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E m  1 ék ez te tö
.MIRŐL .NE FELEDKEZEL MEG?

Május 5-ig megfizeted# a II. negyedévi üzletbér 
I. részlete.

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

Május 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni május havi forgalmi és fény űzési adóátalá- 
nviikat.

Május 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

Május 20-ig befizetendő az átalányozolt és zenés 
kávéházak vigalmi adója.

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

Újabb korlátozások
Már azt kezdtük hinni, hogy a gazdasági korlá

tozások megszűnésének ideje elérkezett és ime azt 
látjuk, hogy a Budapesti Közlöny f. é. április 18-án 
megjeleni 89. számában közzétett 8900 1985. M. E. 
sz. rendelet szerint az iparunkra nagyfontosságu és 
cxisztenciális jelentőségű kávé és tea behozatala kü
lön engedélyhez köttetett.

Eddig e cikkek behozatalának csak annyiban 
volt korlátja, hogy az azok megvételéhez szükséges 
devizákat a Nemzeti Banktól kérni kelleti, amely az 
eddigi gyakorlat szerint ezeket az amúgy is leszorított 
igényeket ha nem is teljes mértékben és azonnal, de 
mégis teljesítette.

Az engedélyezési rendszer ezt a helyzetet gyöke
resen megváltoztatta, miután csak azt a mennyiséget 
lehet behozni, amelyre az engedély kiadatott. Kétség
telen, hogy ez a h 'lyzel az eddigivel szemben hátrá

nyosabb és nagyon kívánatos lenne, hogy az engedé
lyezési rendszer — ha már életbelép — úgy kezeltes
sék. hogy iparunk igényei figyelembe vétessenek.

Felesleges ismertetnünk mi a kávésipar üzem
köre, helyzete és jelentősége belső gazdasági és ide
genforgalmi szempontokból. Mindenkor büszkén em
legették a budapesti kávéházakat, mint az idegenfor
galom egyik fő attrakcióit és mint a városi lakosság 
étkező- szórakozó és pihenőhelyeit.

A kávéház azonban mindezeken felül és mind
ezek mellett feldolgozó ipar, amely nyersanyagokat 
dolgoz fel és hoz élvezhető állapotba. E nyersanya
gok igen nagy része pedig épp azokból a cikkekből 
áll — kávé és teából — amelyeket a 8900/1985. M. E. 
számú rendelet behozatali engedélyhez köt és ame
lyek beszerzése az eddigi helyzettel szemben megne
hezül.

Nem tartjuk olyan természetesnek, hogy „a fe
lettes hatóságok lezárják a kört és maguk vegyék ke
zükbe a külkereskedelmi forgalom irányítását." Foly
ton a gazdasági választójuk lebontásáról beszélnek, 
nem tartjuk ideálisnak tehát, ha ezek a falak még 
magasabbá épülnek.

A korlátozások elrendelésének indokolásául nem 
fogadhatjuk el azt sem, hogy egyes árucikkek forgal
mában bizonyos visszaélések fordultak volna elő és 
az iletékes balóság ezeknek nem tudja másként ele
jét venni, mint hogy ő maga ellenőrzi a forgalmat. 
Tudtunkkul ez az elenörzés eddig is megvolt, vasul, 
posta, vámhatárok ellenőrzését eddig is állami köze
gek végezték nem valószínűit, hogy rosszabbul telje
sítették volna kötelességüket, mint azt tenni fogják.

Teljes mértékben méltányoljuk a deviza-mérleg 
szempontjait és elismerjük, hogy a gyéren rendelke
zésre álló devizákat az ipari termelés szolgálatába kell 
állítani. Ez rendben is van. de szükségesnek látom 
megállapítani azt. hogy ipar alatt nemcsak a gyár
ipart. a lexlil és gépipart kell érleni, de mindazokat 
az iparágakat, amelyek zavartalan működésére úgy a
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belső szükséglet szempontjából, másrészt mint „devi
za termelő" üzletágakra szükség van.

Már pedig* a magyar kávésipar mindkét irányban 
feladatot teljesít. Nemcsak az illeni közönséget táljuk 
el, de mi vagyunk azoknak a csatornáknak egyik 
ága, amelyeken a „láthatatlan import11 beszivárog.

Igen nagy érdekek fűződnek a kávéházak teljes 
üzembentartájához. Tudjuk, hogy a fővárosba jövő 
idegeneket a jó konyha, a rendelkezésre álló ételek 
bősége és minősége vonzzák. A kávé és tea annyira 
elsőrangú élelmezési cikk, hogy ezek hiánya és kifo
gásolható minősége nem egy vendégünket kedvelle- 
nitené el.

Sajnos az engedélyezési rendszeren változtatni 
nincs módunkban. Ha már életbelép ez a rendszer, 
fontos, hogy oly módon és olyanoknak adassanak az 
engedélyek, hogy az ipar szükségletei teljes mérték
ben és megfelelő minőségben fedeztessenek. Nem kö
zömbös az áru minősége sem Mig az általános forga
lomban bizonyos közönséges tvpusok kelendők, ad
dig a vendéglátó üzemek bizonyos különleges és fi
nom márkákra vannak utalva. Ez mindneneselre a 
dolgot egyszerűsíti, amennyiben jóval kisebb szükség
let fedezéséről van szó, mint a mennyire az ország 
egész lakosságának szüksége van.

A kompenzációs rendszerben való behozatal két
ségtelenül az adott viszonyok között a legideálisabb 
lenne. De azt hisszük a német példára való hivatko
zás nem felel meg a mi viszonyainknak, mert hi
szen exportképes feleslegeink főleg agrártermékekben 
vannak, amelyeket a kávétermelő országok nem igen 
tudnak felvenni. Viszont ipari produktumok terén 
versenytársunk egész Európa feleslegekkel küzdő 
ipara, elsősorban pedig Németország, mely minden 
áldozatra kész, hogy szükségleteit biztosítsa.

Egyszóval nem fogadhatjuk teljes megnyugvás
sal az engedélyezési rendszer kiterjesztését és úgy 
hisszük, hogy ez csak egy időleges gyógyszer lehet, 
melyet devizapolitikánk megfelelő átszervezése utján 
minél előbb feleslegessé kellene tenni.

Egy egész iparág egzisztenciájáról, körülbelül 
10—12.000 ember kenyeréről van szó, ennek érdeké
ben kellett szót emelnünk.

Mészáros Győző.

Márványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít 
K R O N E M G R  D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 3U. (Hungária körút 
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t tő l já r ó s á é i
1935. április hó 25-én.

Az. 1 partest illet április havi elöljárósági ülésén az. 
elöljáróság tagjai meglehetősen nagy számmal jelen
tek meg és veitek részt a napirend tárgyainak meg
vitatásában. A résztvevők névsora a következő: Mé
száros Győző elnök, Dr. Hernádt) Jenő iparhalósági 
biztos, Gál Arnold, Szabó Sámuel, Dr. Slrausz Vilmos 
alelnökök, II őrt i Károly, Katona István, Klatt.ber Jó
zsef, Lissaner Gyula, Gerő Áron, Kraszner Menyhért, 
Rcincr István, Wcincjrnber Ignác előljárósági tagok. 
Stcin Sándor, Sirassz<‘r Béla, Weingruber László 
számvizsgálók, Dónálh Andor tisztviselő, mint jegy
zőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök az ülést megnyitotta és 
bejelentette, hogy Dauer György, Freiwirth Jenő. 
Oltó Dezső. Rónai Miklós, és Singer Kálmán elmara
dásukat kimentették és egyben közli, hogy Dr. Havas 
Nándor ipartestületi főjegyzőt baleset érte. az ülésen 
nem tud résztvenni, helyette a jegyzőkönyvet Donátit 
Andor ipartestületi tisztviselő fogja vezetni. Az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Kraszner Menyhért 
és llcincr István előljárósági tagokat kéri fel.

Az 1935. évi március hó 27-én tartott előljáró
sági ülés jegyzőkönyve bemulatlatván, megjegyzés 
nélkül helyben hagyatott.

