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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

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

Május 25-ig befizetendő a személyzet illetményei
ből levont kereseti, külön és rokkantellátási adó.

Május 27-én (hétfőn) délután 5 órakor elöljáró
sági ülés.

Június 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér 
második részlete.

Június 6-ig megfizetendő a nem átalányozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Június 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
megfizetni június havi forgalmi és fényűzési adóáta
lányukat.

Június 15-ig fizetik a fényűzési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

JHleéMvó
A Budapesti Kávésok Ipartestillctének Elöljáró

sága f. évi május 27-én (hétfőh) délután öt órakor 
az ipartestület tanácstermében

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

Budapest, 1935. május 15-én.
I)r. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző elnök.

Mözös munka
eredménye ?

A vendéglösiparlesliilet hivatalos lapja legutóbbi 
számának címlapján és vezércikkében foglalkozik a 
kereskedelmi miniszter 72,(326—XVII. 1934. sz. ren
deletével, mely a 13.633 VII/B. k. M. 1933. számú 
rendeletet módosítva, adott esetben megengedi, hogy 
új iparengedélyek kiadása megtagadható legyen anél
kül. hogy ez azzal a konzekvenciával járna, hogy az 
illető kerületre zárlat mondassák ki.

Az eredeti Í3.633/VII. b. 1933. számú rendelet 
kiadását ipartesliiletünk kezdeményezte, belevonva ez 
akcióba a vendéglősiparteslület akkori vezetőségét. 
Majd amikor — ennek életbeléptetése után rövid idő
vel, a gyakorlat azt mutatta, hogy a zárlat elrendelé
sének lehetősége az iparengedélyek kiadásának meg
tagadását — másokra való tekintettel aggályossá teszi, 
a magunk részéről is eljártunk aziránt, hogy ez a 
miniszteri rendelet megfelelöképen módosíttassák.

Ebben a kérdésben is teljes egyetértésben jártunk 
el a vendéglősiparlcstülettcl és vele egyező álláspon
tunkat úgy a székesfővárosi illetékes helyein, mint a 
kereskedelmi és iparkamarában kifejtettük.

A módosító rendelet meg is jelent és annak in
tézkedései között teljes mértékben méltánvoltattak 
azok az aggodalmak és észrevételek, amelyeket annak 
idején közösen előterjesztettünk.

Ez idáig rendben van, ebhez szó nem léi.
Amit azonban szóvá kell tennünk, az a tény, 

hogy a test véried iilel hivatalos lapja vezércikkében 
ezt a dolgot úgy tünteti fel. mintha ez a vendéglős- 
ipartestiilel kizárólagos nagy sikere lenne, lel köszön ti 
önmagát és elismerését fejezi ki önmagának.

Iparvédő tevékenysége első sikerének ünnepli ezt 
a döntést, felsorolva mindazokat a további pontokat, 
amelyek e tevékenység körébe tartoznak, a kifőzök 
üzletkörének megállapítását, a korcsmárosiparnak ki-
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hálását, valamint az egy helyiségben vendéglős és ká
vésipart folytató üzletek zárórájának a kereskedelem
ügyi minisztérium elvi határozatainak megfelelő érvé
nyesítését.

Mindenesetre kiadós programúi, amelynek egy 
része más iparágakat érint, de van benne olyan is, 
és ez az utolsó, amely reánk vonatkozik.

Mielőtt még erről beszélnénk, az előbbi kérdés
sel akarunk végezni, azzal, hogy a fenti „sikert“ 
csakis a vendéglősipartestiilet akicója érte el,

Ipartestületünk lapja, jegyzőkönyvei azt igazol
ják, hogy a közszükséglet szempontjainak figyelembe
vételét mi kezdeményeztük és sürgettük és a vonat
kozó rendelet kiadása iránt eljártunk. Ehhez az ak
cióhoz csatlakozott a testvéripartestület egész addig, 
amíg egy konkrét ügyből kifolyólag arra a meggyő
ződésre nem jutott, hogy a közszükségleti szempontok 
és ezt követő zárlat érvényesítése nem mindig kívá
natos. Ezt mi is konstatáltuk és ezért láttuk szüksé
gesnek a rendelet revízióját, ami meg is történt.

Ha tehát e részben sikerről lehet beszélni, annak 
50 százaléka legalább is megillet bennünket, akik 
ebben a kérdésben bajtársi hűséggel jártunk el és 
nem vontuk kétségbe és nem kicsinyeltük le a testvér- 
testület munkájának értékét.

Bennünket nem a siker vágya, sem az elismerés 
hajhászása nem vezet, mi beérjük azzal, ha iparunk 
ügyét egy lépéssel előbbre vihetjük.

Ha pedig már szó van róla, a közös engedéllyel 
bíró üzletek zárórájának kérdésében már több ízben 
kifejtettük álláspontunkat. Konstatálunk kell, hogy 
ebben az ügyben semmiféle kereskedelemügyi minisz
teri döntés nincsen, mert ez a kérdés nem is tartozik 
a kereskedelemügyi minisztérium elé, hanem a bel
ügyminisztériumba. A kiadott és félremagyarázott 
döntés a közösen vezetett fiiszeriizlet és drogériákra 
vonatkozik. Bár ezt a döntést is a t. testvérlestület 
szaklapja a maga, illetve vezetőség sikerének regisz
trálta, ennek a vendéglátó iparokhoz semmi köze. Ez 
tehát nem siker, nem eredmény, ezért semmiféle el
ismerés, felköszöntő nem jár.

Mi vagyunk annyira jóbarátai a testvériparnak, 
hogy a jövőre nézve különb sikereket és eredménye 
két kívánunk a velünk hasonlóan ezer bajtól sújtott 
vendéglősiparnak.

Nem szívesen avatkozunk semmiféle érdekeltség 
belső dolgaiba, de legyen szabad egy tanácsot adnunk. 
Az ipartestületek és gazdasági érdekeltségek munkás
ságát nem azok vannak hivatva értékelni és elismerni, 
akik azokat intézik, hanem azok, akiknek érdekében 
történik és akik annak eredményét látják.

A közérdekű munka hálátlan, elismeréssel ritkán 
jár. «ie aki ilyen feladatot vállal, számolni kell ezzel.

A tömjénezést pedig hagyjuk ott. ahová való. a 
templomok falai között.

A wieni kávésok közgyűlésének 
határozatai a tisztességtelen verseny és 

árrombolás leküzdése iránt
Május 6-án tartotta a wieni kávéstestület évi 

rendes közgyűlését, amelyen a napirend egyéb tár
gyai során az ipari érdekek védelme és a tisztességte 
len verseny, árrombolás megakadályozása céljából a 
következő egyhangú határozatokat hozta.

Ezeket a határozatokat — melyeknek tartalma a 
mi viszonyainkra is ráillik — a következőkben ismer
tetjük.

Az árak kiírásának reformja és az árromljolás.
Egy idő óta egyes kartársaink kirakataikba han

gos vásári plakátokat függesztenek ki, ami az eddigi 
szokásoknak teljesen ellentmond. Olyan árakat írnak, 
amelyek mellett semmiféle reális üzletember, aki az. 
állammal, községgel és szállítóival szemben fennálló 
kötelezettségeinek megfelel, termelni nem bir. Vagy a 
fogyasztott cikkeket beszerzési áron alul adják ez. 
esetben árrombolásról van szó, vagy a hirdetett áruk 
nem felelnek meg a közzétett hirdetésnek és ez eset
ben tisztességtelen verseny és a jó erkölcsök elleni 
vétség állapítható meg.

Minthogy az iparrendtartás 114. §-a szerint a 
közgyűlésnek feladatai közé tartozik az is, hogy olyan 
határozatokat hozzon, amelyeknek célja, hogy olyan 
szokásokat, gyakorlatot és újításokat, amelyek a tisz
tességes versenyt sértik, megakadályozzák, a követ
kező indítvány terjesztetik elő:

„A törvényes határ ozmúnyoknak megfelelően ha
tározza el a közgyűlés, hogy mindazok a visszásságok, 
amelyek az ipart károsítják, szűntettessenek meg, az 
árak hirdetése akár kivid, akár az üzlet ablakain ki
vidé] nélkül tíltassék el: épágy az árjegyzékek nem 
I art <d máz hídnak mást. mint a fogyasztási cikkek és 
az árak megnevezését.
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Az ipari rendtartás 25. §-a értelmében a testületi 
elöljáróság ruháztassék tel azzal a joggal, hogy azokat 
a lesliileti tagokat, akik ezeket a határozatokat meg
szegik, rendbírsággal sújthassa. É határozatok rend
szeres megszegése esetén — ismételt rendbírságok ki
szabása után — a törvény 152. §-a szerint az ipar- 
engedély megvonása is javasolható legyen.

