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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?
.Junius 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér
második részlete.
Június
megfizetendő a nem átalányozott és
nem nés: ! ávéházak vigalmi adója.
Júi.ius 10-ig' tartoznak az adóközösség tagjai
megíizelni június havi forgalmi és fényűzési adóátalányukat.
Június 12-én (szerdán) déli 12 órakor a tanonc
iskola évzáró vizsgája.
Június 15-ig űzetik a fénvíízési adót azok, akik
nem tagjai az adóközösségnek.
Június 20-ig befizetendő az álalányoz.olt és zenés
kávéházak vigalmi adója.
Június 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti, külön és rokkantellátási adó.

Ipartestületi tanonciskolánk
évzáró vizsgája
Értesítjük ipartestületünk tagjait, hogy ipartestiiletüuk tanonciskolájának 1054—1955. évi évzáró vizs
gája folyó évi junius 12-én (szerdán) déli 12 árukor
fog testületünk tanácstermében megtartatni.
Felkérjük a testület összes tagjait, különösen a
lanonetarté) kartársakat, valamint a tanonciskola feliigyelöbizolIságáaak tagjait, hogy e vizsgára minél
nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.
Kartársi üdvözlettel:
Marion József s. k.
Mészáros Győző s. k.
a tanonciskola igazgatója.
elnök.

Ami a forgalomból
hiányzik
Forgatjuk a statisztika lapjait, melynek számai
igen érdekesen világítják meg leromlásunk okait. A
számok beszélnek és amit mondanak érdekes és lanulságos.
Iparunk már régen felismerte és hangoztatta azo
kat a bajokat, amelyek egyes társadalmi ridegeknek a
fogyasztásából való kiesése folytán származtak. Ezek
legfontosabbika a köztisztviselők (állami és hatósági
alkalmazottak) igen népes csoportja. Nemcsak abból
a szempontból, hogy ez a csoport lóként a fővárosban
egy igen tekintélyes, kulturált és igényekkel túró fogyasztórélegct jelent, de azért is, mivel a köztisztvise
lők helyzete után alakulnak a lobbi tisztviselői és magánalkalmazolli illetmények.
Amikor az állami és kőzhalósági tisztviselők illet
ményei leszállít látták, ezt nyomon követték a többi
magánalkalmazotli csoportok fizetésének redukciója.
Ha tehát e leszállítás mértékét megállapitolluk,
megkapjuk azt a százalékos kulcsot, amely a forgalom
csökkenésének megfelel.
Az előliünk fekvő .statisztikai adatok szériái az
állami fizetések ma lényegesen kisebbek, mini béké
ben voltak, mert a békebeli aranykoronát 1.10 pengő
vel számítva, békében az \ —XI. osztályokban fizeté
sek nyersállaga 595.15 fillér volt. ma ellenben csak
251.85 pengő, vagyis a fizetéseknek még kétharmadrészi' sem maradt meg. A csökkenés azonban nem
egyenletes és a magasabb fizetési osztályok vesztesége
lényegesen nagvobb mini a kisebbeké. Az \ . lizetési
osztály első fokozatbeli tisztviselők békében 1100.
pengőt kaptak havonta, ma ugyanezeknek a fizetése
555.— pengő vagyis a réginek még lelő sincs. (47.8°/»)
A fizetések apadása az alacsonyabb osztályokban
nem olyan nagy, mint a magasabbakban. A XI. osz
tály harmadik fokozatában, tehát a legalacsonyabb
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VII., Rottenbiller ucca 31.

Telefon: *46-2-65, 35-0-16. InterurbAn; 34-6-68.
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Sürgönyeim: „Köztej Budapest"

Bpest, !., Horthy Miklós-ut 1.

(Gellert száltó mellett)
Alapíttatott 1809.
Tc'efon: 58-6-81.
A cég többszörösn kitüntetve, 192í)-ben legfelsőbb
elismerésben részesült.

Tartós hullám
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ECKERT-nél

Ifj. Grünwald Mór

Ferenc József-rakpart 8.
Telefon: 84-3-39. — Üveg és porcellán.
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Az
eredeti

Előkelő és művészi felvételek a műteremben vagy
otthonában reggel 9- töl este 8-ig, vasár- és ünnepnapon
is. Esküvőkre és ünnepélyekre kívánatra házhoz me
gyünk Ilérlel fényképek legolesé>bb áron készülnek.
' A lapra hivatkozók 10% kedvezményben részesülnek.

SIDOL

fém-,
ablakés

márványtisztitásra a legalkalmasabb!
Götzl Lipót „SIDOL“ vegyitermékek gyára R. T
Telefon: 90-6-86 és 96-8-27.
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penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztmásoknak
és elmcszescdésből eredő betegségeknél nagyon fontos,
hogy a Residenz nem fekszik magaslaton. Óriási előnye
még, hogy az összes előírt diéták pontosan betarthatók.
Kitűnő konyha. A Resjdenzben minden 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 Residenz egészen a tngerparton
fekszik és nem a tengerparttal szemben. Első kutegóriu.
Feltűnő olcsó penzióárnk. — 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.

Telefon : 34 - 5 - 29.
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Telefonok : 14-0-44. és 18-4 64.
Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait
palackozva és hordótételben.
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JERCUR“ BORDISZMUARUUZEMBEN
IV ., R e á lt a n o d a u c c a 10.

C e llu lo id ajtó v é d ő m e g v é d kopástól’
piszoktól. Minden színben és formában készül Higiénia
Celluloid Ipar. Hold ucca 5. Tel 15-9-16. Szükségleténél
minden celluloid gyártm ányra kérjen ajánlatot.

Portál és üzletberendezések
m odern , 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

meleg tengeri gyógyfürdők a

ffRESIDENZ"

Vili., Muzeumkörút

B E R K Y műasztalos, VI., Csángó-u. 14.
I P n n Ó n o l irodájába, üzletébe, otthonába
■■ i l y C | J d legolcsóbban c.desésDecsynél
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, javitás,
legolcsóbban. Akácfa ucca 15 Telefon: 44-2-24.

H a fá in c lÁ h s it gyógyi,ani akar->a 6s e,<v
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I d J U d l d U í ! H gáns cipőben akar járni
akkor cipőit NAGY S. modern ortopiid-eipész
készíttesse: Budapest, Múzeum

körút

11. —

Grót Károlyi-u. old. Telefonhivó: 86-1-66.