Elnök felhívására jegyző bejelentette, hogy uj 
iparengedélyt nyertek és a testület tagjai közé beik- 
tattattak: Klein Ármin Károly (Meteor), Horvátit 
Imre (Kossuth), üzletüket megszüntették és a tagok 
sorából töröltettek: llizánc kávéház kft. (Bizánc) és 
Markovits M. Lajosné (Kossuth). A bejelentések tu
domásul vétettek.

Elnök jelenti, hogy Dr. I'omcsánt)i Kálmán bel
ügyi államtitkárt, úgyszintén Dr. Csatára Béla min. 
főtanácson kinevezésük alkalmából levélben üdvö
zölte.



KÁVÉSOK LAPJA a

Király Gőzmosóda mindenkinél modernebb berendezése le«kíméletesebb 
és legolcsóbb mosást garantálja IV., Magyar-u. 3. 
Tel.: 85-1-29, — VI., Hajdu-u 12-14. Tel.: 05-1-15.

Hulla Aurél miniszteri tanácsosnak és Kovásznál] 
Bogdány Béla miniszteri tanácsosnak a testület üd
vözlésére megküldött köszönő irata bemutattatott és 
tudomásul vétetett.

Az Esi szerkesztőségét 25 éves jubileuma alkal
mából a Testület igaz őrömmel köszöntötte. Az elöl
járóság elnök intézkedéséhez helyesléssel járult hoz-
Zil.

Az 011 választásokkal kapcsolatosan elnök közli, 
hogy azok a törvényes formák, között zajlottak le és 
ez alkalommal sikerüli dr. Strausz Vilmos ipartes
tületi alelnököt a közép ipari csoport közgyűlési 
tagjává megválasztani. Reméli, hogy ez a választás 
egyben az ipari érdekeknek is javára fog válni. He
lyesléssel vétetett tudomásul.

Az utó illata- billiárd ok bejelentésére vonatkozó
lag elnök felhívta a Testület tagjainak figyelmét arra, 
hogy ezeket a székesfővárosi m. kir. államrendőrség 
főkapitányánál he kell jelenteni. Ez a rendelet újabban 
olyképp módosult, hegy az u. n. .Ingó-asztalokat nem 
kell külön-külön bejelenteni, mert ezeket a forgalom
ba hozó vállalat jelenti be.

Dr. Strausz Vilmos alelnök közli, hogy a Székes
főváros polgármestere a kávéházakban alkalmazott 
borravalós személyzet (főpincér, fizető és leiszolgáló) 
kereseti adóalapjának kiszámítására szolgáló átalá
nyokat f. é. április hó 1-re felmondotta. Ez a megál
lapodás már évek óta van érvényben és a testület 
tagjainak üzletei mindössze két osztályba voltak so
rolva. A Székesfővárosi Pénz ügy igazgatóság azonban 
vizsgálatot tartott és azt állapította meg, hogy ezeknek 
a borravalós alkalmazottaknak adóalapja az átalány
nál a valóságban jóval magasabb. Tehát az eddigi kél 
osztály fölé még egv magasabb adóalapot tartalmazó 
osztályt konstruáljunk. A megtartott szóbeli tárgya
láson mi a jelenlegi osztályoknak kettéosztását java- 
• oltuk 1. A és 1. B. valamint II. A és II: B. osztályok
ra. Az ezen előterjesztésünket tartalmazó beadvány 
a polgármesterhez beadatott, annak elintézéséről kar- 
társainkat annakidején értesíteni fogjuk.

Az elöljáróság a jelentést saját részéről tudomá
sul vette. .

.1 járdafoijlulási engedélyek ügyében az. ipartes
tedet elnöksége beadvánnyal fordult a belügyminisz
tériumhoz, melyben a közlekedési kódex, a járdalog- 
lalásokra vonatkozó részének méltányos alkalmazását 
kéri. A belügyminisztérium a székesfőváros polgai - 
mestere utján azt közölte, hogy a járdaloglahe i

Alapítási év 188(5. Alapítási év 1886.
G y o rsjá ra tú
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Franck-pótkavé és

ügyekben eljáró hatóságok a közérdekű szempontok 
megóvása mellett a folyamodók érdekeire is figyelem
mel vannak.

Strausz Vilmos jelenti, hogy minden ilyen irá
nyú beadvány céltalan, mert a hatóságok épp a köz
lekedési kódexre való hivatkozással korlátozzák a 
járda foglalási engedélyeket.

Elnök közli, hogy a mull évi december hó 1-vel 
életbelépett fürdőügyi rendelet a xzikviz és ásvány- 
vizádét is behozta, amely iparunknak újabb megter
helését jelenti. Főleg ez a rendelet azokra vonatkozik, 
akik maguk gyártanak szikvizet. Mert ezek vagy a 
szénsav beszerzésénél, vagy pedig minden egyes ké
szülék után havi átalányt tartoznak a Budapesti Köz
ponti Gyógy- és üdülőhelyi Bizottság pénztárába be
fizetni. E bizottságnak a vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazó átiratát felolvastatja, mire

l)r. Strausz megjegyzi, hogy ma már kevés ká
vés van, aki maga készítené a szikvizet.

Több hozzászólás nem lévén, elnök a vitát be
rekeszti.

Elnök közli, hogy úgy mint az előző években, ez 
évben is a Nemzetközi Vásár tartamára zenélési zár- 
óra-m.eghosszabbitási engedélyt kértünk a belügymi
nisztériumtól. Külön kidomborítottuk a kérvényben 
azt, hogy az előző gyakorlattal szemben a kaveházak 
és vendéglők között megkülönböztetés tétessék, mert 
abban a formában, hogy az összes kávéházak, ven
déglők sőt korcsmák záróra-meghosszabbítást és ze
nélési engedélyt kapnak, iparunknak semmi előnye 
nincsen, ügy értesült, hogy a vendéglös-ipartestiilel a 
belügyminisztériumtól a vendéglők zárórájának el
törlését kérte, tudomása szerint ezt a kérést elutasí
tói Iák.

Eissauer Gyula óriási sérelemnek tartja a kis és 
közép-kávésok részére azt, hogy a vendéglők éjfél 
után is nyitva tarthassanak, azt javasolja, hogy 
amennyiben a vendéglők záróra-meghosszábbilást 
kapnak, testületünk viszont kérvényezze a kávéhá
zak részére a korlátlan italmérési engedélyek kiadá
si.

tűnök megjegyzi, hogy ennek törvényes akado
zni vannak, azonban saját részéről is átérzi ezt a *é- 
: huex gyakorlatot és amennyiben kérésünk nem vé
dik figyelembe és nem tesznek különbséget a kél 
zlelag közöli, a jövőben az ilyen irányú kérvénye- 
éstöl eláll

Gát Arnold megjegyzésére elnök kijelenti, hogy
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A vendéglátó-iparok mentesítése 
a forgalmiadó alól

lila: l)r. Szegő Ernő.Gschwindt féle
Apua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

álláspontunk teljesen jogosult, mert voltaképp c.-ak a 
régi állapotok visszaállítását kérjük, amikor a kél tele 
űzcmág között a megfelelő különbség valóban meg is 
volt.

IAnök közli, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
mull éviién kiadott rendelete, melyben az 1922. évi 
XII. te., 38. §. ill. a 78.000/1923: K: M. sz. rendelet 
97. g-ának alkalmazása iránt intézkedell, a gyakor
latban nem vált be teljesen, amennyiben nemcsak a 
szükségnélküli üzlet alapításokat telte lehetetlenné, 
de megakadályozta régi üzletek felújítását, esetleg 
meglévő űztelek adásvételét. Ebben az ügyben a többi 
érdekeltséggel együttesen a m. kir. Kereskedelemügyi 
Minisztériumhoz előterjesztéssel fordult, melyben a 
közszükséglet elvének fenntartása melleit, bizonyos 
módosító és könnyítő intézkedések életbeléptetéséi 
kértük. Ismerteti az egyes konkrét eseteket, majd 
közli, hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszter í. é. 
április 3-án 72Ö26/XYI1/198-t. számú rendeletével e 
kérelmet testületünk álláspontjának megfelelően lel - 
jesiletle. A vonatkozó miniszteri rendelet felolvastal- 
ván, az elöljáróság a miniszteri rendeletét megelége
déssel vette tudomásul.