A bmlge-hölgyckre vonatkozó indítvány.
Az a sok panasz, amely néhány hridge-hölgy 

viselkedése miatt emeltetett, arra késztette a testületet, 
hogy bridge szalonokat tartó kartársaihoz körlevelet 
bocsásson ki avégböl, hogy néhány hölgy iizelmeil, 
akik minden meggondolás nélkül szerződéseket szeg
nek, ismertesse és olyan szabályokat állapítson meg, 
amelyek a bridgehölgyek szerződtetésénél irányadók 
legyenek. Hogy pedig ez az ügy, ügy a kartársak, 
mint a szerződéseket betartó hölgyek megelégedésére 
intéztessék el. az elöljáróság felírnál ik, hogy ezt az 
indítványt napirendre tűzze, az az ipari rendtartás 
114. S-a szerint a tagokra kötelező legyen, úgy hogy
annak megszegése esetén a büntető rendelkezések 
alkalmaztassanak.

Az indítvány szövege a következő.
„Mindazok a hajók, akiknek üzemeiben bridge- 

hölggek (urak) működnek, kötelezik magukat, bogii 
olgan bridge-hölgijeket (urakat), akik más ihletekben 
le vannak kötve, nem alkalmaznak, csak az esetben, 
ha az érdekelt kartárssal, esetleg a testületi elöljáróság 
útjain, megfelelően meg nem állapodnak.

Úgy hisszük, hogy nagyon aktuális lenne, ha a 
mi testületünk is hasonló határozatot hozna.

n Hüseldétöl a kávéház terraszig
A legelső kávéházi terrasz bizonyára maga volt 

a legelső kávéház: a bibliai Sába királyné földjén Él 
Abasszánban, vagyis Abesszíniában az. hs Jchodet ne
vű derviskolostor meztelen udvara, melyen az Antoine 
Gall and által Kairóból Párisim hozott és az ottani 
Bibliotéque Nationale-ban máig őrzött arabs kézirat 
tanúsága szerint a dervisek — egy bajos keleti mese 
szerint — az első káhvét megfőzték és megitták úgy 
1490 körül, amikor Hunyady Mátyás király ült Ma
gyarország I rőnján.

Terra: latinul és olaszul annyi, mint: föld. terazzn 
a padló, a gyalogjáró, Terrace: franciául ugyanez. A 
kávéházak előtti gyalogjáró, ahova a ká\é>asztalka- 
kat kirakták. Már Macaulag, az angolok világhírű
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Franck-pótkavé és

történetírója megírja, hogy az 1680-as évek végén a 
híres (iarraway s Coll'ehouse-han, ahol John ürgéién 
költő társasága és a londoni orvos és seborvos céh ta
nyázott: télen a kandalló mellett, nyáron a kávéház 
előtti dobogón állott a poéta és társasága asztala. A 
Keleten egy eperfához kötött kötélen lóg egy gyékény, 
alatta két kő közölt izzik a parázs, ezen parányi nye
les ibrikben forr a káhvé, a ,,kávés", a kahvedsi Baba. 
vagyis a kávéfőző báitgó egy gyékényen guggol. A 
,,vendégek" is olt guggolnak, a vendég mögött olt gug
gol az utcai borbély és a vendégek fejét borotválja. 
Ott guggol a Meddáh Baba is és mesél. Ott guggol a 
Dondurmagdsi Baba is és a fagglaltos apó is: ez fagy
laltot árul. Ott guggol a Sukal Baba is, a „vizes bátyó", 
ez jeges vizet árul. Mindez: terrasz, Allah szabad ege 
alatt, melyért napi egy kis rézpénzt űzet a kahvedsi, 
ha a Pazárban méri a káhvét. De ha valamelyik utca
sarkon teszi ezt, semmit sem lizet érte, viszont a bo
tos Kavasz-nak, a Pazár rendőrjének szabad kávé
porciója van az előkelő keleti kávésnál. Ez a legpri
mitívebb keleti kávéház. A nagyobb kávéházaknak van 
hiiselőjük, illetve fordítva, minden hüselön vannak 
kávéházak. Ezt úgy kell érteni, hogy a Keleten min
denütt vannak árnyas közhelyek, melyek arra valók, 
hogy az igazhitüek ott az árnyékban heverésszenek. 
Nem a kávéháznak van hiiselője, hanem a hiiselön 
van a kávéház.

A régi Pesten — az 1800-as évek elején — tűnik 
fel az első kávéházi hüselő a Magyar Király vendég
fogadé) kávéháza előtt. Ezek a pesti luí.selök a keleti, 
az olasz és a francia hüselök utódai. Azonban ezek
től abban különböznek, hogy ezek lélen-nyáron kinn 
vannak, míg nálunk csak a nyári idény alatt. A má
sik különbség az. hogy keleten, olasz és francia föl
dön egyszerűen kiteszik az asztalokat és székeket a 
kávéház előtti járdára még a legforgalmasabb helye
ken is, viszont nálunk kezdettől fogva elkerített, fal 
la) vagy üveggel körülhatárolt, virággal, folyondár
ral elkerített kertekként jelentkeznek a hüseldék és 
kezdettől fogva szálkák voltak a rendőrség szemében, 
mely állandóan ellenezte a húseldéket azzal a kifogás
sal, hogy akadályozzák a közlekedést. Iía ma problé
ma a kávéházi nyári lerraszok kérdése, úgy ez nem 
újkeletű, hanem évszázados múltra tekinthet vissza. 
Az idén ötven esztendeje, hogy elsőízben történt kí
sérlet e kérdés rendezésére. A Pesti Napló 1885. jú
lius 18-iik számában olvassuk a következő helyi hírt: 
..A kávésok és vendéglősök ellen panasz történt, hogy



Gschwindt fele
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

n Imi ósági szabályrendelet ellenére az ii/.leli helyiség 
elé virágokból, folyondárból s más effélékből a ven 
(légek kényelmére híís helyeket csinálnak, miáltal a 
járóhelyek nagy részét elfoglalják A lanacs utasította 
a mérnöki hivatalt, hogy kerületenként írja össze az 
ilyen kávéházakal és vendéglőket s a jövőben sújtsák 
pénzbírsággal azokat, melyek a közlekedést akadá
lyozzák. “ Azóta elmúlt ölven esztendő s a probléma 
ina is ugyanott áll megoldatlanul az. előtérben, mini 
1885-ben

licvilaqun líorsotl.v Iíéla és Mazsárv Béla.

A belügyminiszter 
az iparra és kereskedelemre 
akarja áthárítani az idegen- 
forgalmi járulékok egy részét

A napokban érkezett le a fővároshoz Kozma Mik
lós belügyminiszter leirata az idegenforgalmi járulé
kok rendezése ügyében. A leirat utasítja a szállodás 
ipartestület kérelmét, mely az idegenforgalmi járulé
kok eltörlésére, illetve leszállítására vonatkozik.

A belügyminiszter leirata hivatkozik arra. hogv a 
szállodás ipartestület évi 100.000 pengőt tizet idegen
forgalmi járulékok címén, ezzel szemben a főváros 
minden évben ennél jóval nagyobb összegeket fordít 
idegenforgalmi propagandára. Így a szállodásokat, 
penziósokat, akiknek a legnagyobb hasznuk van az 
idegenforgalomból, ez alól a járulékfizetés alól I el - 
menteni nem lehet.

A szállodás iparlestület érvei azonban azt is ki
fejtik, hogy az idegenforgalom használ az. ipar és 
kereskedelem teljes mértékben élvezi, hiszen az. ide
genforgalom jelentős üzleti forgalmat is biztosít szá
mukra, ezzel szemben az idegenforgalmi kiadásokhoz 
az ipar és kereskedelem nem járul hozza.