Felelős kiadó: (iyenes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííinlézete,
Rudapest, VII., Vörösmarty ucca ő
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I Márványból
i épűletburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat
1
minden színben a legolcsóbb árban készít
| E B O N E M E R D Á V ID márványipari üzeme,
0 ,t I
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút
P l
sarok.) Telefon: 37-8-69

rendszercsitelt állami fizetési tobozaiban u különbség
csak 11.9%.
11a az 1914. évi illetményeket az 1933. éviekkel
hasonlítjuk össze, kitűnik, hogy mig 1914. évben egy
tisztviselő átlagos havi fizetése 371 pengő volt, addig
1933-ban csak 220.— pengői kap, ami tehát a békebe
linek 59.3%-át teszi ki. Vagyis minden tisztviselő éven
te 1812 pengővel kevesebbet kap, ami a fővárosban
működő, mintegy 10.900 főnyi állami tisztviselőnél
máris egy 18 milliós kiesést jelent.
Természetesen, ha figyelembe vesszük, hogy a fő
városban dolgozó székesfővárosi tisztviselők létszáma
is 3000 körül jár, egyéb hasonló kategóriába! is figye
lembe véve, csak a székesfőváros területén egy 30 mil
liós hiánnyal kell számolnunk, ami a gazdasági életben
legalább is 150 milliós forgalmat jelent.
Ila most egy egészen más terrénumra térve, ipa
runk forgalmi adatait vesszük elő a — rendelkezé
sünkre álló adóközösségi adatok alapján — a kávéházi
forgalom alakulását vizsgáljuk, a következő adatokat
kapjuk:
az 1927. évben 1 kávéház átlagos bi ultól'orgalma
1928.
,,
,,
1929.
,,
„
1930.
,,
,,
„
„
,,
1931.
,,
1932.
n
»>
1933.
1934.
»»
>>

151.300 pengő.
„
135.500
104.900
>1
,,
116.100
91.500
86.700
>>
79.700
,,
77.900
»»

Ha most tehát az 1927. év forgalmát az 1933. évi
vel hasonlítjuk össze, azt látjuk, hogy az 1933. év for
galma az 1927. évi 52.7%-ának felel meg, sőt az 1934.
év végén már csak 51.4%.
Amig tehát a tisztviselői fizetések a békebeli 1914.
évtől számítva 40%-kal estek, a kávéházak forgalma
csak az utolsó 8 év folyamán 47%-kal csökkent, mu
tatva azokat a konzekvenciákat, amelyeket a fizetés
redukciók e tekintélyes összegnek a forgalomból való
kivonása révén előidéztek.
A székesfőváros területén beszedett adóbevételek
alakulása is igazolja ezt a helyzetet, az 1935. évi
69,624.000 pengőről az 1933. évben 45,522.000 pen
gőre szállott le, tehát a csökkenés kereken 30%. az
adóalanyok száma 52.000-ről 41.000-re apadt, ami
kereken 20%-os apadást jelent.
Természetes, hogy e bevételi differencia nem
tisztán a tisztviselő közönség fogyasztásának csökke
nését jelenti, de azt is. hogy az ezen rétegekkel iizleli
kapcsolatban levő és ilymódon. ugyancsak kisebb be
vételű egyéb közönség fogyasztóképessége is arányosan
leromlott.
Nem alapnélküli tehát az a kívánságunk, amikor
azt hangoztatjuk, hogy az állam pénzügyeinek rende
zésével e fogyasztórétegek anyagi helyzete állíttassák
vissza, legalább is a békcállapotok mértékéig.
Mészáros Győző.

Eloljarosagi ules
1935. május 27.
Május havi elöljárósági ülésünkön mái erősen
megérzett a közeledő nyári szezon. Az elöljárósági ta
gok érdeklődése ellanyluiil. igaz. hogy a napirend is
kevés fonlos tárgyat tartalmazóit.
Az ülésen részi veitek: Mészáros Győző elnök, l)r.
Hernádi/ Jenő iparhatósági biztos, Gól Arnold, Szabó
Sámuel, <lr. Slrausz Vilmos alelnökök, Katona István,
Klauber József, Kraszner Menyhért, Lissaner Gyula,
Weinyruber Ignác, Ereiunrth Jenő, elöljárósági tagok,
Síéin Sándor, Weingrnber László, számvizsgálók, <lr.
Havas Nándor főjegyző.
Elnök az ülés megnyitása után hejelenletle, hogy
Dauer György föpénzláros, Ilórii Károly, Róiud Mik
lós és Singer Kálmán elöljárósági lagok elmaradásukat
kimentették. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére
Ereiwirlh Jenő és Weingrnber Ignác előljárósági ta
gokat kér le fel.
Az 1935. április 25-én tarlóit ülés jegyzőkönyve
bemulaltaloll és megjegyzés nélkül helyin nhagyatnll.
Eöjeggö bejelentene, hogy iparengedélyt kaplak
és a tagok sorába bekebelezlellek l engő Klára (Központi-Óbuda), Köves Imre (Svábhegyi—Kis-Ostende),
Svábhegyi Cukrászda Kávéház és Vendéglő Kft. (Sváb
hegyi-cukrászda), Gárdonyi Andor (Brioni), özv. Gellérl Gyuláné és Pelhö Attiláné (V., Újpesti rakpart 13.
Darling). Üzletét megszüntette: Glaser Lajos (Brioni).
A bejelentések tudomásul vétettek.
Napirend előtt:
Fő jegyű köszönetét mond a lest iilol és az elöljá
róság tagjainak a gyásza alkalmából nyilvánított rész
vét nyilatkozatokért. Külön köszönetét fejezi ki az
ipartestület elnökének, ki ezekben a súlyos napokban
a legnagyobb melegséggel, barátsággal állott melléje.
Háláját csak azzal tudja kifejezni, hogy az ipar és a
testület érdekében még fokozottabb munkásságot fejt
ki.

KÁVÉSOK KAPJA

Király Gőzmosóda
Elnök főjegyö szavait megelégedéssel veszi tudo
másul. A jövőre bizalmát fejezi ki iránta.
Elnök bejelenti, hogy Véssey Ede a székesfőváro
si gázmüvek vezérigazgatóját és Rlnsz Pál az elektro
mos müvek vezérigazgatóját megbízatásuk alkalmából
a testület nevében levélben üdvözölte, mire Vésse}/ Ede
levélben mondott köszönetét.
Az Est lapok lenele, melyben a 25 éves jubileuma
alkalmából küldött üdvözlésért köszönetét mond, bcmulnllalotl és irattárba tétetett.
Elnök: sajnálattal közli, hogy Liliké. Lőrinc érde
mes pécsi kartársunk, aki ipari mozgalmainkban an
nak idején tevékeny részt ve't, a mull napokban tra
gikus módon elhunyt. Ipartesliilctünk részvétét a gyá
szo ló családhoz intézett levélben fejezte ki.
Ugyancsak elnök jelenti, hogy Dankovszky Jenő
ipartest ideiünk volt tagja, fiatal korában váratlanul el
hunyt. A gyászoló családhoz ez esetben is részvétlevelet intéztünk.
Az elöljáróság a részvét kifejezéséhez maga részé
ről is hozzájárult.
I)r. Strausz Vilmos nlelnök bejelenti, hogy az 077nálasztásokban résztvettünk és mint a középiparos ér
dekeltség tagjai egy közgyűlési tagságot kaptunk. Mint
közgyűlési tag azon résztvett, majd beszámol a közgyülés lefolyásáról.
Alelnök jelentése tudomásul szolgált.
Elnök közli, hogy a múlt eiőljárósági ülés hatá
rozata folytán, a testületünknek felajánlott budafoki
telek megvétele ügyében kiküldött bizottság eljárt és
felkéri dr. Strausz Vilmos alelnököt, hogy ebben az
ügyben jelentését terjessze elő.
Dr. Strausz Vilmos jelenti, hogy a kiküldött bi
zottság, mely Gál Arnold, Freiwirth Jenő és Weingruber Ignác urakból állott, a szóban forgó telket meg
szemlélte és megállapította, hogy a telek nem a legjobb
helyen fekszik és bár arról van szó, hogy annak meg
vétele utján egy ipartestületi követelést megtudjunk
menteni, mégis a telek testületünknek négyszögölen
ként 10.— pengőbe kerülne.
Weingruber Ignác véleménye szerint a lelek nyolc
pengővel jól meg van fizetve.