Az ipartestületi munkakö/.vetilő március havi 
munkásságáról szóló jelentés bemutaltatoll és irattár
ba tétetett.

Napirend után J)r. Sirausz Vilmos alcímük sajná
lattal említi fel, bogy l)r. Hamis Nándor ipartest illeti 
íöjegyző édesanyja elhunyt, javasolja, hogy az elöl
járóság löjegyzönek részvétéi fejezze ki.

Az elöljáróság a javaslat értelmében határoz II:
Ugyancsak l)r. Slrausz említi fel, a lapok an 

megjelent, a borravalóellenes mozgalom lelujilá-ára 
vonatkozó közleményeket, kéri az elöljáróság tagjai!, 
hogy e tárgyban szigorúan legvék magukévá a testü
let álláspontját és semmiféle nyilatkozatot ne tegye
nek.

Elnök felemlíti, hogy egy hozzáintézett sajtó- 
kérdésre kijelentette, hogy ebben a kérdésben a ven
déglős és kávésipar álláspontja változatlan s azon 
'(■miniféle változtatást lenni sem szükségesnek, sem 
időszerűnek nem lát, Megállapítja, hogy ez a kér
dés minden lovásszá] újból meg újból felmerül, de 
meg van győződve arról, hogy ahhoz a munkában 
lévő személyzetnek semmi köze.

Az elöljáróság a kérdés felelt napirendre lér.
Végül elnök hivatkozással a mull elöljárósági 

ülés határozatára, kéri Weingruber és Freimirtli 
elöljárósági tagokat, hogy a Hildátok környékén meg
vételre felajánlóit lelek megvétele, lárgyáhan szíves
kedjenek eljárni, amire azért fektet súlyt, meri ilv- 
módon az ipartestületnek egv kb. 2000 pengős régi 
követelését meg ludja menteni.

Több tárgy nem lévén. ('Inak az ülést berekesz-

A túladóztatás kérdésével az elmúlt években gyak- 
ra foglalkoztunk, hisz a fázisrendnszerre való áttérés 
maga is azt célozza, hogy legalább technikai szem
pontból az iparosok és kereskedők nagy tömegei men
tesüljenek az adóalanyisággal egy ült járó gondoktól. 
A forgahniadóváItságrendszer még mindig nincs az 
egész vonalon megvalósítva, habár a reform tető alá 
hozásá az év végére kilátásba vau helyezve. Míg ez 
meg nem történik, állandóan merülnek fel panaszok 
ama foglalkozási ágak köré,bői, amelyekre a reform 
egyelőre még nem terjed ki. A fázisrendszer lényegé
nek megfelelően a detailárusitás és a feldolgozó-ipar 
mentesül és a rendszer logikája magával hozza, hogy 
ott is, ahol a gyárra vagy a vámvonalra való vetítés 
nem következik be, — mint pl. a vendéglátóiparok 
körében, — a forgalmi adótól való megszabadításnak 
e körben is el kell jönnie. A jelenlegi helyzet ugyanis 
nemcsupán az ill számbajövő nagyjelentőségű ipar
ágakra, hanem közvetve a kincstárra nézve is káros, 
mert az egyes bevételi források hozama egymással a 
legszorosabban összefügg és ha sikerül a forgalmiadé 
alól való mentesítés által a vendéglátó iparok körében 
könnyebbséget létrehozni, ennek a kereseti- és a jöve- 
delemadóhozamra szükségszerűen kedvező kihatásai 
volnának. - -

Már 1927-ben belálla a kormány, hogy az első
rendű élelmiszerek mentesítéséhez fontos közgazdasá 
gi és szociális érdekek fűződnek. Ezóta áll fenn az a 
helyzet, hogy amig a magánfogyasztást, a mentesilő- 
rendelelben felsorolt élemiszi rekre vonatkozóim/ a 
forgalmi adó nem terheli, addig a- éttermekben elfo
gyasztott ételek eladási ára után forgalmúidé) fizeten
dő, Igaz, hogy az egyes vendéglátóiparok körében, pl. 
a vendéglősöknél, kávéházaknál, adóközösségi, illetve 
áfalányozási rendszer enyhíti a helyzetet, mégis kél- 
séglelenniil diszparilás áll fenn a vendéglátóipar igen 
érezhető hátrányára.

A mentesített cikkeken kívül a hús 0.4%-os for
galmiadé) alá esik, a fűszeresek és gyarmatáruk, a 
cukor, a cukrászipari és cukorkaipari termékek for- 
galmiadővállság alá esnek, a szeszesitalok szintén kü
lönböző adóztatás, illetve illetékezés tárgyai.

telte.
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F IG Y E L JÜ N K !
magyar kárlyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
M agyar J á ték k á r ty a g y á r  H.-T*

PIATNIK NÁNDOR ÉS FIÁI
B u d a p e s t, VII., R o tte n b ille r-u . 17. 

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

Végeredményben: a vendéglátóiparok állal 
t'orgalombahozutt ételek alkatrészei túlnyo
móan adómentesek, a másik része az elfo
gyasztásra kerülő ételeknek és italoknak pe
dig vagy adóváltság vagy igen lényeges Fo

gyasztási adó jellegű szolgál látás tárgya.

A forgalmiadózási téren jelentkező íenntebb említett 
disparitásos liátrány a vendéglátóiparok közterhének 
rendesen leglényegesebb hányada. Gyakori eset, hogy 
])1. kisehh koesmárosok forgalmiadója összes köztér- 
Iliik 60—-70%át teszi.

Érthető, ha a kőziiletek a vendéglátóiparok for
galmát a közszükségletek céljaira közszolgáltatások ki
vetése által igénybe veszik. Ámde úgy véljük, hogy a 
határ, ameddig ez az igénybevétel történhetik, már jó
val túlhaladott és ennek a lénynek szintén szerepe van 
abban, hogy a vendéglátóiparok forgalma az utóbbi 
évek alatt közismerten rendkívüli mértékben hanyat
lott és sok régi vendéglátó vállalat tönkrement. A tál
adóztatás e téren ugyanis nincs tekintettel közönsé
günk rendkívüli mértékben összezsugorodott vásárló
erejére, aminek következménye, hogy a vendéglátó 
ipartól követelt különböző közszolgáltatások koránl
sem háríthatok át teljes mértékben a fogyasztásra és 
igen sok vendéglátó-vállalat kénytelen ama közterhe
ket is, vagy ezeknek jelentős részét viselni, amelyek 
eredetileg fogyasztá:i adó-jellegű közszolgállatások- 
nak terveztettek. Éz a Iúladóztatási helyzet, amelynek 
a legtöbbször át nem hárítható forgalmiadó lényeges 
alkatrésze, a kincstár szempontjából is hátrányos, 
mert a közönségnek kevésbé tehetős részét egyenesen 
visszatartja és visszariasztja az éttermekbe való járás
tól. Az a régebbi közkeletű felfogás ugyanis, — hogy 
az éttermek látogatása már magábanvévc bizovos na
gyobb vásárlóerőt árul el. és ennélfogva a vendnéglá- 
tóipar aggály nélkül tartható a forgalmiadó háláivá 
alatt, mert a forgalmiadó áthárítása feltétlenül sike
rül, — az utóbbi évek tapasztalata alapján teljesen el- 
hibázottnak bizonyult. Ma az éttermek megmaradt 
közönségének mindenesetre tekintélyes hányada olya
nokból áll, akik gazdaságosabbnak tekintik az étkezés 
kérdését nem otthon, hanem éltermekben megoldani. 
Ugyancsak ez az eset áll fenn iga* gyakran nem házas 
embereknél, valamint olyan házaspárok esetében is, 
amidőn úgy a férj, mini a feleség hivatalban dolgoz
nak és háztartási alkalmazót! fizelé'ére nem lelik.