Ezt az érvet a belügyminiszter úgylátszik 
honorálta, mert a fővároshoz intézett leiratában szó- 
szerint ezt írja:

— Utalok hivatali elődömnek az idegenforgalmi 
járulékok folytatólagos szedésének engedélyezése tár
gyában a polgármesterhez intézett rendeletében fog
laltakra, amely szerint indokolt, hogy a szóban forgó

Nem minden m u s t á r
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terhelje, hanem az idegenforgalom hasznát élvező 
más érdekeltségi körökre is kiterjesztessék.

A belügyminiszter ezután felhívja a fővárosi, 
hogy a kérdési az érdekeltekkel való megbeszélés után, 
a közölt szempontok figyelembevételével rendezze.

Így most sor kerül arra, hogy az ipar és keres 
kedelem is kivegye részét az idegenforgalmi járulékok 
fizetésénél. A kérdés megoldása ipari és kereskedelmi 
szempontból meglehetősen nehéz lesz, mert ez az 
újabb teher vagy senkit sem sújthat, vagy csak azok
nak a kereskdőknek és iparosoknak vállára nehezed
het, akik az idegenforgalom hasznából valóban része
sülnek.

A kérdés igazságos eldöntése érdekében -— mini 
értesülünk — a főváros a Kereskedelmi és Iparkama
rával karöltve, több kereskedelmi és ipari érdekkép
viselet bevonásával ankétot rendez. Itt kerül megbe
szélésre a kérdés, nevezetesen az, hogy mennyit fizet 
az ipar és kereskedelem idegenforgalmi járulék cí
mén és hol találja meg erre az új kiadási léteire fede
zetét? (Kér. Figyelő)

Dr. Báró Kruchina Károly 
min. tan. az árrombolásról
A Keresk. Min. kisipari osztályának vezetője a 

min. hivatalos lapjában így nyilatkozik erről a fon
tos kérdésről:

A kisipar legsúlyosabb hajai közé tartozik az 
egyre jobban elharapózó áron aluli árusítás, mely 
nemcsak az eladót leszi előbb utóbb tönkre, hanem 
az árrontás következtében az ugyanolyan ipart űzőket 
is válságos helyzetbe sodorja, finnek a kérdésnek tár
gyalásánál meg kell jegyeznünk, hogy az általános 
bírói gyakorlat szeriül az áron alul való árusítás ön
magában véve még nem képez liszlességlelen versenyt, 
ha ezzel csak áruinak kelendőségéi kívánja fokozni, 
hanem csak abban az esetben, ha megállapítható, hogy 
az illető versenytárs az olcsó árusítással szándékosan 
a versenytársak károsodását akarja elérni.

Az újabb jogfejlődés egyébként ismeri az után
pótlási ár fogalmát is. azaz eszerint az elmélet sze
rint nem a beszerzési, illelőleg az előállítási árhoz kelljárulék fizetési kötelezettsége ne csak a szállodaipari

„Lágymányosi4* Lakberendező Vállalat
Cégünk ezüstkoszoruval és aranyéremmel kitüntetve.

I.. Bertalan ucca 22. és I., Horthy Miklós-ut 34.

Vállalunk: Teljes lakás. iroda és üzlet 
berendezéseket. Bútorok fényezését, antik - 
bútorok szakszerű javítását házonkivül is. 
Kárpitos és díszítő munkákat. Függönyök 
feltevését, feldolgozásokftt, átalakítást. Saját 
kárpitos és asztalos műhely. Tel.: öO-Ü-Sl.
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viszonyítani az eladási arai annak elbírálásánál, hogy 
az áron alul való árusítás esete lorog-e lenn. hanem 
az eladás időpontjában megállapítható utánpótlási 
adatokat kell figyelembe venni.

Kétségtelen azonnali amint az dr. Ilalla Aurél
nak ,.A tisztességtelen verseny elleni védelem kiépí
tése" ehníí tanulmány állót is kitűnik, hogy a tisztes
ségtelen verseny leküzdésére alakult Nemzetközi Liga 
és a berlini konferencia megállapítása szerint is. a gaz
dasági válság hatása aaItt az üzleti verseny elfajulása 
legtöbb államban, különösen az ..árrontás" formájá
ban érezhető.

Az ellene való védekezés útját Ilalla Aurél a vá
lasztott bíróságok nagyobb mérvű igénybevételével 
'éli megoldhatónak, amit olv módon kíván megvaló
sítani, hogy lehetővé kell lenni azt. Iiogv a kisebb 
jelentőségű ügyekben, amikor a fél jóhiszeműsége is 
fennforog, rendes bíróság ;*,z 'ügyet jogkövetkezmé
nyek nélkül megszüntethesse s azt méltányosnak lát
szó eljárás végett a kamaránál működő illetékes bíró
ágakhoz tehesse ál.

A gyakorlati élet. a választolt bíróságok és az 
ipartestületi székek által lefolytatod eljárások azt bi 
zonyítják. hogy a legtöbb árrontási esetben a fél jó
hiszeműsége megállapítható. Lz különösen a kisipa
rosokra áll. mert ezeknek legnagyobb része egyálta
lán nem tud kalkulálni és az. árak megállapításánál a 
legszélsőbb végletekbe esnek. Legtöbbször a felhasz
nált anyag árán felül csak csekély munkadíjat számit 
fel és nem kalkulálja be az árba a házbéri, villany 
gáz- slb. fogyasztást. Ez ellen csak megfelelő oktatás
sal lehel védekezni.

H I V A T A L O S  R É S Z

Vidéki nyilvános étkező- és szórakozó
helységek záróra-meghosszabbításának

ügye
A m. kir. rendőrség vidéki főkapitánya 3,240/9 

1934. szánni rendeletével a nyilvános étkező- és szó
rakozó helyiségek zárórameghosszabbításának ügyéi 
az egész országra kiterjedő érvénnyel olyképpen sza
bályozta. hogy az ú. n. ,,elvi“ rendőrhatósági enge
délyek rendszerét léptette életbe, amely szerint az 
említett helyiségek tulajdonosai előre kiválthatják 
minden hónapra a részükre megállapított számú en
gedélyekre szóló jogosítványt s e jogosítvány alapján 
járó engedélyekből tényleg csak annyit vesznek igény
be, amennyi engedély igénybevételének szükség l’e’- 
íneriil.

A rendelet az ekként kiváltható elvi envedélye1' 
számát az eiíész ország területére egv>égésen I.-rendű 
helyiségeknél -havi tizenkettőben. 11.-rendű helvisé- 
geknél pedig kélhavonkinl szintén tizenkettőben ál- 
lapította meg.

A havonkinl. illetőleg kéthavonkinl igénvbe ve 
belő engedélvek megállapítod száma általánosságban 
is. különösen pedig a színházi, hangverseny-, hali

F I H V F F  I I  I M I ^ t  PIATNIK NÁNDOR i  í v j  t  L L j t J i x r v i  e s  f i a i  B u d a p e s t

magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 
Óvakodjunk az utánzásoktól!

Magyar Játékkártyagyár R.-T*

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

Telefon: 31-0-63, 45-3-71. 
Alapittatolt 1824.V-OJCCv

ti', idény időszakában elégtelennek mulatkozván, a 
kamarák megkeresték a in. kir. rendőrség vidéki fö- 
kapilányát hevezelőleg idézeti rendeleté oly értelem
ben való módosítása iráni, hogy a nyilvános étkező- 
és szórakozó-helyiségek tulajdonosai, egyszeri alap- 
és esetről-eselre szóló | utólag lizelendő) engedélydij 
fizetésének kötelezellsége melled, korlátozás nélkül 
annyiszor vehessék igénybe az üzleti és zenélési zár- 
órameghosszabhílá'i engedélyeket, ahányszor ily enge
délyek igényhevélelének szüksége üzletükben fel
merül.