Alapítási év 1886.

Alapítási év 1886.

G y o rs iá ra tu
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mindenkinél modernebb berendezése legkíméletesebb
és legolcsóbb mosást garantálja IV., Magyar-u. 3.
Tel.: 85-1-29, — VI., Hajdu-u 12-14. Tel.: 93-1-15.

Franck-pótkavé és
Kath rei ner- Knei pp
m alatakavé

Ereiwirtli Jenő, mint a bizottság tagja megállapít
ja, hogy ha ezt a telket elakarnók adni, akkor négy
szögölenként 5—6 pengőnél alig kapnánk többet, és
igy arra rá kellene fizetni. Annak bekerítése, magában
véve jelentős költséget jelentene. Ezért a pénzért már
Zuglóban is lehetne telket kapni.
Elnök jelenti, hogy az előadott vélemények foly
tán a kérdést a napirendről levettük.
Elnök a kérdéssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy
őt a régen tervezett Menház alapításának gondolata ve
zette.
Weingruber Ignác, dr. Strausz Vilmos, Gál Arnold
és főjegyző hozzászólása után elnök kijelenti, hogy a
Menház létesítése iránt más irányban kíván lépéseket
tenni.
Főjegyző ismerteti az 1922. évi XIl. te. 4. és 47.
$-ának módosítása tárgyában készített előterjesztést.
Az ipartörvény 4. §-a igen sok esetben alkalmat nyújt
a képesítés elvének kijátszására, akár a közkereseti és
betéti társaságok létesítése utján, akár pedig részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társaságok alapí
tása utján. A vonatkozó rendelkezések szigorítását ja
vasoljuk.
Az elöljáróság a jelentést tudomásul vette.
A székesfőváros polgármesterének május 2-án
51.17411935. V. sz. véghatározala, melyben a testület
1934. évi zárszámadását, vagyonmérlegét jóváhagyja
és az 1935. évi költségvetést megerősíti, felolvastatott
és tudomásul vétetett.
A szállodás és vendéglős ipartesliilethez a ket
tős tagok tagsági dijának megállapítása tárgyában új
ból átirattal fordultunk azzal a kéréssel, hogy ebben
az ügyben végre érdemleges elintézést eszközöljenek.
Dr. Strausz hozzászólása után elnök kijelenti,
hogy e kérdés elintézését hathatósan siiigetni fogja.
A Kereskedelmi és Iparkamarának a termelői ki
mérések ügyében megküldött értesítése telolvastatván,
annak elintézésével az elnökség bízatott meg.
A Magyar Revíziós Ligának levele, amelyben ha
zafias céljainak támogatását kéri, elintézés végett az
elnökségnek adatott ki.
A hadigondozottak alkalmazása ügyében a HONSz
VII. kerületi csoportja levelezőlapban hívta fel testű-
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Gschwindt fele T lV O t l
Nem minden

Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyüm ölcs konzervek

w n U S tá w

G y á r tja :Ooítlieb K onzervgyár, Budapest,

VII., Nürnberg-u. 34. — Telefon: 96-7-02, 96-1-46.

Jelünk tagjait a hadirokkantuknak
főleg a dohányárusilásánál való ulakalmuzására. Minthogy a levelező
lapok szövege bizonyos hivatalos lálszaltal bírt, a kér
dést megvizsgáltuk és úgy a kibocsátó egyesületei,
mint a kir. Pénzügy igazgat óságot ez ügyben megke
restük. Egyben kérdőíveket bocsájtottunk ki, annak
megállapítása végett, Jiogy testületünk a hadirokkantak
Adózási szempontból igen fontos körülmény
alkalmazására vonatkozó kötelezettségüknek mily
az,
hogy
az üzleti könyveket pontosan és hilelérdemmértékben teleltek meg. Az eddig beérkezett válaszok
lően
vezessék,
ez elsősorban az üzlettulajdonosnak az.
ból megállapítottuk, hogy 150 üzem ÖOö alkalmazottja
közül 50 hadirokkant, ami tehát a törvényes rendelke érdeke, mert a megefelelő könyvvezetéssel adóügyek
ben is tud a saját javára bizonyítani.
zésnek megfelel.
Természetesen a könyvvezetésért az üzlettulajdo
Elnök felhívja a testület tagjait arra, hogy amenynos
felelős
és a hibás vagy hamis könyvvezetés bünte
nyiben módjuk van hadirokkantukat még az előirt
tőjogi
következményei
őt is terhelik. Errevonalkozóan
létszámon Itd is alkalmazni, minthogy ez egész
ismertetünk
az
alábbiakban
egy érdekes adócsalási
természetes hazafias és erkölcsi kötelesség.
ügyben hozott kúriai Ítéletet.
A Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala átiratá
Az ügy tényállása szerint vádlott nem vezette be
ban arra hívja fel testületünk tagjait, hogy üzletiük
üzleti
bevételeit a forgalmiadóbélyegi k lerovása céljá
ben a reggelihez és uzsonnához lépés mézet szolgáltas
ból vezetendő könyvébe. A vádlottnak védekezésé az
sanak fel.
volt, hogy nem vezette a kincstárt károsító szándék,
Az átirat és az arra adott válasz felolvaslatván azt mert nem értvén a könyvvezetéshez, könyveit alkal
az elöljáróság tudomásul vette.
mazottai vezették.
Elnök jelenti, hogy a m. kir. Minisztérium kiadott
A Kúria a vádlott bűnösségét megállapító ítélet
rendeletével « kávé behozatalát engedélyhez kötötte.
elleni
semmiségi panaszokat B. III. 5920/10151. számú
Minthogy ez iparunk újabb korlátozását jelenti, elnök
Ítéletével
a következő indokolással utasítja el:
előterjesztéssel fordult a m. kir. Kereskedelemügyi mi
,,Az a körülmény, hogy a vádlott a könyvvezetés
nisztériumhoz, rámutatva iparunk különleges szem
hez
nem
értett, még valósága esetén sem mentesíti a
pontjaira, az idegenforgalom érdekeire. Majd szemé
lyesen is eljárt a minisztérium illetékes osztályában, vádlottal a büntetőjogi felelősség alól."
ahol azt a választ kapta, hogy az 1002. évben igény
Az a körülmény pedig, hogy a könyvvezetést a
bevett! mennyiség behozatalát engedélyezni fogják. vádlott alkalmazottai végezték
még ha ez való is
Ilymódon remélhetőleg iparunk szükséglete fedezve ugyancsak nem mentesíti a vádlottat a büntetőjogi l'elesz.
lelelősség alól, mert a vádlottnak, mint az üzem tulaj
Az elöljáróság elnök eljárását helyesléssel vette donosának kötelessége volt ellenőrizni, hogy a könyvtudomásul.
vezetés pontos legyen, s mivel a bevételek az ő kezé
hez folytak be, tudnia kelleti arról, ha a forgalmi adó
Az iparlesi idei i mnnkaközvelilö PKlö. április havi
munkásságáról szóló jelentés hemuldlnloll és irat tá könyvet kölelességszeriien megnézi, hogy nem minden
üzleti bevétel lett abba bevezetve.
roltatott.
Vádlott az, adónak bélyegben való lerovása céljá
Elnök javasolja, hogy az ipartestületi huioneisból
vezetendő
feljegyzéseiből a kérdéses üzleti bevé
kola évzáró v izsg á ja amennyiben azt az illetékes ható
telt.
tehát
fizetéseket
szándékosan hagyta ki és ezáltal
ság jóváhagyja folyó évi június 12-re tűzessék ki. Az
az adót mogröviditelle. Vádlott ezt az 192LXXXIX.
elöljáróság ily értelemben határozott.
le. (54. 8. második bezedésénck első pontjában tiltott
Több tárgy nem lévén, elnök az ülés* borékesz- cselekményt szándékosan abból a célból követte el.
hogy a hivatkozott le. III. fejezete alapján járó állalelle.