De ezektől az. cselektől eltekintve, tudjuk, hogy a ne
héz megélhetési viszonyok halasaké}) az éttermek kö
zön égé erősen megfogyatkozott és mindenki aki a ré
gi Budapest forgalmának méreteire visszaemlékszik, 
fájdalommal állapítja meg az, általános elszegényedés 
miail liekövelkezell bágyadlságol és hanyatlási. Pedig 
egyik legfőbb célunk kell hogy legyen: I ermészetes 
eszközökkel a leemelési és forgalmat fokozni, a bénító 
momentumok elhárításánál hatékonyan közreműköd
ni, Ezt kívánja Budapest világvárosi forgalmának biz
tosítása és az ehhez fűződő hatalmas közgazdasági és 
szociális érdekek. Az idegenforgalomnak egyik legfon
tosabb bázisa a tetterős vendéglátó-iparnak minden 
árnyalata, mert amennyire lényeges a legmagasabb 
színvonalú és finomabb vendéglők és kávéházak bol
dogulása, épp annyira szükséges a kisebb éttermek, 
vendéglők, kocsmák egzisztenciája. Nem felejthetjük 
el, hogy ma az idegenforgalom túlnyomó része sze
rény anyagi viszonyok között élő emberekből tobor- 
zódik, akiknek csak a kisebb helyek látogatására telik. 
Tehát a helyes adópolitika kell, hogy védelmébe ve
gye a vendéglátóiparok apraját és nagyját.

Különösen hibás a túladóztatás politikája
már csak a bortermelés szempontjából is.

Egyes külföldi országok odáig mennek, hogy némely 
éttermekben bizonyos mennyiségű szeszesitalok fo
gyasztása esetén az elfogyasztott ételekért nem is kell 
külön fizetni. Ez persze kalkuláció kérdése. Nyilván
való. hogy ilyen gyakorlat főleg inkább olyan helyi
ségekben szokásos, ahol a súlypont az italfogyasztá
son nyugszik, s természetesen kérdéses, hogy ami az 
egyik országban beválik, a másik országban is megfe
lel-e? Erre az esetre természetesen csak azért hivat
kozunk, hogy demonstráljuk annak a kapcsolatnak 
szoros voltát, mely az olcsó ételek és a szesz, főleg pe
dig a borfogyasztás között fennáll. Ha azt akarjuk, 
— már pedig országos érdek, —- hogy borfogyasztá
sunk fejlődjék, úgy adópolitikánknak is következete
sen mindent meg kell tennie oly célból, hogy a bor
fogyasztás és az ezzel kapcsolatos éttermi fogyasztás 
a szélesebb néprétegek által megfizethető legyen. Erre 
pedig a legjobb üt: a vendéglátóiparoknak a forgalmi
adó aló való mentesítése és ez az intézkedés az elő
adottak alapján nem kivételes kedvezmény volna, ha
nem a forgalmiadóreform logikus következménye, azé 
az egyfázisú rendszeré, amely ezt a hozamot a kincs
tár számára konzerválja.

Ha jó cserépká lyhát
akar venni vagy  a m eg lévőt fa ftitésre 

á ta lak itn i, fo rdu ljon  b iza lom m al

B U R G E R  J Ó Z S E F
kályhásm esterhez

Ferenc-körut 33. —  T e le fon  : 34-2-29.

— M M — IIJ f lIF IM X l HHIlil'MIWIIWillWini

M o c z n i  k;-m  u s t á i *  le gy en  m inden  aszta lon  I
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H I V A T A L O S  R É S Z
Budapest Székesfőváros Polgármestere.

50. 980.
--------------ii. o.
1935.—V:
Tárai/: A Budapesti Kávésok Iparlestülete előterjesz
tésére a járda foglalási engedélyek kiadása ügyében.

HATÁROZAT:

Á Budapesti Kávésok Ipartestiilete, a járdafog
lalási engedélyek kiadása ügyében, előterjesztést in
tézett a in. kir. belügyminiszter úrhoz.

A m: kir: belügyminiszter urnák erre az előter
jesztésére, folyó évi március hó 12-én kelt leiratában 
adott válaszát a Budapesti Kávésok Ipartestületével 
másolatban közlöm.

Budapest, 1935. április 1-én.
A polgármester megbízásából: 

Babarczy> s. k. 
tanácsnok.

MÁSOLAT:

________ M: kir: Belügyminiszter._______

174.007/1935.—Vili. sz:

Tárgy: Budapesti Kávésok Ipartestületének kérvénye 
járdafoglalási engedélyek kiadása iránt.

A k. a. sz. ü: sz:: 199,762/1934:

Budapest Székesfőváros polgármesterének,
Budapest.

A beadvány visszaküldése mellett felhívom Pol
gármester urat értesítse a Budapesti Kávésok Ipartes- 
tüJetét a következőkről:

A múltban számos panasz hangzott el amiatt, 
hogy a gyalogosok a részükre fenntartott uttestrész- 
rő] (járdáról) annak rendeltetésszerű céljától elvoná
sa miatt a jármüvek közlekedésére szolgáló úttest 
igénybevételére kényszerülnek, ami testi épségük ve
szélyeztetésével járt.

Ezeket a jogos panaszokat szüntetik meg a köz
úti közlekedés rendjének és a közutakon a közrend 
fenntartásának egységes szabályozásáról szóló

Pálpusztai sait 
H eller d o b o z 

em m enthali
D e rb y sait kivéházakban I
________________ nélkülözhetetlen

Tekintse meg
a Nem zetközi V ásáron

a Pásztor weekendházal.
Nyaraljunk Pásztor weekend házban! Weck- 

end házak, erdei nyaralók, csónakházak olcsó 
építése csinos, masszív kivitelben, helyszínen 
felállítva, szolid napi árakon. Tervek, költség- 
vetések díjtalanul.

Pásztor József,
ácsmester, építési vállalkozó, 

Telefon: 52-8-80. If. Margit körút 60.

250.000/1929. B. M: szánni rendelet 34: g-a (1) be
kezdésében és 36. §-ában foglalt rendelkezések, ame
lyek a járda egy részének rendeltetésétől eltérő célra 
igénybevételét csak az idézett rendelet említett sza
kaszaiban megállapított feltételek fennforgása esetén 
teszik lehetővé.

Ezeknek a feltételeknek enyhítése vagy megszün
tetése az előbhemlitett jogos panaszok megismétlő
dését, illetőleg a gyalogosok testi épségének a ható
ság engedélyével való veszélyeztetését jelentené. Ezl 
pedig minden körülmények között kerülni kell.

Egyébként is a járdafoglalási ügyekben eljáró 
hatóságok — a hozzám érkezett jelentésekből megál
lapíthatóan a közérdekű szempontok megóvása mel
lett a folyamodó érdekeire is figyelemmel vannak.

Budapest, 1935. évi március hó 12-én.
A miniszter rendeletéből: 

Fiáit h s. k. 
miniszteri tanácsos.

* * *
51.418/1935. V. szám:

Táirgy: A m: kir: kereskedelemügyi miniszter 72.626/ 
1934. XVII. számú leirata a 78.000/1923 K: M: számú 

rendelet 97. S-ának magyarázata tárgyában

HATÁROZAT:

Ezt a miniszteri leiratot tudomásulvétel és mi
heztartás végeit a polgármesteri V. ügyosztállyal, az 
1—XI. kerületi elöljáró urakkal, a Budapesti Szállo
dások és vendéglősök Ipartestületével, a Budapesti 
Kávésok Ipartesliiletével. a Budapesti Drogislák Ipar- 
testiiletével és a Budapesti Kéményseprők Ipartestü
letével közlöm:

A polgármester rendeletéből: 
dr. Teriik s k. 

lanác'i főjegyző.

„Lágymányosi" Lakberendező Vállalat
Cégtlnk ezüstkoszoruval és aranyéremmel kitüntetve.

L  Bertalan utca 22. és I., Horthy Miklós-ot 34.