A m. kir. rendőrség v idéki főkapitánya a szóban- 
levő megkeresésre január 22-én 112/42 193ö. szám
a a 111 a következő választ adta:

.,Kend tárgyban és szám alatl hozzám intézed 
kérelmére értesítem a tekintetes Kamarái, hogy a zár- 
órameghosszabbítások kérdésében alaprendeletem meg
felelő kiegészítéseként pótlólag oly rendelkezési lel
lem, mely indokolt és méltányos esetekben az I.-rendű 
helyiségeknek havi 24. a II.-rendű helyiségeknek pe
dig havi 12 záróra-meghosszabbításra nvujl lehető
sége!/'. (ad 29.) * * *

Rendelettervezet az ipartörvény 4. és 47. 
§-ainak megváltoztatására

A kereskedelemügyi miniszter rendelettervezetet 
készített az 1922. évi Xlí. te. 4. és .47. §-ának kiegé
szítése tárgyában, mely szerint ,,közkereseti és heléli 
társaság képesítéshez kötött iparnak a kézműves 
jellegű iparűzés szokásos keretein hétül való gyakorlá
sára a jelen rendelet életbeléptetése után csak abban 
az esetben nyerhet jogosítványt, ha az illető ipar ön
álló gyakorlása lekintentében megállapítod feltétele- 
ket a. közkereseti társaságnak valamennyi tagja, a be
téti társaságnak pedig valamennyi beltagja sajáf sze-

Ha jó cserépkályhát
akar venni vagy a m eglévőt fa fütésre 

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

Fcrenc-körut 33. — Te le fon  : 34-2-29.

M o e z n i  k - m  u s t á r  le gy en  m inden  asztalon  I
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Pálpufztai sajt 
H eller d o b o z 

em m enthali
D erby sajt kávéházakban

nélkülözhetetlen

mélyében igazolja." Másfelől megtiltja a rendelet 
tervezete, hogy kereskedő eipő, férfi- és fiúmba. vala
mint női- és ieánvrnha elkészítésére mértéket vegyen, 
vagy megrendelést vegyen ál.

A kereskedelmi minisztérium a rendeletlervezelel 
már megküldölte hozzászólás végett az érdekeltségek
hez s így remélhető, hogy az hamarosan éleibe is lép.

Egyben napirendre lűzte a miniszter úr az ipa
rosságnak azt a panaszát is. hogv az ipari alkalmazot
tak jelentős része sok esetben nem szerzi meg az ipar 
önálló gyakorlásihoz szükséges szakismereteket és 
ilyen módon képesítéshez kötött ipar gyakorlására 
olyan egyének is iparjogosítványt nyernek, akik az 
előírt képesítést alakilag igazolják ugyan, a szüksé
ges szakismeretekkel azonban nem rendelkeznek s 
ezért iparűzésük közönségre és iparoslársaikra egy
aránt hátrányos.

A kereskedelemügyi miniszter úr e panaszok or
voslására az érdekeltségektől javaslatot kért.

H Í R E K

Elől,járósági ülés. Ipartestülelíink elöljáró-ága f. 
évi május 27-én tartja rendes havonkénti ülését. Te
kintettel a napirendre tűzött tárgyak fontosságára, fel
hívjuk az elöljáróság tagjait, hogy azon minél nagyobb 
számban vegyenek részt.

Közüzemi kinevezések. A Polgármester úr úgy in
tézkedett. hogy a közüzemek ideiglenes vezetését meg
szűntette és az üzemek vezetését kebelbeli emberek
kel töltötte he.

Véssci Ede. a Gázművek vezérigazgatója. Már
évek óta dr. Véssei Ede kormányfőtanáesos látta el 
a Gázművek vezérigazgatói tisztét, mint a vezérigaz
gatói teendőkkel megbízott kereskedelmi igazgató. 
Véssei Ede, mint kipróbált főtisztviselője a fővárosnak, 
mint főjegyző került a legnehezebb időkben a Gáz
művek élére kereskedelmi igazgatónak. Nevéhez szám
talan siker és eredmény fűződik Kereskedelmi szem
pontokat tekintve, legelső színvonalra emelte a Gáz
müveket. amelyből a főváros egyik legjobb iparválla
lata lelt. Mint a vezérigazgatói teendőkkel megbízott 
kereskedelmi igazgató, valósággal megújítója volt en
nek az intézménynek. Az ő személve. ha igazságos is. 
de a kemény kéz politikáját jelenti.

Tekintse meg
a Pásztor weekendházat.

Nyaraljunk Pásztor weekend házban! Week- 
end házak, erdei nyaralók, osónakházak olcsó 
építése csinos, masszív kivitelben, helyszínen 
felállítva, szolid napi árakon. Tervek, költség
vetések díjtalanul.

Pásztor József,
ácsmester, építési vállalkozó, 

Telefon: 52-8-80. II. Margit körút GO.

PIÓSZ Pál. A kiváló mérnök, aki Deutseh Lajos 
elhalálozása óta vezeti az Elektromos Műveket, most 
szintén eljutott vezérigazgatóságának véglegesítéséhez. 
() kizárólag műszaki ember, aki mellett azonban olt 
vannak azok, akik viszont a kereskedelmi fejlődés 
zavartalanságát biztosítják. PIósz Pál egyébként tekin
télyes és puritán famíliából származik, íia Magyaror
szág egykori és néhai igazságiigyminiszlorénck. PIósz 
Sándornak.

Köszönetnyilvánítás. Édesanyám elhunyta alkal
mából testületünk számos tagja rész\élnyilatkozalával 
keresett fel. Minthogy hosszantartó betegségem miatt 
nincs módomban ezeket a megtisztelő leveleket egyen
ként megköszönni, kérem, fogadják mindnyájan hálás 
köszönetemel. Mudapesl. 10.'!.'). május 10. I)r. Havas 
Sándor ipartestületi főjegyző.

Szállodaszaitálási mozgalmak. Ausztriában a szál
lodásipar képviselői most tartották ezidei első ülésü
ket. amelyen különösen a szálloda védelmi törvény fel
állítását. illetve lörvénybeiklalását sürgették, amely
ben rendelkezések lennének mind a minimális árak. 
mind pedig a magánosok állal eszközölhető szobaki
adások felöl. Minthogy a szállodaszanálási akció pénz
ügyi alapja kimerült, szükségesnek találta az értekez
let. ha az állam bizonyos esetekben gurunciavi»laIlás
sa I sietne az ipar segítségére.

Az IPOK az ingójelzálog napirendre tűzését kéri.
Az Ipartesliilelek Országos Központja felterjesztési in
tézett Bornemissza Géza kereskedelmi miniszterhez, 
melyben az ingójelzálogok bevezetésére vonatkozó tör
vényjavaslat lelárgyalásá! kéri. Az IPOK hivatkozik 
arra. hogy az. errevonatkozó törvénytervezel már esz
tendőkkel ezelőtt elkészült, de mégsem kerüli telő alá. 
A javaslat törvényerőre emelése nagymértékben já
rulhatna hozzá a kéz mű vés iparosság hitelellátásának 
megjavításához, mert így az ingatlannal nem rendel
kező iparosok gépeikre, munkaeszközeikre ugyancsak 
forgótőkét képező kölcsönökhöz juthatnának.

fxabó A dorj készült ruhák
í T e f e / o n i  **3-3-70.

minden nyelven beszélnek
£ rx s é b e t-/k ö ru t 5 . (Afhenaeum ház)
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Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
Budapest, VII., Klauzól-utca 8. — Telefon: 88-5-59.
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Lcgkiméletesebb mosási-rendszer.

A kereskedelmi miniszteri mii beszüntette a külföl
di koksz forgalonibahozutalál. A tavalyi e/.ei három
száz vagonos kokszhehozalal lebonyolítása lilán a ke
reskedelemügyi miniszlériumhoz újabb behozatali ké
rések érkeztek. Ezeket a kéréseket elulasítotlák és a 
minisztérium a kereskedelmi forgalom szamára a Gáz
művek külföldi kokszkészletéből szabadítod fel há
romszáz vágóul.

Úgy látszik, valóban nem is volt szükség újabb 
kokszimportra, mert március ló éig a (iázmüveknél 
felszabadnod kokszból alig veitek át többel a kereske
dők löt) vagonnál. A kereskedelemügyi minisztérium 
ezért úgy határozott, hogy miután a Gázmüvek és a 
január óta működő pécsi kok:/művek a szükségletet 
fedezni tudják, a gázműveknél tárolt külföldi koksz 
kiadását szüntessék be.