Könyvvezetés fontossága
adóügyi szempontból

„Lágymányosi" Lakberendező Vállalat
Cégünk czüstkoszoruval és aranyéremmel kitüntetve.

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

Vállalunk: Teljes lakás,
iroda és üzlet
berendezéseket. Bútorok fényezéséi, anlik
bútorok szakszerű javítását házunk iviil is.
Kárpitos és díszítő m unkákat. Függönyök
feltevéséi, feldolgozásokat, átalakítást. Saját
kárpitos és asztalos műhely. Tel.: 59-3-01.

KÁVÉSOK KAIMA

kínos lorgalmiadó alól részben iiicmili-sí'ilj<"»n, s ez a
cí elekménye a/, általános forgalmi adó megrövidítésére
alkuim s.
Minthogy ekéid a vádlottnak a \ád alapjául szol
gáló valónak elfogadott letUí a hivatkozott le. (>4. §al'an meghatározott adócsalásnak összes lényálladékai
elemeit kimeriIi, az biinc--elekmény.
A vádloll bűnössége lehál jogi lévedés és a Iörvény megsértése nélkül leli megállapitva.“
Az ítélet aggálytalan, indokolása meggyőző és éle
sen rávilágít a könyv vezetésért való felelői ségre.

H I V A T A L O S R É—S—Z
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SZESZTILALOM.
Felhívjuk ipartestiiietiíuk tagjainak
figyelmét
arra, hogy a székesfővárosi községi választások alkal
mából folyó évi június I, (szombat) délután (5 órától
jnnius 3-án (hétfő) esti 10 óráig szigorú szesztilalom
lép életbe, mely alatt semmiféle szeszesitalt (még teá
hoz rumot sem) szabad kiszolgáltatni.
A

kereskedelmi miniszter interveniált az OTI-hirságok
esőkkel)tése érdekében.

Az OTI vezérigazgatója köriralban uhoitolta a he
lyi szerveket, hogy a hátralékos munkaadókra (> 20
százalékig terjedő hirságot rójjanak ki, A kézművesiparosság a mostani társadalombiztosítási terhek vise
lésére is alig-alig képes, miért is az IPOK felterjesz
tést intézett a kereskedelemügyi -miniszterhez és köz
benjárását kérte, hogy az OTI vonja vissza a köriralol.
A kereskedelemügyi miniszter nagy megérté-sel
fogadják kézmiivésiparosság panaszait és átirattal for
dult a heliigyminiszterhez ebben az ügyben. Áliraláhan utalt arra, hogy a mai viszonyok közöli kerülni
kell minden olyan intézkedést, amely a nehéz helyzet
ben levő kézmüvesiparosság körében nyugtalanságot
keUene, ezért arra kérte a belügyminiszteri, utasítsa
az OTI vezetőségét, hogy a kézmüve (iparosságra sérel
mes rendelkezéseit vonja vissza.
A belügyminiszter a kereskedelemügyi miniszter
átiratát megküldte az OTI vezetőségének, amely
miután foglalkozott az üggyel
a belügyminiszterhez
intézett feterjcszíésében a bir-á.oknak tíz százalékra
való leszállítás mellell foglall állást,
A kézmüvesiparosságol ez a dönlés nem elégíti ki.
meri a tízszázalékos bírságol sem bírja el. Ezért valtozallanul kitart állá ponlja mellell és u.imlenl elkövet,
liogv az OTI vezérigazgaléijának koriralál balalyon
kivid belvezzék.
*

F IG Y E L JÜ N K !
magyar kárlyagyár gyártmányainak valódiságára.
Óvakodjunk az utánzásoktól!

Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PIATNIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17.
Telefon: 31-0-63, 45-3-71.
Alapittatott 1824.

IpartEstülcti felvételi dijak fizetése iparűzés ujrafelvétele tárgyában.
Az 1932. évi Vili. le. 10. §-ának első bekezdése
szeriül az ipartest illet kötelékébe való felvételért a ta
gok felvételi dijai köb-lesek fizetni. Valahányszor te
hál az iparleslülel kötelékéből való kiválás és az abba
újból való belépés esete forog fenn, a tag a felvételi
dij lefizetésére kölelezhelő. Ila az iparos uj igazolványt
vált. abból következik, hogy előzőleg a képesítéshez
kötött ipar iizését kifejezetten abbanlmgy la. tehát az.
ipartestület kötelékéből kivált vagy ki kellett volna
válnia, kivéve azt az esetet, ha az ipartestülelm-k kife
jezetten önkéntes tagja marad. Ez utóbbi esettől elte
kintve tehát, az iparos uj iparigazolvány kiváltásakor
az iparlesliilet kötelékébe újból belép és az iparűzés
megkezdésének napján felvételi dij fizetésére kötelez
hető.
Oly esetben azonban, ha az iparos iparának gya
korlásával kifejezetten felhagyott, nem az 1922:X11.
le. 72. S-ának keretei közölt szüneteltette iparát, az,
ipartest illetnek önkéntes tagja sem marad, de az ipartestület tagjai sorából mégsem töröltetett
miután a
törlés elmulasztása nem az iparát szüneteltető iparos
hibájául róható fel, az iparos pedig az ipartestület kö
telékében maradi
tőle felvételi dij az. uj iparigazol
vány kiváltása alkalmával nem szedhető. (7243/1035.
XVIII. K. M.)

Sok pénzt takarít meg
ha írógépszalagját nálam szerzi be.
1 új szalag 3 - 4 P.-be kerül, míg
egy regenerált írógépszalag csak
1 P.-be, és ugyanannyi ideig el
tart, mint egy új szalag. Egy pró
ba azonnal meggyőzi Önt Ren
delje meg m i e l ő b b .

SZENDE HENRIK
carbon, indigó, regenerátor magyarországi vezérképviselője, BUDAPEST,
VII., DOB UCCA 52.