YiHlulunk: Teljes lakás, iroda és üzlet 
berendezéseket. Bútorok fényezését, antik 
butorok szakszerű javítását házonkiviil is. 
Kárpitos és díszítő munkákul. Függönyök 
feltevését, feldolgozásokat, átalakítást. Saját 
kárpitos és asztalos műhely. Tel.: 50-3-01.
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Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
Budapest, VII., Klauzől-utca 8. — Telefon: 38-5-59.
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezvel Legkíméletesebb mosási-rendszer.

MÁSOLAT:

M. kir. kereskedelemügyi miniszter

MÁLNASZÖRP prím a,
utóprés mentes succusból, 65°/o cu- í  I A  
kortartalommal kg-ként (10 kg*on J  lft\ 
felüli vételnél).............................P “ “ w

72:Ö26/XVI I.

1934.

Tárgy: a 78.000/1923. K M. számú renddel 97: ij-á-
nak magyarázata: — Szám: 34.746/1934. XV:

Budapest Székesfőváros Polgármesterének,
Budapest.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, vala
mint a Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipar- 
testiilcte, nemkülönben Polgármester ur részéről löbb- 
izben panasz érkezett a 78.000/1923. K. M. szánni ren
delet 97. §-a rendelkezéseinek szigorú végrehajtásá
val kapcsolatban felmerüli nehézségek tárgyában.

Budapest Székesfőváros különleges viszonyai 
kétségtelenül szükségessé teszik, hogy a 78.000/1923. 
K. M. számú rendelet 97. §-ál az egységes iparjogi 
gyakorlat kialakulása céljából, különös tekintettel a 
mindgyakrabban előforduló visszás és gazdasági 
szempontokból megengedhetetlen helyzetekre — meg
felelő módon magyarázza.

Előre boesájtom, hogy az idézett rendelethely fő
ként annak megakadályozását célozza, hogyha az 
iparhatóság uj üzlet felállítását már egyizben nem ta
lálta szükségesnek, s igy rendelkezése folytán az úgy
nevezett „zárlat" állt be, utóbb más kérelmezőnek 
szintén indokolatlan kérelmét ne teljesíthesse.

Lehetővé kell azonban tenni, hogy a 78.000/1923. 
K: M. szánni rendelet 17. §-áhan megállapított zárlat 
ellenére is kivételesen, méltánylást érdemlő körülmé
nyek között uj iparengedély kiadható legyen. Ilyen 
kivételes és méltánylást érdemlő körülmény pl. ha a 
zárlat alatt álló kerületbe (az utca másik oldalára) 
való áthelyezése megokolt vagy ismét egy szállodával 
kapcsolatos vendéglői üzem tulajdonosa megszünteti 
iparát és a szálloda épületében a vendéglői ipar gya
korlása szükséges, vagy ha üzlet-átruházás történik 
slb. slh. Ilyen esetben ugyanis a versenyviszonyok 
lénvegileg nem változtak. Az "setek kimeritő felsoro
lása természetesen lehetetlen, különben is az az eljáró 
iparhatóság lelkiismeretes mérlegelésének . tárgvául 
kell. hogy szolgáljon.

Chrőm oztassa. nickeleztesse (elszereléséi
NEMES EDE chroinozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45. 

Telefon: 18-9-80.

SZARDELLAGYURU
10 h a l a s ,  kétfelé minőségben, éspedig

mindkettő elsőrangú árudobozonként , . . . P. -.70 dobozonként , . . . P. -.79

O L Í V A O L A J
e r e d e t i  o l asz ,  legjobb minőség 
1 kg.-os dobozban . . . . P.

Budapesti Kávésok 
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, Vili., József-krt 38

Telefon: 39-2-77.

Fentieknél fogva lehál a 78.000 1923. K. M. szá
nni rendelet 97. S-ának gyakorlati alkalmazásakor az 
eljáró iparhatóság Budapest Székesfőv. területén a kö
rülmények szorgos mérlegelése melleti, különösen a 
méltányosságnak figyelembevételével, nj iparengedély 
kiadásának szükségességét zárlat ellenére is újból 
vizsgálhatja és gazdasági és versenyviszonyok szem
pontjából indokolt esetekben a már hivatkozott ren
deleti intézkedések alól, — ideértve még a jelentke
zési elsőbbségeket is — kivételeket tehet.

Előfordulhat azonban olyan esel is, amikor az 
iparhatóság azt állapítja meg. hogy a kérelmező meg
előzőleg már engedély birtokában volt. s üzletéi az
zal a szándékkal ruházta át. hogy utóbb figyelemmel 
a fenti kivételes rendelkezésekre újabb engedélyi fog 
majd elnyerni. Ez az eljárás joggal való visszaélés 
lenne, tehát ilyenekkel szemben jelen rendelelemben 
megállapított kivételes könnyítéseket, különösen a je
lentkezési elsőbbség alól teendő kivételt alkalmazni 
természetesen nem kell.

Erről azzal a felhívással érfesilem Polgármester 
urat, hogy hatóságának területén működő elsőfokú 
iparhatóságokat, úgyszintén az érdekelt iparlestiilele- 
ket megfelelően utasítsa, illetve értesítse.

Budapest. 1935. évi április hó 3-án.
A miniszler rendeletéből:

l)r. Halta Aurél s. k: 
miniszteri tanácsos.
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A szikviz és ásványvizadóról 
szóló rendelet ismer ietése
A 0800 I íKU. .Ni. IC. számú rendelői 2. S-ának a) 

pontja szerint „Ha a szénsav szifonfejes üvegben áru- 
silóit szikviz leülésére szolgál úgy a szénsavai szál- 
liló gyár, illetőleg kereskedő minden 10 kg. szénsavai 
larlalnmzé) tartály után 7 pengőt köteles a Központi 
Hízott'ág postalakarékpénzlári csekkszámlájára befi
zetni".

Ugyané rendelet 1») pontja pedig a következő 
zövegii: „Ha a szénsav úgynevezett tankokban, ille

tőleg ebhez hasonló készülékekben vagy rendes szik
vízgyártó készülékekkel, <k‘ saját üzemben fogyasz
tásra kerülő üdítő viz, vagy szikviz telítésére szolgál, 
ugv az üzem felelős vezetője (tulajdonos, bérlő slb.) 
minden egyes készülék után havi 20. pengőt köteles 
a Központi Bizottság pénztárába befiztni.

Ezen rendelkezésből megállapítható, hogy az a 
kávés, akinek tankengedélye van, köteles minden 
egyes tankja után havonként 20. pengőt a Központi 
Gyógyhelyi Bizottság pénztárába befizetni.

Ha a kávés szikvizgyárosi engedéllyel bir és saját 
maga tölti syphonfejes palackokba a szikvizel, vagy 
ugyanezen gép segítségével ugynevezett kengyelzáros 
üvegeket hoz forgalomba, úgy a szémavgyár utján 
rójja le a 10 kg-ként 7 pengőnyi adóját az esetben, 
ha syphonfejes palackot tölt. ha azonban kengyelzá 
rós üveget is forgalomba hoz a kávés, ugv azt 1 fillé
res zárójeggyel kell ellátnia, amely zárójegyek 1000 
darabonként a Központi Gyógv- és Üdülőhelyi Bizott
ság pénztáránál válthatók meg.

A tankok ellen a belügyminisztérium az Orszá
gos Közegészségügyi Intézet véleménye alapján by- 
génikus szempontból kifogást emelt és ezen közegész
ségügyi kifogások hatása alatt jelent meg a m. kir. 
kereskedelemiigvi miniszter 130 048/1932. K. M. szá
mú rendeleté, mely szerint 1932. július 10-án túl tank- 
készülékek további felállítását a kormányzat beszün
tette.

Igen sok kávés van, aki ezen tiltó rendelet meg
jelenése után is — nyilván az. elől'áróságok elnézé
séből tankfelállitási engedélvbez jutottak, a m el vek 
most a revízió folyamán felkutat la ttak és ezek ellen 
most a hatósági eljárás megindult.