Az ÜTI és a MAIM rokkant járadékosai. Ismeret s.
hogy az öregségi biztosítás Magyarországon 1929 ja
nuár elsején lépett életbe. Aki azóta legalább kétszáz 
hetet befizeted és az orvos rokkantnak minősítette, 
járadékot kap. Ilyen járadékot kap még az elhalt OTI- 
vagv MABI-tag özvegye és árvája is. Ila a rokkantnak 
tizenhat éven aluli gyermeke van. azután gyerne-kpól- 
léket is fizetnek. Kukkant járadékot 1931 óta fizetnek.

Az OTI-nál 193-1 december 31-én 2040 ilyen já
radékos volt. míg a MAUI-nál 1982. összesen lehál 
3122 munkából kirokkant egyén húz járadékul.

OTI-terhek Franciaországban. A legutolsó ö2 hó
nap alatt a francia OTI intézmény munkástól és fő
nöktől 14.050 millió, állami segélyben pedig 3.500 
millió frankot vett be. Cavillon szenátor és 109 társa 
március 12-én indítványt nyújtott be annak kimon
dása végett, hogy az intézményt szervezzék át és mér
sékeljék annak terheit.

Kötelező mestervizsgát és a segédidő felemelését 
sürgeti a/ II*OK. Az Ipartestületek Országos Központja 
a kézművesipar színvonalának emelése érdekében 
véleményadásra hívta fel az ipartestületeket a kötelező 
mestervizsga és a segédi idő felemelésére vonatkozó
lag. A beérkezett vélemények alapján felterjesztéssel 
fordult a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy átes
sék keresztül sürgős törvénymódosítás útján, hogy ké
pesítéshez. kötött iparra iparigazolványt a jövőben csak 
az nyerhessen, aki a mestervizsgát sikerrel letette. A 
mestervizsga letételére csak az jelentkezhessék. aki a 
könnyebben elsajátítható iparoknál 4 évi. a nehezeb
ben elsajátítható iparoknál 5 évi segédi gyakorlatot 
igazol. Az IPOK szükségesnek tartja a tanoncidőnek 
minimális 3 évben való megállapítását is.

A rádiókészülék Ausztriában nem foglalható le, 
mert a bíróság megállapította, hogy ha már a vendég
lős zenét tartani nem képes, kénytelen gépzenével szó

Chróm oztassa. nickeleztesse felszerelését
NEMES EDE cliromozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45.

Telefon: 18-9-80.

MÁLNASZÖRP príma,
utóprés mentes succusból, 65% cu- j  I A  
kortartalommal kg.-ként (10 kg-on |  / IK  
felüli vételnél).............................P ■■

SZARDELLAGYÜRÜ
10 h a l a s ,  kétféle minőségben, éspedig

mindkettő elsőrangú áru

dobozonként , . . . P. -.70 
dobozonként , . . . P. -.79

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

Budapesti Kávésok 
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, VIII., józsef-krt 38

Telefon: 39-2-77 .

rakoztalui a közönséget, hogy versenyképességéi fenn
tartsa. tehát létfenntartáshoz szükséges a rádiókészü
lék és azt a foglalás alól mentesítette.

A svájci szállodák 1929-ben még 510 millió frank 
bevételi feleslegei hoztak az államnak. Minthogy az 
idegenforgalmi aktív egyenleg ennek most mintegy 10 
százalékára esett vissza, a svájci szövetségi tanács (> 
millió frank segély kiutalását kérte az ottani 4’reuhand 
(iesellschalt részére, kérte továbbá a szállók építésé
ről szóló tilalomnak 1940 év végéig és a zálogjogi el
járás korlátozása határidejének 1938 év végéig való 
meghosszabbítását.

Nőnemű szálloda. Dániában szállodát építenek, 
amelynek tervezésében csak női építészek vehetnek 
részt, a szállodának kizárólag női személyzete lesz, a 
szállóvendégek is csak nők lehetnek. Es ha eljön az 
ideje, — csak női végrehajtót fognak beengedni a 
szálloda kapuján.

Arany János és a budai kávé. Arany János a bu
dai sátorban enyingi Thewrewk Bálinttal fekete levest, 
vagyis kávét itat. Mostanában előkerült adatok iga
zolják, hogy nagy Szulejmán pudisah 1555-ben az is 
tamhuli főmű fii útján Fetvál bocsátott ki. mely a kávé 
ivását megengedte a mozlimoknak. Erről Arany tud
hatott. ha a Eetva régi kiadását ismerte. Ebben az 
esetben költői fantáziáját adatokkal támasztotta alá. 
Ha nem tudott az adatról, annál érdekesebb, mert ez 
esetben a költői képzeletét utólag igazolják az adatok.

Cukornádból sokkal több cukrot készítenek, mint 
répából. Volt idő. mikor a cukrot csak a forró égöv 
alatt tenyésző cukornádból tudták előállítani. Mikor 

kitalálták a cukorrépából való cukorkészítési, a cu-
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G LA S N E R  EDE R-T.
..... 'SSS: udvari szállító

BUDAPEST, V., 
.1 .i.. i i Lipót-körut 6.

................... .......  Tel.: 11-6-26.
AZ ELŐKELŐ KÁVÉHÁZAK ------:
péksütemény, kenyér szállítója. ' 1

komád termelése lumyallani kezdeti. A világháború 
ilött már löl>l> cukrot készítetlek répából, mint cukor
nádból. Ljabban azonban a cukornádlcrmelés halai - 
inl'as lendületei véli s az egész világon majdnem kél- 
szer annyi cnkrol kés/.ilcnck belőle, mini répából. Az 
elmúlt évben a világ eukorrépalermelése 91 millió mé- 
lermázsa volt. ezzel szemben cukornádból 1(54 millió 
mélermázsa cukrot állítottak elő.

Olcsó i'eiiiiiii-kiii'ák Hévízen. Az. Iparlesliilelek 
Országos Központja iparlcsjülclünk tagjai részére a 
llévizszenlandrási Iparos (ivógv telepen az idén is ked
vezményes gyógy üdülést engedélyez.

Az első csoportba idén is csupán teljesen szegény- 
sorsú és előrehaladott betegségben szenvedő iparosok, 
illetőleg családtagjaik utalhatók be. akiknek ellátási 
költségét az IPOK viseli. Ézek a beutallak a vasúti 
költségen kiviil egyéb kiadási nem viselnek. Az. ipar- 
lesliilet igazolja, hogy a javaslatba hozott egyén tel
jesen szegény.

A beutalással járó költségek a következők: Kilo 
zés: reggeli, ebéd és vacsora együttesen napi I .(*>5 P. 
Kurlaksa: május 15-töl június 15-ig és szeptember l-tói 
október i5-ig (elő- és utóidéin) napi 30 fillér. Kur
laksa: június Ki lói augusztus 31-ig (főidéin-) napi 10 
fillér. Szálláspénz; napi öt) fillér. Egyszeri kötelező 
orvosi vizsgálat P. 1.50.

Három bélnél rövidebb időre beutalás csak az 
esetben eszközölhető, ha kelten vagy többen maguk 
között már előre megállapodnak, hmn- miiven mó
don vesznek igénybe egy turnust s kérelmüket már így 
terjesztik elő.

A jelentkezési határidők ezek:
I. csoportrai április 23-ig V. csoportra július 15-ig
II. május 13-ig VI. aug. 5-ig

III. június 3-ig VII. alig. 26-ig
IV. június 24-ig VIII. szepl. 16-ig

A beutaltak a bculalási lop kézhezvétele után a 
beutalási költség leiét postautalványon azonnal küld
jék be a Központ címére. A megérkezéssel egyidejű
leg fizetendő a lelepfeliigyelőnél a második részlet.