M o e z n i k - m u s t á s * l e g y e n m in d e n a s z t a lo n I

KÁVÉSOK LAPJA

6

lilP

iP

Í j

P á lp u izta i sait
H e lle r d o b o z
e m m e ntha li
D e rb v salt kávéházakban
nélkülözhetetlen

H

Í

R

E

K

Littke Lőrinc elhunyt. Vidéki kartácsaink egyik
reprezentáns alakja: Littk'c Lőrinc a pécsi Körző kávéház tulajdonosa folyó évi május hó 21-én tragikus mó
don elhunyt. Littke Lőrinc közismert volt a székesfő
város társadalmi és ipari köreiben, élénk részt vett ipa
runk gazdasági mozgalmaiban, egy időben a Magyar
Kávésok Országos Szövetségének alclnöke volt. Halá
lát özvegye, gyermekei, kilerjpdt rokonsága gyászol
ják. Emlékezetét iparunk is kegyelettel fogja meg
őrizni.
Uj román monopóliumok. A nemrég nyélbeütött
szeszjövedéket újabb nagyarányú monopóliumtervek
követték. Állandó tárgyalások folynak az érdekelt
körökkel, az ásványolaj, a cukor és a kávé monopolizálása ügyében. Különösen jelentős ezek között az
ásványolaj megkötése, hiszen köztudomású, hogy
Romániának van Európában a legnagyobb petróleumtermelése (Oroszországot kivéve). De a cukortermelés
kellő kihasználása is jóval meghaladja a belföldi fel
vevőképességet, amit bizonyít az, hogy a termelés
restingálását kartel szabályozza.
1000 dolláros borravaló. New-Yorkban nemrégiben
az amerikai főpincérek kongresszust tartottak, ame
lyen többek között a borravalók csökkenését is szóvá
tették. Ez alkalommal megállapították, hogy a legna
gyobb pincér-borravalót: 1000 dollárt még a háborúelőtti években egy szállodában adták. Utóbb azonban
kiderült, hogy a nagylelkű vendég elmebajos volt.
Istállóval kombinált tejívó. Az „Uj MiKjyarsáij“
közli: Párisban egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a
kávéházak és lejívók, miért is különféle ölletekkel
igyekeznek a közönséget magukhoz csatolni. Az cyvik
divatos kávéház, a Bois de Boulogne-ban szenzációs
fejfvót rendezett be. Az ivószobának egvik fala üveg
ből van és ez a hatalmas ablak választja el az istálló
tól, ahol szabályszerű tehenészet van elhelyezve. A
vendégek bármely pillanatban láthatják a teheneket,
gvönvörkedhctnek a higiénikus fejés jelenetében és
személyesen meggyőződhetnek róla. hogy a kávéház
tulajdonosa nagy siilyt helyez vendégeinek friss,
egészséges tejjel való kiszolgálására. Elegáns pincérek
a tejfvóban, hófehérbe öltözött feiőemberck az üveg
fal mögött, a jól ápolt tehenek mélabús hangia, ame
lyet nagvszerű rádió közvetít a kávéházba, adják meg
az idill hangulatot. A kávéház forgalma az újítás be
vezetése óta megtízszereződött. Ezt az altrakciót ame
rikai izfl reklámmal is megtoldotta a tulajdonos. A
teiivó falán ilvon és ebhez hasonló felírások olvasha
tók: ,.A tehén is szívesebben adja a tejet, ha látia.
müven jóízűen és milyen sokat fogyaszt ön belőle.“
TTát ebben már egy kissé — kételkedünk.

Tekintse meg

a Pásztor weekendházat.
Nyaraljunk Pásztor weekend házban! Weekend házak, erdei nyaralók, csónakházak olcsó
építése csinos, masszív kivitelben, helyszínen
felállítva, szolid napi árakon. Tervek, költségvetések díjtalanul.
Pásztor József,
ácsmester, építési vállalkozó,
Telefon: 52-8-80.
II. Margit körút 00.
Uj belügyminiszteri rendelet rendszabályozza meg
a budapesti kártyaklnbhokat. llir szerint a belügymi
niszteri rendelet készül, ainelv vé,gre rendel akar te
remteni a főváros kárlyakhibjainak dzsungcljébcn. A
főváros területén tudvalevőleg körülbelül 10 14 alap
szabályokkal működő nagy klubban és mintegy 25
50 kisebb klubban, illetve társaskörben állandó és rend
szeres játék folyik. Egy konzorciumba tömörült érdekcsoport bakk-üzemet tart fenn a klubokban. Légiitől)!)
egy belügyminisztériumi rendelkezés kimondotta, hogy
közigazgatási utón járnak el a pinkabérlők strómanjai
ellen. Ezenkívül egy Budapest kártyavilágában vezérszerepet játszó vállalkozót, aki kártyaüzemei révén már
vagyont szerzett, kitiltottak Budapest valamennyi
klubjából. Ezek a szigorú intézkedések sem változtat
ták meg azonban a helyzetei és a klubokból kitiltott
vállalkozó strómanjai utján vezényeli tovább is a kártyaklubbokban a játékot, sőt még szélesebb kendek
ben. A belügyminisztériumban most elhatározták,
hogy újabb 20 notórius kárlyás-egziszlenciát tiltanak
ki a budapesti kártyaklubokból. Ezek közi szerepel
nek egyes klubok kártya-bankárai, játékmesterei s föl
hajtói. A szigora belügyminiszteri rendelet hire nagy
ijedelmet keltetI a kártyaklubok világában, és már
olyan hirekel is kolpoiIáinak, hogy ha a belügyminisz
térin ni uj rendeletének eredményéi nem hálja, számol
ni fog a kártyaklubok végleges betiltásával.
Készül a kávérendelet. A földmivelésiigyi minisz
tériumiján már régen dolgoznak a kiadandó kávércndeleten. Most az állami vegykisérleU állomások veze
tői folytatnak egy üt les tanácskozást s igy remélhető,
hogy rövidesen tető alá kerül a kávérendelcl tervezőié.
Az uj rendeletlervezel kielégíti a kereskedelem jogos
igényeit. A tervezetet elkészülte után azonnal megkül
dik a kereskedelmi érdekképviseleteknek, hogy véle
ményükéi idejekorán beterjeszthessék.
Kávéházban olvasni kell, és nem játszani. Kcmál
pasa adta ki ezt a jelszót, mert véleménye szerint a
törökök nem olvasnak elég újságol, már pedig újság
olvasás nélkül nem alakulhat ki egységes közvélemény.

K e re s ü n k

élelmiszer és cukrászati szak
mákban jártas, helyi ismeretekkel rendelkező

üzletvezetőt.
C sakis elsőrangú erők, kitlinó referenciákkal jöhetnek
szám ításba. Ajánlatok „Üzem" jeligére Tenczer hir_____________ detőiébe. IV., Szervita-tér 8.
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Hattyú gözmosó kölcsönző

val'alat

Budapest, VII., Klauzál-utca 8.
—
Telefon: 38-5-59.
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül
berendezvel Legkíméletesebb mosási-rendszer.