A Központi Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottme is 
kapott már erre vonatkozólag az. elöljáróságoktól ér
tesítést. hogy egyeseknél a kankot leállították, az ille
tők ellen a kihágási eljárást megindították, viszont 
lok helyen önigazolást nyert, hogy a kávés ;zabálv- 
sz.erii átírással jutott birtokába tankjának. Természe
tes, hogy ezek ellen eljárás nem indul és tankjaikat 
zavartalanul használhatják. Viszont olyanoknál, ahol

a lankengedély szabálytalanul adatott ki, a tankot le
állították s ezek most kénytelenek szik\ izszükséglelii- 
ket a szikvizgyárosoktól vagy valamelyik ásvánvviz- 
vállalattól beszerezni.

Ezeknek a tankkérdése úgy volna megoldható 
ha az illetők szikvizgyártásra kérnének engedélyt, s 
miután ez képesítéshez nem kötött ipar, ha a helyiség, 
:■ melyben a szikviz készíttetik az előírásoknak megfe
lel. ugv az elöljáróság az erre vonatkozó engedélyt a 
tisztiorvos véleménye alapján kiadja.

H Í R E K

Kinevezések. A Kormányzó Ur ()főméilé»ága Dr. 
Tomesani/i Kálmán miniszteri osztály főnököt belügy
miniszteri államtitkárra, Dr. Csatári/ Béla miniszteri 
tanácsost miniszteri osztályfőnökké nevezte ki. Mind
két főtisztviselö iparunk régi jóakarója, kiket új ma
ga; abb pozíciójukban örömmel üdvözlünk.

Házasságkötés. Ifjabb Piatnik Rudolf, a Pialnik 
cég magyarországi gyárának vezetője folyó évi ápri
lis hó 29-én kötött házasságot az erzsébetvárosi plébá
nia-templomban gróf (’.sáky Saroltával, gróf Csáky 
Adorján főrendiházi elnöki tanácsos és nejének leá
nyával. ípartestületiink a fiatal párt meleghangú 
táviratban üdvözölte.

Halálozás. Ozv. Havas Ignáezné. szül. Balabán 
Berta. MÁV főfelügyelő özvegye folyó évi április hó 
21-én. 76 éves korában elhunyt. Az elköltözött úrnő
ben lapunk szerkesztője édesanyját gyászolja.

A Ja-Go asztalok bejelentése. Hivatkozással la 
púnk múlt számában a billiárd bejelentésére vonat
kozó főkapitányi rendeletre, közöljük, hogy a fenti 
lő kapitányi rendelet a Ja-Go-asztalok bejelentésére 
nem vonatkozik, minthogy azokat a terjesztő válla
lat közvetlenül jelenti be. Ezek szerint a bejelentési 
kötelezettség a Ja-Go asztalokra nem vonatkozik.

Iparosok kedvezményes üdülése Hévizszent- 
amlráson. Az Tparlestülelek Országos Központja hé- 
vizszentnndrási gvógytelepe megnyílt és azokat a 
következő turnusokban és alábbi feltételek mellcll le
hel igénybe venni:

A lap itta toít: 1885. HENNEFELD A lap itta tott 

Jégszekrénygyár
1885.

Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészülékek, elektromos 
fagvlaltkészitőgépek és konzerváforok.

BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZÁM. TELEFON: 11 -4 .29 .
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I. csoport: május (> 21; II. csoport: május 27
június 14; III. csoport; június 17—július 5; IV. cso
port: július 8—2(5; V. csoport: július 29 -augusztus 
1(>; VI. csoport: augusztus 19—szeptember 0; VII. 
csoport: szeptember 9 27; Vili. csoport: szeptember
30—október 18.

Az egyes csoportok mindig hétfői nappal kez
dődnek és a harmadik bét pénteki napjával végződ
nek. A beutallak azonban a beutalás kezdőnapját 
megelőző vasárnap délután már elfoglalhatják bel vei
ket. Az egyes turnusok közti 2 napos időköz az új 
csoport érkezésével kapcsolatos munkálatok elvégzé
sére* szükséges.

Az első csoportba idén is csupán teljesen szegénv- 
sorsú és előhaladott betegségben szenvedő iparosok, 
illetőleg családtagjaik utalhatók be, akiknek ellátási 
költségeit az 1POK viseli. Ezek a beutallak a vasúti 
költségen kiviil egyéb kiadást nem viselnek.

Az OT1 kerületi pénztárainak székhelyeit ezentúl 
a belügyminiszter állapítja meg. A kormány a mai 
napon 3800—1935. M. E. szám alatt rendeletet adott 
ki, amely arról intézkedik, hogy az OTl kerületi 
pénztárainak és kirendeltségeinek számát és területét, 
valamint székhelyét — az intézet igazgatóságának 
meghallgatása után a belügyminiszter állapítja 
meg, vagy a szükséghez képest módosítja. Ugyancsak 
ez a rendelkezés hatályon kivid helyezte a 9090 
31. számú miniszterelnöki rendelet 35. §-át és igy 
ezentúl az OTI-nál új állásra nem szükséges nyilvá
nos pályázatot kiírni.

.Németországban szakmai mestervizsga kötelező.
nemrég létesítették Berlinben az ú. n. Központi Szak- 
képesítő Hivatalt, melynek rendelkezései szerint ezen
túl a német birodalom területén csak olyan egyének
nek adható ki mesteri oklevél, kik az intézetnél az 
előirt szakvizsgái leteszik. A szakvizsgára e ak azok 
a pincérek, szakácsok és mixerek bocsáthatók, akik 
a tanoneidő kitöltése után legalább 5 évi szakbavágó 
gyakorlatot tudnak igazolni. Kivételesen rövidehb 
ideig tartó önálló gyakorlat is jogosíthat a mester
vizsga letételére, de viszont ezt megelőzői g minden
kire kötelező a három hónapig tarló előkészítő tan
folyam látogatása. A vizsga két részből áll. Elméleti 
és gyakorlati részből. Az elméleti vizsga anyaga a 
szokásos tantárgyakon kivid még a következők: 
üzemellenőrzés, áru fogyasztás, adótörvények, szociá
lis biztosítási törvények, a vendéglős- és szálloda.* ipar 
szerződései, szavatosság, zálogjog, a vcndégloborzás 
ötletes formái, a tisztességetekül verseny törvényei, 
iparengedélyügyek, élelmiszertörvények, ezzel kap
csolatos rendeletek, a vendéglösséget érintő összes 
törvények. Az új rendelkezések értelmében ezentúl 
csak azok szerződtethetnek tanoncokat, akik ilyen 
mesterlevél birtokában vannak.

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

Billiárdaszíalokat jó árban veszünk
Fried Zsigmondi és Fia

Kávéházi és vendéglői berendezők.
Király-utca 44. Telefon : 29-1-34

Á kávé forgalmának alakulása az utóbbi évek
ben. A magyar kávébehozatal és az utóbbi évek ká
vévámemelései között az előre várt és a szakkörök 
által bejósolt sajnálatos összefüggés teljes mértékben 
bekövetkezett. Amilyen mértékben emelkedett a vám.

' olyan mértékben csökkent a behozatal, úgy, hogy, 
anélkül, hogy a kincstár jövedelme ti vámemelések 
által szaporodott volna, a gyarmatáru kereskedelmet 
súlyos veszteségek érték. 1930-ban Magyarország ká- 

i vébehozatala 9 millió pengő volt, 1934-ban a beho
zott kávé értéke 2,900.000 pengő. Tehát egyharmadra 

. csökkent!
Felületes szemlélő szemében ez nem jelent na- . 

gyobb bajt, mert azt mondhatják, hogy a kávébeho- 
zalal csökkenése végeredményben kereskedelmi mér
legünket javítja. Ha azonban alaposabban nézünk az 
ügy mélyére, úgy meg keit állapítanunk, hogy a ká
véfogyasztás csökkenésével arányosan a tej- és 
cukorfogyasztás is csőkké * és ezzel mezőgazdaságunk 
és mezőgazdasági iparunk két fontos termékében áll 
be a csökkenés, ami által nemzetgazdaságunkat már

NAGYFOGYASZTÓK RÉSZÉRE
Huttei* és L e v e r  Rt.