Cukor, mint gyógyszer. A cukor nemcsak fontos 
tápszer, hanem igen széles területen sikerrel alkalma- 
zotl gyógyszer is. A szőlőcukrot például mérgezések 
egész seregénél alkalmazzák, minthogy az emberi lest 
igen gyorsan tel tudja szívni es nagyobb mennyiségben 
sem ártalmas. Mindenekelőtt például a morfium, szén-

3Hantos testvérek r. t.
f e s t ő ,  máxotó és 
tapétázó iparüxem
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló, és fái

kéi rpil munkálatait művészi kivitelben végezzük.

oxyd és a kloroform káros hálásának ellensúlyozásá
ra használják. A kamllieukrol pedig a sebkezelésnél 
alkalmazzák. A seb szokásos sebészeti kezelése lilán 
behintik fehér, őrölt kandlienkorral. hogy a seb egé
szen be legyen lakarva. A cukor ferlőllenitő halasa 
annak köszönhető, hogy a sebváladék fermentumai 
alkohollá alakítják ál. Ilyen módon az elhalt szövel- 
részek gyorsabban távolodnak el és az. új szövetek kép
ződése is élénkebben indul meg.

A „kőkenyér** ezer halálos áldozata. Londonból 
jelenük: Parolién kerülőiben (Kiangszu larlománv. Kí
na1 ezernél löbh kínai ball meg kavicsevéstől. A tar
lós szárazság kövei köziében éhínség lényégéi i a kör
nyékei és a kélségboesetl lakosság kavicsokat töri por
rá s abból próbáll kenyerei sülni. Aki a „kőkenyér" 
bői éveli, néhány óra múlva irlózalos kínok közölt 
meghall.

Fagylalt automaták a villamoson. A forró nyár 
Amerikában csupa különleges újítási hozott. A villa
mos társaságok közi akkora volt a versengés, hogy az 
egyik társaság fagylalt automatákkal Vsa lógatta az 
idusokat a villamosokra. Az újítás rövidesen nagyon 
népszerű leli.

Debrecen város likőrgyáros lelt. A debreceni ven
déglősök és korrsinárosok régóta harcolnak a városi 
szesznagykereskedés ellen, meri azzal a közpénzből 
f'*nntartotl közüzemével konknrrál a nagy adólerhek- 
kel kiizködő italmérőkkal. Debrecen város törvénvha- 
Ió:ágának ugyanis szesznagykereskedés van birtoká
ban. Most hir szeriül a városi szesznagykereskedés 
rum- és likőrgvárlásra rendezkedik be. ami a debreceni 
és liszántúli gyárosokat érthetően súlyosan érinti.

A hentes és mészáros ipartcstiilet egyesülése. A 
budapesti hentes és mészáros iparlestülel tagjai között 
régi kívánság az egyesülés. A kél szakma érdekei csak
nem teljesen azonosak és az egyesülés csak erősítené 
ezt az. iparágat. A hentesek követelik inkább az egye
sülési. míg a mészárosok egv része ellenzi ezt. A liosz- 
szabb idő óta folv'ó tárgyalások most már eredménv- 
lu'z vezetnek, mert kimondották az egyesülést. A ténv 
leges fúzióra még nem kerül a sor, mert a mészáros 
ipartestület elnöke a polgármesterhez fellebbezés 
nyújtott be es kérte ennek a határozatnak a megsem
misítését és a mostani rendszer fenntartását. Alig re
mélhető azonban, hogy a fellebbezésnek a polgármes
ter helvet adjon és ígv az egyesülést u szakmai körök
ben már befejezettnek tekintik.

Alapitlatoll: 1885. HENNEFELD Alapittafoft 1885.

Jégszekrénygyár
Jégszekrények, sörkimérőkészülekek, elektromos hűtőkészülékek, elektromos 

tagylaltkészitőgépek és konzervátorok.
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZÁM. TELEFON: 1 1 .4 .2 9 .
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UJ és használt kávéházi és vendéglői 
be endezési iárgyak vétele és eladasa.

fl PROMETHEUS KÁVÉGÉP KÉSZÍTMÉNYEK vevérképviselete.
Fried Zsigmondi és Fia
Kiráty-uíCd 44. i eleton : 29-1-34 j

Küvélvóverseny. Brazíliában a rekordhajszolásnak 
l|j állomásához jutottak el: kávéi vő versenyt ren

deztek. A heves konkurrenciában a férfiak győzlek, az 
egyéni küzdelem azonban holtversennyel végződön, 
l'-gy Kozák nevű bevándorolt európai és egy üarr ne
vű néger ugyanis 102—102 csésze kávét ittak ki a ver
senyen, amely után mindkét győztest súlyos mérge
zési tünetekkel kórházba szálhlollák. Ez a szerencsei- 
lenség azonban nem lógja meggátolni a rekordokat 
hajszoló amerikaiakat abban, hogy újabb kávéivóver
senyt ne írjanak ki.

Körutazás a tavaszba. Ezt a címet hihetne adni a 
1 UKÜR májusi számának, amely szebbnél-szebb ké
peiben, szellemes, larlalmas cikkeiben valósággal 
körutazásra viszi olvasói!, elvezeti Slr<‘su szigetére, 
hogy — ne a világhatalmak konferenciáját, hanem 
magának a szigetnek költői szépségeit tárja lel. elve
zeti Londonba, az angol király jubileumára s itl a 
politikai és társadalmi élet romantikus külsőségeit 
mutatja meg, elvezeti a távoli Indiába, hogy megis
mertessen annak filmiparával, amelynek májusi han
gulatúi foglalja szellemesen költői sorokba. Ilaklni) 
Ervin, Laczkő Géza, SzUnyai Zoltán. Török Sándor 
gondoskodik az olvasó mulaltalásáröl. Szépé.? Béla 
színes cikke a sportoló hölgyekről. Korié.?; Hóbor! ri
portja a Parlamentnek kulissza mögötti eleiéről. Sik 
Sándor, Marconnay Tibor. Dntka Ákos versei, és még 
számos érdekes cikk, elbeszélés. Immoreszk gazdagítja 
ezt a számot, amely természetesen kedveli rovataiban 
most is beszámol a színház és a film eseményeiről a 
női divatról s közli ,.A jelen .század r e g é n y e e. nagy 
pályázatának eredményéi és díjazottjait. A magyar 
könyvkiadás ezzel a számmal bebizonyítja, hogy tar
talomban képekben, művészi kiállításban versenyezni 
tud a külföld legjelentősebb magazinjaival.

Betegsegélyezési ügyek

A belügyminisztérium elkészítette az OTl hátra
lékok rendezésére vonatkozó tervezetet. A Baross 
Szövetség a belügyminisztertől az OTl hátralékok 
rendezését kérte. Ezzel kapcsolatban arról értesü
lünk, hogy a belügyminisztérium a vonatkozó ren
delettervezetet már elkészítette.

A tervezet lényeges rendelkezése az. hogy azok a 
legalább 10—15 év óta fennálló cégek, melyek igazol
tan saját hibájukon kivid kerüllek válságos helyzetbe 
s az OTl díjakat, valamint az ezek után felszámított 
késedelmi kamatokat nem (Ízelhették, megfelelő eljá
rás kapcsán kérhetik a felszaporodott kamatok és a 
tőkehátralék 50%-ának törlését abban az esetben, ha 
igazolást nyer, hogy a vállalat fenntartásához köz- 
gazdasági érdekek fűződnek és a hátralék behajtása 
a vállalat megszüntetését eredményezné.

A rendelettervezet az újonnan megalakítandó 
33-as bizottság elé fog kerülni s így már a legköze
lebbi időben konkrét intézkedések fognak történni.

Az 1935. évi legújabb
1500., 2600., 14.000. t'ipusú

Előnyök:
1. Fokozott védelem, 

hibák, tévedések, ki
sértés, veszteségek 
ellen .

2. Statisztikai adat
szolgáltatás.

t. Napi leszámolás és 
ellenőrzés megköny- 
nyilésc.

1. Modern, dekoratív 
felépítés.

Kérjen díjtalan beniutalúst!
Bármilyen ellenőrzési szakkérdésben a legnagyobb készség

gel állunk rendelkezésre.

\ATION AI, ItEGISZTBAIA) PÉNZTÁRAK
Terjesztési Vállalata Hl.

Budapest, IV., Szarka-utca 4 Telefon: Sli-5-10.

Illetékes helyről úgy értesülünk, hogy a tervezett ked
vezésen túlmenően más könnyílések nem adhatók.