A jelszó nyomán ti hatóságok remiddel adlak ki,
amely szerint tilos ezentúl minden pénzéri \alő játék
a török kávé-házakban. Nemcsak a kártyái és a kocka
játékot tiltolták ki a kávéházakból Kemál pasa hiva
talnokai, hanem az ártatlan dominót, sőt a sakkot is,
ha pénzbe játsszák. A kávéháztulajdonosok természe
tesen kézzei-lábbal tiltakoznak a rendelet ellen, mert
azt állítják, hogy újságolvasásból a kávéházak nem
tudnak megélni.
A kávéivás rekordja. A rekord- és versenymánia
mindig groteszkebb formákat ölt. Nemrég állapítottak
meg hivatalosan, verseny utján, hogy ki a legszebb
bébi, ki a legegészségesebb gyermek, most pedig Bra
zíliában, egy nagy verseny alkalmából az dőlt el. hogy
ki a legnagyobb kávéivó.
Megjegyzendő, hogy a versenyben férfiak leltek
a győztesek a nőkkel szemben, holott általában „kávénénikékről“ beszélnek és nem ,,kávébáesikákrol“. A
verseny voltaképpen még nem dőlt el. mert úgyneve
zett ..holtversennyel" végződött.
A két győztes ugyanis, egy Kozák nevű európai
bevándorolt és egy P>arr nevű néger egymásután fejen
ként 102 csésze kávét hajtott fel. ezután ázonban sú
lyos mérgezési tünetekkel korházba kerültek. Termé
szetesén ez nem fogja a rekordra éhes amerikaiakat
meggátolni abban, hogy rövidesen újabb versenyt in
dítsanak.
Kávépusztitő hivatal. Ez. Uffyan nem az iauzi neve
ennek az intézménynek, mert brazíliai Nemzeti Kavchivalalnak hívják és az ember azt hihetne, hogy a fel
adata elsősorban a kávétermelés előmozdítása, a leg
jobb fajták kitermesztése, a termelt kávé értékesítése
a világpiacon. De a jóhiszemű szemlélő téved. Ez a hi
vatal idén is megbecsülte Brazília kávélormelcset. inegállaoitotla. bogv az legalább 18 millió zsák lesz ismét.
Tehát javasolja, liogv ismét néhánvmilliő zsák kávéi
sommisib onek meg, öntsék a tengerbe. E^z a Kavepuszliló Hivatal nem törődik azzal, bogv a kávé igv lassan
ként kikerül a tömegfogyasztásból, mert a sokféle be
viteli fiirfanggal védett nemzeti piacokon mecfizelbefetlenül drága lesz. mert számára csak a kávé-iiltetvénve-ek haszna fontos. A Kávépusztitő Hivatal államse«»élvI kér. liogv érdemes legven a kávét a tengerbe fullasztani. a megmaradt kávé pedig legven minél drá
gább. Meddig lehet folytatni vájjon ez! a tébolyult gaz
daságpolitikát?
Készül az olcsó telefon-reform. A Magvar Királyi
Posta tervezetei dolgoztatott ki. illetékes ii gvosz fáivávak az olcsó telefonra vonatkozóan. A tervezel elké
szült és a napokban már fel is küldik a kereskedelmi
minisztériumba. TTir szerint biztosra vehető az olcsó
..reform-telefon".

C h r ö m o x t a s s a , nickeleztesse felszerelését
NEMES EDE cliroinozó vállalatánál,
Budapest, VI., Nagymező ueca 45.
Telefon: 18-9-80.

7

MÁLNASZÖRP
p
r
in
t
a
,
uíóprés mentes succusból,
cu
6 5 °/o

kortartalom m al kg.-ként (10 kg-on
felüli v é te ln é l) ................................P

SZARDELLAGYÜRÜ
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Budapesti Kávésok
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, Vili., József-krt 38.
Telefon: 3 9 -2 -7 7 .
Már a magyar pincérek sz á m á l is sokalják a
Kimán hatóságok. Vulpe munkaiigvi leliigyelő magá

hoz rendelte a kávéházak és ellennek vezetői! cs
közölte velük, hogy a munkavédelmi törvénv értel
mében megszőnteli a jelenlegi állapotokat Aradon.
Most ugyanis az. a helyzol. hogy az aradi pincérek
NO százaléka magyar. E helyzeten sürgősen változtatni
kell és megfelelő érvényesülési lehetőségei kell nyuj
tani a román elemeknek, mert különben bezáratja
azokat a vendégiáié) üzemeket, amelyekben a magyal
pincérek többségben vannak. Ha nincsenek Aradon
megfelelő számban gyakorlott román pincérek, akkor
hozassanak a regál Imi, vagy Erdély más helyéből,
parancsolt rá a kávésokra és vendéglősökre Vulpe úr.
Uj csomagolású gyufa kerül forgalomba. Nehan\
esztendővel ezelőtt a kormány megadta a módot arra.
hogy a gyufakartell felemelje a gyufaaral. Négy lil
térről előbb öt, majd később hat lillérro emelkedett
az ár és ezen felül kevesebb gyulai tellek a dobozba.
Vagyis a drágítás jóval meghaladta az .>0 százalékok
Ennek következtében a gyű fa fogyasztás csökkenni
kezdőit. Egyes helyeken rátérlek az ősi acél-kova-lapló
rendszerre, másuli meg az öngyújtó hóditolt téri. Ez
sem tetszett a gyufakartellnek és az elmúlt évben a
kormány adé)fizelési kölelezellseg alá vonta az öngyúj
tókat. A gyufakartell nagy propagandái indított a gyu
fafogyasztás fellendítése érdekéhei). Hiába, ez sem 0 1 1
semmit. A gvnfa fogyasztása csak csökkent. Persze,
hogy csökken, ha drága. A kaiiellnak azonban eszeágáhan sincs ebből a tanulságul levonni és csökken
leni a gyufa árát, hanem úgy akar magán segíteni,
hogy két filléres gyufadobozokat bocsát ki. Ezekben
a dobozokban persze egy harmaddal kevesebb gyufa
lesz, mini a bal filléresben.
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Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23.
Kávéházi)k, szállodák, éttermek testő, mázoló és fnlkárpil munkálatait művészi kivitelben végezzük.