Budapest,
V II., E rz s é b e t -k ö ru t  6.
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1  Kedvezm ényes a já n d ék  la p u n k  t. o lva s ó in a k  Sj
9  S b t ó - M é p i é ö P e M e n i i  M  
■  J Í l l S R a V  J tlU vészet b a rá to k  ! 7 H
H  sok értékes nyeremény és jutalom! melyet az alanti cég készít. i,ífisk «Kyii védjegyű Hl 
f l  l felvételből kidolgozva 1 nagy szalón festett fotó 18x24 cm nagyságbm szines kék, művészi foiólla név ga- E l 
f l| vagy barna színben, vagy akvarel kivitelben. Ez az árcsoport nagy családi képekre rantalja ^iitda ttest.
H  is érvényes. Utlevel és igazolványképek azonnal készülnek 40 fillérért! 6 darab Vtt.. S tá k ó ez i-u t  Kj
H  rendelésnél. — Részvételi dij pengő 10.70 helyett lapunk olvasóinak csak pengő 5 .70 . 18 s * .  U*9 aulaiam ■
9  Nyári fióktermllnk a JTÍaróífsxigeferi. JVéiem a  címre liffrwefnt 7 telefon: 38 —8 —81. 9

eddig is nagy károk érték. Nagyon sokan vannak, 
akik egyszerűen képtelenek tejet egymagában fo
gyasztani. mert annak szagál és ízét nem bírják, vi
szont a kávét a mai magas vámok következtében 
nem tudják megfizetni úgy, hogy a tejeskávét étrend
jükből törlik.

Amikor tehát a kávébehozalal visszaesését mér
legeljük, annak nemzetgazdasági következményeire 
is tekintettel kell lennünk.

Ezekre azonban a kávévámok emelése előtt lelt 
volna a legajánlatosabb gondolni.

kötelesek összeírni. A kávéházakal ugyanis kategó
riákra osztják s az érdekelt zenekarok az osztályozás
nak megfelelő forgalmi adóátalányt kötelesek a jövő
ben leróni. A kávés csupán az összeírásokhoz szüksé
ges adatokat köteles a hatóság rendelkezésére bocsá
tani.

Mikor hozható a bor forgalomba tokaji (tokaj- 
hegyaljai) szamorodni néven? Tokaji (tokajhcgyaljui) 
szamorodni néven csak oly bor hozalító forgalomba, 
amely a tokajhegynl jai borvidék zárt területén fek
vő hegyi szellőben termett furmint, hárslevelű, vagy 
muskotály szöllülajtából sziireteltetelt, s amely leg
alább 13 tér Inge tszázalék szesz- és legalább 2,2 súlv- 
százalék cukormentes exlraktlarlalommal bir (100 
köbcentiméter borban legalább 2,2 gr. cukormentes 
extrakt).

Fényűzés! adó alá esik-e a külföldi málnaszörp?
Ezt a kérdést döntötte el a in. kir. közigazgatási bíró
ság. Kimondotta ugyanis, hogy a vámküldföldről be
hozott alkohol- és cukortartalom nélküli málnaszörp 
kész gyiimölcskonzervnek nem tekinthető és így nem 
esik fényűzési forgalmi adó alá.

Orosz állampolgárok iparűzése. A volt orosz 
cári birodalom területén alakult u. n. tanácsköztársa
ságokkal iparűzés tekintetében viszonosság nem áll 
fenn. Azonban azokkal az itt maradt volt orosz hadi
foglyokkal szemben, akik tulajdonképpen az új ál
lamalakulatoknak a polgárai, de akik hazájukba ép
pen a fennforgó viszoyok miatt visszatérni nem kíván
nak és eme szándékuknak azzal is kifejezést adtak, 
hogy magyar nőt vettek el feleségül, ha itt tartózko
dásuk ellen köz- és államrendészeti szempontból ki
fogás nem merült fel, a fennforgó egyéb méltánylást 
érdemlő körülmények figyelembevételével is, a keres
kedelemügyi minisztérium az eddigi joggyakorlata 
körében a viszonosság hiányától eltekintett. (133,152/ 
1929. K. M.)

Tanoncszcrződés rögtöni hatállyal felbontható, 
ha az inast szabadságvesztésre ítélik. Egy polgári per
ben, amelyet a kiskorú tanone nevében az apa indí
tott kártérítés címén a fm gazdája ellen, mert ez a 
lanoncszerződést rögtöni hatállyal felborította, a kö
vetkezőket mondotta ki a budapesti királyi ítélőtábla: 
Az 1922. évi XII. törvénycikk 97. §-ának második 
pontja szerint a munkaadó a tnnoneviszonyt rögtöni

Ipari és közigazgatási hírek
Ki tekinthető pénztárosnak? Egy fővárosi cuk

rász 15 napi felmondással elbocsátotta az egyik el- 
árusítónőjét, aki (1 év óla állott nála alkalmazásban. 
Az elárusilónö 3 havi felmondási időre járó fizetés 
és végkielégítés iránt pert indított a cukrász ellen, 
azon az alapon, hogy miután időnként a pénztárban 
is iilt, a blokkokat és a űzetett összegeket átvette, ke
zelte és azokkal esténkéül elszámolt, pénztárosi mun
ka köri töltött be, s így ránézve a kereskedelmi alkal
mazottakra vonatkozó 1910—1920. M. E. számú ren
delet irányadó. A másodbiróság elutasító Ítéletét a 
Kúria I’. 11. 950—1933. számú határozatával a követ
kező megokolássul hagyta helyben:

Nem minden alkalmazott pénztáros, aki pénzt 
beszed, átvesz, hanem csak az, aki a pénztár állandó 
kezelésével van megbízva és a befolyó pénzt nem 
csupán a mindennap bekövetkező átadásig, hanem az 
egész üzletkörre kiterjedően, önállóan és felelősség 
mellett, állandóan kezeli, rendszerint pénztári kimu
tatásokat, könyveket vezet és pénztári kulccsal ren
delkezik. A felperes azzal, hogy esténként a hlokkel- 
lenőrző pénztári kezelte és este elszámolt, csak egy
szerű pénzbeszedői munkát végzett, tehát csak egy
szerű iparossegéd volt, akit eltérő szerződéses meg
állapodás hiányában az ipartörvény 92. §-nak 1. be
kezdése értelmében 15 napi felmondási idő illet. Mint
hogy eszerint felperes szolgálati viszonyára az 1910 
1920. M. E. sz. rendelet hatálya nem terjed ki, az 
alperestől végkielégítést nem igényelhet.

A kávéházi zenekarok forgalmi adója. Az ország 
területén a pénzügyigazgatóságok a pénzügyminisz
ter utasítására h káveházakban játszó zenekarokat

fzabó Adorjánnál r u h á k

minden nyelven beszélnek
J e f e f o n : * 3 - 3 - 7 0 .  E r z s é b e t - k ö r ú t  3 .  ( Afhenaeum ház)
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STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Krétagyár rt.
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

Utazótáskák
nesseeszerek, divatos 
r e t i k ü l t t k  és ővek

„MERCUR“ BÖROISZMÚflRUÜZEMBEN
IV., Reáltanoda ucca 10.

(üLASNKK EDE rt., udvari szállító, Budapest, 
V., Lápot körút ti. Telefon: 11 -(>-‘20. Az előkelő 
Kávéház péksütemény és kenyér szállítója.

Maf»y. Kir. Államvasutak llmlapesti t'zletvezelősége.
9310/1935. szám.

PÁLYÁZAT1 HIRDKT.ME.\Y.

hatállyal felbonthatja, ha a tanoncot bűntettért el
ítélik. A munkaadó nem késett el a szerződés felbon
tásának érvényesítésével, mert amikor a tanonc bün
tetésének kitöltése lilán szolgálattételre jelentkezett a 
gazdájánál, ez nem fogadta vissza és c naptól számí
tón 8 napon belül a szerződés felbontása iránt az 
iparleslülelnél eljárt. Kzekután a híróság a tanonc 
kártérítési keresetét elutasította.