Az OTl is kvőtális hitelező. Sok ízben adtunk 
hangol a hitelezői világ azon jogos óhajának, hogy a 
íizeteskeplelenségeknél az OTl, MAIM, valamint az 
államkincstár, a lobbi áruhitelezők módjára, fogadják 
el ti kvótális hányadot, melyre amúgy is elsőbbségi 
joguk vau az ártihilelezők előtt és ue ragaszkodjanak 
a teljes összeghez, mely legtöbb esetben lehetetlenné 
leszi az egyesség sima lebonyolítását és elvonja a ki
elégítési alapot az áruhitelezők elől.

Rengeteg felszólalás, beadvány, hírlapi cikk köve
iébe a közterheknek ilyen módon való likvidálását 
fizetésképtelenség esetében, azonban mo.danáig mind 
hiába, most azonban az OHE-nck sikerüli az OT1-I 
és MARI-I olyan belátásra bírni, hogy az eddigi egy
általán nem igazságos eljárásiól tekintsen el. Az O’i l 
el is határozta, hogy olyan fizetésképtelenségi cselek
ben, amelyekben a kereskedő jóhiszeműsége nyilván
való, lehál ahol a fondorlat jelei fel nem fedezhetők, 
beéri a kvótális hányaddal és lebonyolítási móddal. 
Ez az első eredmény is örvendetes, örvendetesei'!) 
azonban az a hír, hogy már a kincstár is komolyan 
foglalkozik a kérdésnek ilyetén való megoldásával, 
belátva, hogy ezt a közgazdaság érdeke megkívánja. 
Reméljük, hogy rövidesen erről az elhatározásról is 
számol adhatunk.

A .szülőnél alkalmazott Kinőnénk öregségi biztosí
tási kötelezettsége. Az OTl vezérigazgatója 1200 1 
1935. szám alatt a következő köríralot adta ki: Azok
nál a tanoneoknál. akik szülőjükkel vannak lanvi- 
szonyban, a természetbeni ellátást nem lehet a mun
kaviszonyból származó javadalmazásnak minősíteni,
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„ D i s f t a « r “  védjegyű 
művészi foiót a név ga
rantálja í S u d a p e s t .  
Vtt., ífiábóexi-ut
IS s * . (lm üijtaiant
Telefon: 3 S —S —S 1 .

vagyis azt a napibéroszlály megállapításánál figyel
men kívül kell hagynia. Önként következik ebből, 
- figyelemmel az 1928:XL. te. (j. §-a (1) bekezdésé

ben foglalt rendelkezésre — hogy az ilyen tanoncok 
abban az esetben, ha készpénzjavadalmazást nem 
kapnak, öregség, slb. esetére nem esnek biztosítási 
kötelezettség alá.

Ip ari és k ö z jg a zg a tás ijiire k
Itokonipai'ok gyakorlása. Az 1922:XI1. le. lő. §-

ának második bekezdéséből kitűnően az iparos elha
tározásától függ, hogy az egy tőivószám aluli emlí
tett rokoniparok közül csak egyet vagy többel űzzön, 
tehát az egy folyéiszám alatt említett rokoniparok kö
zül egyre, többre, vagy valamennyire kérheti ipariga
zolvány kiadását és az iparigazolvány kiadása után a 
15. §-ban említett bejelentés alapján bármikor az 
ugyanezen folyó szám alatt említett bármely más ro
koniparra áttérhet, illetőleg üzemét az ugyanezen fo
lyéiszám alatt említett összes rokoniparokra kiterjeszt
heti és ha iparigazolványa az egv folyéiszám alatt em
lített két vagy több rokoniparra szól, a 15. §-ban elő
írt bejelentés mellett üzemét bármikor szűkítheti és 
tevékenységét az egy folyószám alatt említett rokon
iparok szűkebb körére, esetleg azoknak csupán egyi
kére is korlátozhatja. (121.999—1930. K. M.)

Áttérés képesítéshez kötött iparról más képesítés
hez kötött iparra. Az 1922:X11. te. nem nyújt módot 
arra, hogy az iparjogosítvány megszerzéséhez szüksé
ges segédi szakba vágó gyakorlatot bárki is kel vagy 
több egymással nem rokon iparban ugyanabban az 
időben teljesített szolgálattal kél vagy több iparra 
szerezhesse meg. Ezzel szemben arra az esetre, ha 
valaki méltánylást érdemlő okból, például azért, mert 
a mészáros és hentesiparok gyakorlásából nem tud 
megélni, tevékenységét az említett iparokon felül a 
vendéglői iparra is kiterjeszteni kívánja, módjában 
van lépéseket tenni aziránt, hogy az iparhatóság a 
törvény 24. S-a alapján a vendéglői ipar gyakorlásá
hoz szükséges szakképzettség igazolása tekintetében 
részére az említett szakaszban foglalt keretek között 
könnyítéseket állapítson meg. (154.550/1930. K. M.)

Ipartestiiletek és ipurtársulatok közgyűlésé. Az
ipartestületek és ipari társulatok (kereskedő egyesü
letek) kötelesek közgyűléseiket az illetékes rendőr
hatóságokhoz bejelenteni, mert a belügyminiszter 
állal képviselt rendészeti érdekek elkerülhetetlenül 
szükségessé teszik, hogy a rendőrhatóság működése 
területén minden tömegesebb összejövetelről tudomás
sal bírjon. E bejelentés alapján azonban a rendőr
hatóságnak nincsen meg az a joga, hogy a gvűlés 
betiltására intézkedjék. Az ipartestiiletek és ipartár
sulatok közgyűlésein kívül működő kisebb önkor
mányzati szervek (választmány, elöljáróság slb.) ülé
seit nem kell bejelenteni (77.397—1934. K, M.)

Kávéházi helyiségnek áthelyezése. A Kihágási Ta
nács 5227—1934. szám alatt hozott ítélete szerint 
Budapest területén kávéházi iparüzletnek egyik kerü
letből a másikba való áthelyezéséhez új iparengedélyt 
kell váltani.

Heutesipar jogosulatlan gyakorlása fűszer keres
kedő által. A Kihágási 'Tanács 0435—1934. szám alatt 
hozott ítéletével pénzbüntetésre ítélte a füszerkercske- 
dől. mert a fűszerüzletében hentesipar gyakorlására 
jogosító iparigazolvány nélkül mindenféle meleg és 
..házilag” készült hentesárut, hurkát, kolbászt, töpör- 
tyűt; zsírt; és főtt húsokat árult.

Boroknak minőségüket meghaladó néven való 
forgalomba hozatala. Az alsófokú rendőri büntető bí
róságok terheltet „tokaji édes szomorodni” néven 
ezen kellékkel nem bíró bornak, valamint 4 puttonyos 
néven 3 puttonyos aszúnak lorgnlomhahozatnla miatt 
az 1924:IX. te. 9. és 43. S-ai alapján megbüntették. A 
Kihágási Tanács 1414/1935. kih. sz. alatt hozott ítéle
tével a másodfokú ítéletet helybenhagyta a következő 
megokolással: „Az ítéletet azért kellett helybenhagyni, 
mert a Borvizsgáló Szakértő Bizottság szakvéleménye 
szerint a tokaji szomorodni néven forgalomba hozott 
bor nem érte el a bortörvény végrehajtása iránt ki
adott 2000—1929. T. M. számú rendelet 52. §-ában 
előírt, legalább 13 térf. % szesz és legalább 2.2 súly 
százalék cukormentes extraki tartalmat, míg a 4 put
tonyosnak jelzett aszúbor a vizsgálat ‘/érint csupán 
az idézett rendelet 53. S-ának b) pontjában meghatá
rozott 6% cukor és 9% extraki tartalommal bírt, mi
nélfogva az csak 3 puttonyos aszúnak felelt mcg.“

TARJAN RESTAURANT
= = = = =  ( L U K Á C S - F Ü R D Ó - T E R R A S Z )  - ..............  .........
vasvázas nyári pavillont, villamos-, _  ÉJ* WkM I
nap- és esővédőszerkezettel, készítette I  I  ^3  E S  I V I  V P  I  I
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Igyál erő t!

Igyál „ r  kakaót!