Ipari és közigazgatási h ire k
Amikor a háztulajdonos lép hl konkiirreiisiiek.
Egv élelmiszerken skeilő mcgállapodoll a háztulajdo
nossal, hogy más helyiséget mindaddig nem ad herbe,
hasonló lermészelü üzlet i észére. amíg a bérleti zerződés fennáll. Legnagyobb meglepetésére azonban a
háztulajdonos egy mánk üres üzleíhelyisegcbnn kezdte
árusílani a saját hii'lokán gyümölcsül. Amikor a hál
lizrlás ideje érkezeti, a hárlő az. üzlclhcrl nem lizelle
meg. azzal érvelvén. hogy a házlulajdonos megszelő
a megállapodási, amikor ugyanannak a háznak egy
másik helyiségében gyümölcsül árusítóit. Ibiire ke
rüli az iigv és a budapesti kir. lörvényszék 1A. 1.'>0
1934. számú déleiével a bérlőnek adod igazai. Az dé
lei indokolása szerint ennek a lényegileg a verseny
tilalomra vonatkozó megállapodásnak a helyes crldniezése az leheteti, hogy az alperes ki akaria zárni
annak lehetőségéi, miszerint ugyanabban a házban
másvalaki hasonló természetű vagv minőségű árukkal
kereskedhessél^, A szerződéssel meghatározol! tilalom
alól nem volt mentes a házlula jdonos sem és így ma
ga la r fása szerződései le nősnek minősül.
A versenytilalmi kikötés megszegése nem felmon
dási ok. A házlula jdonos é a bérlő között létrejön hér
leli szerződés értelmében a házlula jdonos kötelezett
ségei vállalt arra. hogy mindaddig, amig a bérlő az. üz
lethelyiségei bérli, addig hasonló lermészelii üzlet ré
szére helyiségei bérbe nem ad. A házlula jdonos illőbb
hasonló tormé^zolii üzl I részére üzlelhelyiségel adott
bérbe. Ezen az alapon a bérlő rögtöni hatállyal fel
mondóba a bérel! helyiséget. A kir. törvényszék a bér
lő keresetét elulavilotla. mert ,.a tilalmi kikötésnek állitólagos megsértése csak a bérlemény jobb kihasznál
hatóságát gátolja, de magát a használatot nem. Ebből
következik, hogv ennek megsértése nem szülhet,
szerződéses kikötés hiányában.
rögtöni halálvu fel
mondási jogot, hanem legfeljebb csak arra ad okot
felperesnek, hogv az ebből eredő kárát követelhesse."
(öl §. 10.923 934.)
Községek iparűzése. Az. 1922:XII. le. t. §-ának
első bekezdése értelmében községek képesítéshez kö
tőn ipart a kézműves jellegű iparűzés szokásos kere
tein belül esak a közérdek által indokolt szükség ese-

A lapittatoít: 1885.

lében és csak a miniszter engedélyével űzhetnek. A
lörvénv e rendelkezési' szeri ni lehal az. a község,
muri\ képesítéshez kölnit iparnak (az adóit esetben
villanyszerelő iparnak) ilyen terjedelemben való gya
korlására előzetes engedélyi és ez alapon iparjogosil
\ á ii vl nyeri, iparál il ven lerjedelemhen csak a sajál
leriileién gyakorolhatja, meri az. előzetes engedély
csak ennek a községnek a szükségleteire lekinlellel
iidaloll meg. Ennélfogva a községek azon a eimen.
hogy a sajál lerülelükön valamely képcsíléshez kölöll
iparnak a kézmüvei jellegű iparűzés szokásos kerelein
belül való gyakorlásira jogosullak, más község len":
Idén fióküzlet fenntartására iparjogosil van vl nem
kaphatnak. (tN.öoO 1933. K. M.)
Asztaltársaságok
pénzkezelése. Asztaltársaság
alapszabályaiban kétségei kizárólag kimondandó,
hogv a lagok állal hetizelell összegek az. utánuk eléri
kamuinkkal cgyiill. az. év végén a tagok részén' kilizelendö. vagy esetleg a közgyűlés halározaláhoy. ké
pes! jótékony célra fordítandók. Ennek kimondása
nélkül ugyanis a lagok befizetései takarékbetétek vol
nának. már pedig lakarékbelcléteknek egv aszlallarsa
súg részéről való elfogadása az 1920. évi X?vX\ II. te.
I.'i. g-áha ütköznék. (154.191 1901.. 15-1.1905 1931.
Szabnd-e fííszerkereskeilésnek mindenféle meleg
és „házilag“ készüli hentesárui árusítani? Egv fűszer
kereskedői fel jelenlétiek nminll. miv el iizleléhen a
honit" ipar gyakorlására jogosító iparigazolvány nélkül
mindenféle >nel»'g és ..házilag" készüli Imiilesárül.
hurkát, kolbászt, olvasztott zsírt, lőportól és főtt hú
sokat árusított Az elsőfokú rendőri büntető bíró a
fűszerkereskedőt felmentette, ellenben lludapesl szé
kesfőváros polgármestere, mint másodfokú rendőri
büntetőbíróság az elsőfokú ítéletei megváUozlatla és a
térbeliéi bűnösnek mondolla ki hentesipar jogosulat
lan gyakorlásival elkövelell kihágás miall s ezérl öl
pénzbüntetéssel bimlelle. Felkerüli az iigv a harma
dik fórumhoz, a beliigvininisztériuin Kiháensi Tárni
osához is. amely a fűszerkereskedő fellebbezéséi
0.435 1934. kih. szánni végzésével bivalalból vissza
utasítván. a másodfokú ítélet jogerőssé váll.
Gesztenyepüré készítése. Gesztenyepüré készítése
a cukrászipar hatáskörébe tartozik és nem kifogásol
ható. ha a cukrász geSzlenveoüréf saját üzemében
szükséges mennyiségben meghaladó mértékben érlékesítés eéliából állít elő.

H E N N E FE LD

A la p itía to tí: 1885.

Jégszekrénygyár
Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészülékek, elektromos
fagylaltkészifőgépek és konzervátorok.

BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZÁM.

TELEFON: 11-4.29.

KÁVÉSOK LA IMA
Uj é s Használt Kávéházi e s vendéglői
b eien d ezési lárgyak vétele é s eladasa.

A PROMETHEUS KAVÉGEP KÉSZÍTMÉNYEK vevérképviseiete.
F rie d Is íg m o n d és fia
Kiiály-uíCd 44. leleto n : 29-1-34

ipái1lesül lelek és ipartársulutok közgyűlése. Az
ipurtestiilelek és ipari társulalok (kereskedő egyes üh:lek) kötelesek közgyűléseiket az illetékes rendőrható
ságukhoz is bejelenteni, mert a belügyminiszter állal
képviselt rendészeti érdekek elkerülhetetlenül szüksé
gessé teszik, hogy a rendőrhatóság a működése terü
letén minden tömegesebb összejövetelről tudomással
bírjon. E bejelentés alapján azonban a rendőrhatóság
nak nincsen meg az a joga, hogy a gyűlés belihása
iránt intézkedjék. Az iparleslülelek és iparlársulalok
közgyűlésén kívül működő kisebb önkormányzati
szerveik (választmány, elöljáróság slb ) üléseit nem
kell bejelenteni. (77.397/1934. K. Ah)
kávéházi iparii/leti helyiségnek Budapesten egyik
kerületből a másikba való áthelyezésénél uj iparenge
dély előzetes megszerzése szükséges. Az. elsőfokú bün