Katonasorhau végzett ipari munka. Erről szól a
2011—1935. és 46,934—1934. sz. K. M., továbbá 

a 1579—1932., valamint 10.416—1933 sz. II. M. ren
delői. Az ilyen munkának rendszeresnek kell lennie, 
Ezt a katonai hatóság igazolja szigorú szabályok 
szerint.

Zwaek-likőrgyár elsőrangú gin-t, whysky-l, ver- 
muthot, eoeklailt és tokaji borból főzött konyakot hoz 
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal 
egyenértékűnek ajánl a kartársak szives figyelmébe. 
Fenti öl cikk sok külföldi márkánál még jobb is. 
Mixeléshez páratlanok. Kecskeméti barackpálinkája a 
legjobb a maga nemében.

Jégszekrények, hűtőkészülékek, fagylaltgépek be
szerzése előtt kartársaink feltétlenül keressék fel az. 
ország legnagyobb jégszekrénygyárál. a Ilennefcld 
í?l-ut, VI., O-ueea (>.

Fz a gyár valósággal művészetié emellé a jég
szekrények és italmérő pultok gyártását. Mkabmmk 
volt a gyár mintaraktárát meglátogatni és az olt 
látott legújabb modellek még a legszakavatottabb 
szemnek is meglepetéssel szolgálnak. A Ilcnnefehl- 
féle jégszekrények ioly ízléses művészi kivitelűek,
hogy szinti1 szobadíszként balnak. Egv bár puli pedig, 
vörös- és narancsszinrc feslve. vziute Ínycsiklandozó; 
puszta látására érezni véli az ember a linóm eoelailok 
és jegelt italok ízét. Ennyit az exteriőrről. A készü
lékek belső kivitele és technikai felszerelése a meg
szokott Heimefehl-minflség. Mindezzel szemben az 
árak a lavalvi szint alatt mozognak. Ajánljuk kartár
saink ügyeimébe a Ilennefcld cégei mini legmegbíz
hatóbb beszerzési forrást.

A Magyar Királyi Államvasutak Pusztaszabolcs 
pályaudvar állomásán levő vasuli vendéglőnek 1935, 
évi május bő 15-től számítandó öt évi időtartamra le
endő bérbeadása iránt ezennel nyilvános versenytár
gyalási hirdet: A vendéglő 1934, évi bruttó forgalma 
19.894 pengő volt.

A szabályszerű okmánybélyeggel és „Ajánlat a 
Magyar Királyi Államvasutak Pusztaszabolcs pályaud
var állomásán levő vendéglő üzletnek bérbevételére a 
9310/1935. számhoz" felirattal ellátóit borítékba zárt 
és lepecsételi ajánlatokat 1935. évi május bő 10-ének 
déli 12 órájáig a Magyar Királyi Államvasutak buda
pesti üzletvezelőségének 1. titkársági osztályában, (Bu
dapest. Kerepesi ut 3. szám í. emelet 125. ajtó) köz
vetlenül vagy pósla utján térti vevény mellett kell be
nyújtani.

Bánatpénz fejében 200. azaz kettöszáz pengő 
készpénzt a nevezett iizletvezetöség gyű (főpénztáránál 
1935. évi május hó 9-én déli 12 óráig kell letenni.

A vendéglőre csak az pályázhat, aki az 18(34. évi 
XVII. le. 4. S-ában megállapítod feltételeknek megfe
lel. A magyar honosságát és feddhetetlen előéletéi la- 
nusitó okmányokon felül be kell mulatnia lanoncbi- 
zonyitvánvál és igazolni kői éles. hogy a tanviszony 
megszűnése után szakbavágó üzemben legalább kél 
évig szakbavágó munkával foglalkozik.

A vendéglő bérletére vonatkozó feltételeket az 
alulirl üzlet vezetőség forgalmi és kereskedelmi osztá
lyában (Budapest, Kerepesi ut 3. ITT. emelet 321. sz.) 
a hivatalos órák alatt meg lehet tekinteni, ezért az 
ajánlatlevőkröl feltételezzük, lmgv a szerződés fcltélo- 
leit ismerik és azokat magukra nézve kötelezőnek el
fogadják.

A feltételektől eltérő vagv a kitűzött batáridőn 
Iul érkezeit ajánlatokat figyelembe nem veszünk.

A Magyar Királyi Államvasutak fenntartja ma
gának a jogot, hogy az ajánlatok közül tekintet nél
kül a felajánlod bérre, szabadon választhasson.

Budapest. 1935 évi április hó.
A M. Tvir. Államvasutak Budapesti í'ztetvezetősége.

Kristály ásüányos forrásuiz. csati Szent hubács Dédjeggyel eredeti.
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H O L L E N Z E R  m űvészi fényképész
■  ■■ ■ ■  ^  Előkelő és művészi felvételek a műteremben vagy

Bpesf, I , H orihy  M iklós-ut 1. (üellért szálló mellen) otthonában reggel 9- tol este 8-ig, vasár- és ünnepnapon 
Alapíttatott 1899. Telefon: 58-6-61. js. Esküvőkre és ünnepélyekre kívánatra házhoz me-

A cég többszörösn kitüntetve, 1925-ben legfelsőbb gyünk. Bérlet fényképek legolcsóbb áron készülnek.
elismerésben részesült. ^^^^^A^apn^iivatkozój^^£% ^cedvezmén^ben^észesühiek^

Tartós hullám uj eljárással csak ECKERT-nél Vili., Muzeum- 
körút

Telefon : 34-5 -29.

IQ. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 8.

Telefon: 84-3 59. — Üveg és porcellán.
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ablak-
és

márványtisztitásra a legalkalmasabb!
Götzl Lipól „S1D0L“ vegyitermékek gyára R. T. 

Telefon: 96-6-86 és 96-8-27.
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Abbáziában
meleg tengeri gyógyfürdők a

R ESIO EN Z"ff
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszesedésből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a Residcnz nem fekszik magaslaton. Óriási előnye 
még, hogy az összes előirt diéták pontosan betarthatók. 
Kitűnő konyha. A Residenzben mindeli kényelem és az 
összes modern komfort megtalálható, folyó meleg és 
hideg víz a szobákban. Lift, központi vízfűtés, 22 fokos 
meleg, tengerre néző napos, loggiás és erkélyes szobák 
kényelmes ágyakkal A Residcnz egészen a tngerparlon 
fekszik és nem a tengerparttal szemben. Első kategóriu. 
Februári fellfinő olcsó penzióárak. Líra felesleges. Bő
vebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész szemé
lyesen reggel fél 9-től este fél 7-ig (Diana-patika,, Károly 
király út 6.). Minden levélre válaszolunk és prospektust 

küldünk. Telefon: 31-6-19.

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

Telefonok : 14- 0 - 4 4 . és 18 - 4 -6 4 .

Ajánlja a kiváló minőságü márkás fajborait 
palackozva és hordotételbcn.

Wertheimer és Franki
Nagybani szakiizlet

V., HOLD UCCA 6.
Telefon: 10 -0 -24 .

Celluloid ajtóvédő megvéd kopástól)
piszoktól. Minden szinben és formában készül Higiénia 
Celluloid Ipar. Hold ucca 5. Tel 15-9-16. Szükségleténél 

minden celluloid gyártmányra kérjen ajánlatot.
A Nemzetközi Vásáron Iparcsainok főbejáratánál jobbra.

Portál és üzletberendezések
modern, szines, kom binált 
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 E E Y műasztalos, VI., Csángó-u. 14.

I P n f l £ > n c * f  ir°dájába, üzletébe, otthonába 
*■ u y e p c i  legolcsóbban tdes és Decsynél 
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbanlaríás, javitás, 
legolcsóbban. Akácfa ucca 15. Telefon: 44-2-24.

Ha fájós lábait
akkor cipőit

gyógyítani akarja és ele
gáns cipőben akar járni, 

NAGY S. modern oi'topiid-cipész- 
■szíttesse: Budapest, Muzeuni körút 11. —
Gróf Iíárolyi-u. old. Telofonhivó: 86-1 66.

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

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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