek meg, egy 
esettel kapcsolatban azonban a Kúria 45 napi kárté
rítést ítélt meg a segédnek, akinek munkakönyvét 
visszatartották.

Betegsegélyző ügyek
Kcll-e OTI-járuIékot fizetni a megbetegedett mun

kás után? Az 1927:XXI. te. 2ö. §-a csak a biztosított 
betegsége által okozott keresetképtelenség alapján já
ró segélyezés tartamára mentesíti a munkaadót a já
rulék fizetése alól. Hogy az Intézet tényleg segélyez
te-e a betegnek jelentkező munkást, arról a legjobb 
esetben csak akkor értesül a munkaadó, amikor a fize
tési meghagyást már megkapta, akkor pedig jogorvos
latnak helye nincs.

A munkaadó teliál csakis akkor szabadulhat já
rulék fizetési kötelezettsége alól, ha munkását — bár
mely okból nem dolgozik, tehát akkor is. ha beteget 
jeleni — azonnal kijelenti, mert az Intézet a beteg
ség első három napján nem segélyezi a munkást, te
hát erre az időre is kellene járulékot fizetni.

A munkásnak a munkába való belépését azonnal, 
de legkésőbb nyolc napon belül és megbetegedése 
előtt kell bejelentem.

A bejelentés megtörténtét igazoló szelvénnyel kell 
igazolni, amelyet bármely postahivatal a bejelentéssel 
egyidejűleg bélyegez. V/. Intézel a bejelentett biztosi - 
tollat a megfelelő napibérosztályba sorozza be a beval
lott bér alapján. 1 In ez a bér változik, akkor be kell 
jelenteni a bérváltozást.

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

Ilyen esetben az OT1 a járulékkülönbözetet utó
lag felszámítja, sőt a biztosított megbetegedése esetén 
még a gvógykezeltetési és táppénzkülönbözettel is 
megterheli a munkaadót.

Rózsavölgyi Jenő
első áll. eng. spo rtisko la

Budapest Múzeum krt. 10.
Testedzés,

To rn a ,
Ö nvédelem .

Külön órák hölgyek
nek és gyermekek
nek már4 éves kortól.
Sport, Vívás, Box.

Az 1 985. évi legújabb
1500., 2600., 14.000. típusú

NATIONAL ELLENÓRZOPENZTÁRAK
Előnyök:
1. Fokozott védelem, 

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.
Kimutatása annak, 
hogy a vevők szá
ma emelkedik-e és 
hogy egy-egy vevő
nél átlag milyen for
mát érünk el.

4. Kimutatása annak, 
vájjon az elárusító megérdemli-e fizetését?

5, Kimutatása annak, hogy mily forgalmat érnek el egyes 
alosztályokban?

6. Kényszerszerű könyvelés.
Kérjen díjtalan bemutatást!

NATIONAL REGISZTRÁLÓ PÉNZTÁRAK 
Terjesztési Vállalata Rt.

Iludapcst, IV., Szarka-utca 4 Telefon: 82-5-10.

Meddig terjed a munkaadó felelőssége az OTI be
jelentéseknél? A kir. Ítélőtábla érdekes döntést ho
zott egy perben, mikor is azt kelleti megállapítani, 
hogy milyen anyagi felelősség keletkezik abból, ha a 
munkaadó a munkavállalót az OTl-nál nem jelenti 
be. A konkrét esetben kimondotta a királyi ítélőtábla, 
hogy a munkásbizlosítási törvényben foglalt megtérí
tés kötelezettséget nem lehet arra a munkaadóra há
rítani, aki elmulasztotta ugyan a munkavállaló mun
kába lépésének bejelenlését, de ugyanennek a mun
kásnak a munkából kilépéséi annak még megbetege
dése előtt bejelentette. A kilépés bejelentése által 
ugyanis az O I I a munkaviszony keletkezéséről is tu
domást szerzett és ha valamelyes adat e tekintetben 
hiányzott is, azokat az OTI hivatalból is megszerez
heti.

A döntés száma M. F. XVII. 1951 111. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy a munkaadók eltérhetnek 
a törvényben előírt bejelentési kötelezettségtől, ami
nek mindé nesetben nyolc napon belül kelt eleget tenni.

Zwiiek-tikőrgyár elsőrangú gin-!, whisky t, vermutból, 
rock Iáit! és lokaj bioiból főzött konyakot hoz forgalomba, 
amelyet bármely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek 
ajánl a kartársak szíves figyelmébe. Fenti öt cikk sok kül
földi márkánál még jobb is. Mixeléslu-z is páratlanok.

„Hattyú” Gőzmosó- és fchérncim'íkölcsönző vállalat 
(Budapest, VII., Klauzál ucca 8.1 a legmodernebbül újon
nan berendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb fel
tételek mellett áll kartársaink rendelkezésére.

Felelős kiadó: Gyenes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai műintézele, 

Rudapest, VII., Vörösmarty ucca 5

megérkeztek.


	03