STÜH M ER

Tanirití megrövidítése. A lanszerződésben meg
szabott tanídőt az 1922:XII. le. 90. §-a alapján csak 
akkor lehet megrövidíteni, ha a kikötött tanidő nem 
rövidebb az 1922. évi XII, te. 89. §-a szerint kiköt- 
hető legrövidebb tanidőnél. Azokban az esetekben, 
amikor a szerződésben kikötött tanidő valamely má
sik kivételes kedvezményt megállapító rendelkezés (pl. 
az 1922:X1I. te. 25. §-a) értelmében amugyis rövidéi)!) 
az 1922:XI1. te. 89. §-a szerint kiköthető minimális 
tanidőnél, a kikötött tanidől az 1922:X1I. te. 90. §-a 
alapján nem lehet megrövidíteni, mert, ha még ezt 
az igen rövid időben megállapított tanidöt is le lehet
ne szállítani, ez a képesítési rendszer megkerülésével 
volna egyértelmű. (144.729—1932. K. M.)
P HA N C <) I S PEZSGŐ

A KEDVELT MÁRKA!
Ha napelleiizőt, sátor-szerkezetet akarnak meg

rendelni kartársaink, úgy forduljanak bizalommal a 
kávésok évtizedes szállítójához: Tascltka és Társa,
V’.. Mária Valérin-utca 10. — Telefon: 82-0-41.

ullultyilu (iő/.niosó- és feli érne m ükölesön/.ö vállalat (Itudu- 
pest, VII., Klauznl-ttlrn 8 .1  a lefíinotleniebbiil újonnan be- 
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek 
mellett áll kartársaink rendelkezésére.

S zé k - és 
F a á ru g y á r Rt.

If i m odern  
íypus

Saját érdekében kérjen 
árajánlatot!

Bpesl, Köbányai-ut 41-a
Telefon: 34-6-43.

CrémanfRosé 
Transylvania sec

Az egész világon, minden nagy államban és
pedig az Északamerikai Egyesüli Államokban, Ang- 
Olaszországban, sőt Japánban is különféle ellenőrző- 
rendszerekkel próbálkoztak a kávéházak bevételeiről 
feljegyzéseket vezetni és az elszámolásokat a főpincé
rekkel keresztülvezetni. Próbálkoztak egyszerű feliró- 
ívvel, ahol a statisztika szempontjából egy ilyen í\ 
egy csomó kockára van beosztva. Mintán ez nem bi
zonyult kielégítőnek, megkísérel lék kis Mokkok, át
íróblokkok. a francia bonrendszer segítségével a fel
írás és elszámolás nehéz műveletét keresztülvezetni. 
Körülbelül húsz évvel ezelőtt a kávéháztulajdonosok 
jórésze az egész világon, főleg a fent felsorolt álla
mokban, de Magyarországon is. alapos kipróbálás és 
megfontolás után rátértek a National ellenőrző pénz- 
tárral vezetendő felíró és elszámolási rendszer hasz
nálatára. Ez azután úgy bevált, hogy aki e rendszer
rel kezdett, másra már nem is tért ál. mert mind 
meggyőződött arról, hogy a National pénztárrendszor 
a különféle, ceruzával írt bonrendszereket és felíró
ívet feleslegessé tette, egyúttal kikiiszöbölva a hossza
dalmas és veszéllyel járó összeadását a felíróiveknek.

Mi készséggel szolgálhatunk, minden vélelköle- 
lezettség nélkül bővebb felvilágosítással oly kávéház
tulajdonos uraknak, akik még mindig valamely régi. 
elavult rendszer alapján akarják megoldani a felírás 
és elszámolás nehéz problémáját. — „N ATIONM/' 
regisztráló pénztáraki erjeszt é-H vállalata. Itallapért.
IV., Szarka-u. 4.

Jégszekrények, hűtőkészülékek, fagyialtgépck he- 
szerzése előtt kartársaink feltétlenül keressék fel az 
ország legnagyobb jégszekrénygyárát, a Henncfeld 
Rt.-ot, VI., Ö-tieea 6.

Ez a gyár valósággal művészetté emelte a jég
szekrények és italmérő pultok gyártását. Alkalmunk 
volt a gyár mintaraktárát meglátogatni és az ott 
látott legújabb modellek még a legszakavatottabb 
szemnek is meglepetéssel szolgálnak. A Hennefeld- 
féle jégszekréngek »oly ízléses, művészi kivitelűek,
hogy szinte szobadíszként hatnak. Egv bárpult pedig, 
vörös- és narancsxzinre festve, szinte Ínycsiklandozó: 
puszta látására érezni véli az ember a finom eoetailok 
és jegelt italok ízét. Ennyit az exteriőrről. A készü
lékek belső kivitele és technikai felszerelése a meg
szokott Hennefeld-minőség. Mindezzel szemben az 
árak a tavalyi szint alatt mozognak. Ajánljuk kartár
saink figyelmébe a llennefeld céget, mint legmegbíz
hatóbb beszerzési forrást.

Kristály ásuányos forrásuiz. csak 5zent Lukács uédjeggyel eredeti.



KÁVÉSOK LAPJA

H O L L E N Z E R  m ű vé sii fényképész
m  m  mm W  ■ ■  ■ ■  Előkelő és művészi felvételek a műteremben vagy

Bpest, I., Horthy M iklós-ut 1. (Gellert száltő mellett) 
Alapfttatott 1899. Telefon: 58-6-61.

A eég többszörösn kitüntetve, 192o-ben legfelsőbb 
elismerésben részesült.

Előkelő és művészi felvételek a műteremben vagy 
otthonában reggel 9- tői este 8-ig, vasár- és ünnepnapon 
is. Esküvőkre és ünnepélyekre kívánatra házhoz me
gyünk. Bérlet fénvképek legolcsóbb áron készülnek.

A lapra_ hivatkozók 10% kedvezményben részesülnek.

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

Telefon : 34 - 5 - 29. 10.

IQ. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 8.

Telefon: 84-3-39. — Üveg és porcellán.
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Az
eredeti SIDOL fém-,

ablak-
és

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

Telefon: 90-6-80 és 96-8-27.
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LBÜ 3

Abbáziában
meleg tengeri gyógyfürdők a

RESIDENZ"ff
penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb 
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak 
és elmeszesedésből eredő betegségeknél nagyon fontos, 
hogy a Residenz nent fekszik magaslaton. Óriási előnye 
még, hogy az összes előirt diéták pontosan betarthatók. 
Kitűnő konyha. A Residenzben minden kényelem és az 
összes modern komfort megtalálható, folyó meleg és 
hideg víz a szobákban. Lift, központi vízfütés, 22 fokos 
meleg, tengerre néző napos, loggiás és erkélyes szobák 
kényelmes Agyakkal. A Residenz egészen a tngerparton 
fekszik és nem a tengerparttal szemben. Első kategória. 
Feltűnő olcsó penzióárak. — Líra felesleges. Bő
vebb információt nyújt Erényi Béla gyógyszerész szemé
lyesen reggel fél 9-től este fél 7-ig (Diana-patlka,, Károly 
király ót 6.). Minden levélre válaszolunk és prospektust 

küldünk. Telefon: 31-6-19.

B O R P A LO T A  RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 14-0-44. és 18-4 64.
Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 

palackozva és hordóféfelben.

Utazótáskák
nesateszerek, divatos 
r e t i k t t l ö k  és övék

„MERCir BÖRDISZMÚÁRUUZEMBEN
IV.. R eáltanoda ucca 10.

Celluloid aj tó ved O megvéd kopástól’
piszoktól. Minden színben és formában készül Higiénia 
Celluloid Ipar. Hold ucca 5. Tel 15-9-16. Szükségleténél 

minden celluloid gyártmányra kérjen ajánlatot.

Portál és üzletberendezések
ML modern, szines, kom biná lt 
f ű  buíorr 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  műasztalos, VI., Csángó-u. 14.

I |«| A kn ő t  :r°dájába, üztelébe, otthonába 
■■ U y C | J C I  legolcsóbban ndesésDecsynél
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbanlarfás, javítás, 
legolcsóbban. Akácfa ucca 15 Telefon: 44-2-24.

Ha fá in c  lÁ h s itgyógyi,ani akarja 6s eIe-
l i a  i n j U O  I d l l d l l  gáns Cipőben akar járni 

ükkor cipóit NAGY S, modern ortopiid-cipész- 
készíttesse: Budapest, Muzeuni körút 1 1 . _

Gróf Károlyi-u. old. Telofonhivó: 86-1 66.

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

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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