tető bíróság a kávés terheltet kávéházi iparnak enge
dély nélküli gyakorlása inialt az 1922:XXII. te. 127.
S-a alapján elítélte a következő ntegokolással:
„Terheltnek a VI1. kerületbe szóló iparengedélye
van kávéházi ipar gyakorlására, azonban ennek a II.
kerületbe való áthelyezését nem mint a védekezésében
előadta, a megnyitás előtt, hanem elkésve, már a kihágási eljárás megindítása után kérte, igy a II. kerü
letben a kávéházi üzeméi jogosulatlanul nyitotta meg,
miért, is őt büntetni kellett."
Budapest székesfőváros polgármestere, mint má
sodfokú rendőri büntető bíróság 5227/1934. XV. kih.
sz. alatt hozott Ítéletével az elsöloku Ítéletet helyben
hagy la a következő niegokolással:
„Így halároz.Uun, mert Budapest szekeslövaros te
rületén az 1922:XII. le. ót). §-a értelmében kávéházi
iparüzleti helyiségnek az egyik kerületből a másik ke
rületbe történő áthelyezéséhez uj iparengedélyt kell
váltani. Engedélyhez kötőit ipart pedig az 1922:XI1.
le. 42. §-únak 4. bekezdése értelmében csak az. iparen
gedély kézhezvétele illan lehel megkezdeni.
A Kihágási 4'anács lerhellnek a másodfokú ilélel
ellen előterjesztett fellehezésél 1384/1935. kih. szám
alatt hozott végzésével hivatalból viss/.aulasilván, a má
sodfokú ilélel jogerőssé váll.
Katonai szolgálat alatt szerzett ipari szakijai ágo
gyakorlat. Az 1922:XI1. le. 28. S-a ugv rendelkezik,

hogy oly egyéneknél, akik a lanidii szabályszerű befe
jezése után, illetőleg a segédi gyakorlat folyamán ka
tonai szolgálatra bevonullak és ezen szolgálatuk alatt
rendszeresen olyan munkál végeznek, amely ipari
szakmájuk körébe tartozik, az ily munka végzésével
eltöltői* időt a törvényben megállapított segedi gyakor
lat idejébe he kell számítani. K törvényes rendelkezés
folytán csupán annak a kérdésnek az. elbírálású tarto
zik konkrét esetben a halóságukra, hogy az illető
„rendszeres” munkál végzett é. Ha ez a kritérium
fennforog, az. eltöltött időt egész terjedelemben kell
számítani a gyakorlat idejébe. Arra nézve, hogy a
rendszeres munkál miképpen kell igazolni, a L>./H
l<i:t‘> illetve 10.419/1933. II. M. számú remisetek ha-

SPRINGUT HENRIK

tojásn agyk ereskedő
Budapest, Vl„ Vasvári Pál u. 11. felefon: 21-7-54.
Számos budapesti kávéház, étterem és vencéglőszállitója

túlozzák meg. Az. idézett rendeli lek szigorú feltétele
ket állapítanak meg a katonai szolgálatiam eltöltőit,
beszúrniIhaló gyakorlat tekintetében s igy ezeken Ilii
méin") szigorítás bevezetése
figyelembe véve az ipa roslársadalom érdekeit is
m m volna kívánatos.
(2011/1935, k. M. )
Katonai szolgálat alatt szerzett ipari szakijai ágú
gyakorlat, lia valaki segédi gyakorlata folyamán kato

nai szolgálatba vonul s szolgálata alatt ipari szak
mája körébe tartozó munkál végez a katonai hatóság
üzemeiben, ezt az idői az. 1922. XII. le. 28. §-a értel
mében a segédi szakbavágó gyakorlatúin be kell szá
mítani. Az eltöltött munkaidő tartalma és tartama te
kintetében egyedül a katonai hatóság bizonyítványa
irányadó s az. iparhatóságok ezt minden további vizs
gáiul nélkül elfogadni kötelesek a képesítés igazolá
sánál. A 15,791 1932. II. M. szánni elnöki körren
delet az említett bizonyítványok kiállítása tekintetében
a katonai hatóságok részére megfelelő utasítást tar
talmaz. A 78.000 1923. K. M. számú rendelet 34-ik
S-a a fenliekkel nem áll ellenlétben, mert e szakasz
a nem tényleges kalonui szolgálat alatt, tehát polgári
minőségijén katonai üzemekben végzett ipari szak
munka szabályozására vonatkozik. (40,934/1934. KM.)
í /.letvezetőként alkalmaztatás lühli üzletijén. Egy
idejűleg főüzlelben és fióküzletben vagy kél liétküzlellion ugyanaz az egyén üzletvezető nem lehel.
(28.53(1—i 933. K. M.)
Ileutesmester részéről rántott inis sütése és árusí
tása veiidéglőipar jogosulatlan gyakorlásának tekin
tendő. Az alsótoké rendőri büntető bíróságok a hen

tesmester terheltél veiidéglőipar jogosulatlan gyakor
lása miatt az. 1922:X11. te. 127. S-a alapján pénzbün
tetésre Ítélték a következő ntegokolással:
„Az eskü alatt kihallgatott tanú vallomásából be
igazolódott, hogy ei beit a kirakatában nagyobb menynyiségíí sült-natúr és bécsi szeleteket elhelyezett és
üzletében lévő gázfözön eladás céljából rántott ints
szelelekel sütött, mivel a vi ndéglősiparl jogosulallaitiil gyakorolta.“
A terhelt a másodfokú Ítélet ellen fcilehhezell.
ezt azonban a Kiliágási lanáes ;>0 198.). kih. szám
aluli hozott végzésével •hivatalból visszaulasilolla, mi
nek folytán a másodlőjvii ilélel jogerőssé vall.

Kartársak figyelmébe!
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Szab. k< glibilliárilasztal
Bgyesiteit karambol,
kugli- és lyukjóték.
Szórakoztató közkedvelt
sp o rtjá té k .
Autom ata nélkül zárja
a játékidőt.

Forgalomba hozza:

FEHÉR FERI NCszab.túl.
Bp.VI.Vö ö sm a ity u. 43.
Kérjen árajánlatot!

Teicfonlilvó: lo-H-67
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sok értékes nyeremény és jutdlom! melyet az alanti cég készít.
1 felvételből kidolgozva 1 nagy szalon festett fotó 18x24 cm. nagysági) in szines kék,
vagy barna szinben, vagy akvarel kivitelben. Ez az árcsoport nagy családi képekre
is érvényes. Útlevél és igazolványképek azonnal készülnek 41) fillérért! 6 darab
rendelésnél. — Részvételi dij pengő 1 0 . 7 0 helyett lapunk olvasóinak csak pengő 5 . 7 0 .
Nyári fióktermUnk a J M a r é i t s x i f t e t e n ,

M érem

I ái .saskörök ctclkis/olgáitutása. Az, hogy a lársaskörökben a tagok az általuk összeadod összegekből
maguk számára szakácsnő félfogadásával vacsorákul
rendeznek illetve, hogy a társaskör állal rendezed nmla(Ságokon a felkért háziasszonyok által szívességből
ingyen készített süteményeket, szendvicseket csekély
összegért uzsonnaképen a jelenlevő vendégeknek ki
szolgálva, az azokért befolyt pénzt jótékony célra
fordítják, iparszerű tevékenységnek nem tekinthető.
(75.530—1924. K. M.)
A fagylalt utcai árusítása. A közterületeken, (utcá
kon, utakon és tereken) az illetékes városi, vagy köz
ségi hatóságtól szerzett hely foglalási engedély, vagy
bérlet alapján el nem mozdít hatóan, szilárdan felépí
tett és zárható bódékban való árusítás is utcai árusí
tásnak minősüli és ennélfogva fagylaltnak az ilyen
bódékban való árusítására nézve is a fagylalt utcai
árusításának szabályozása tárgyában 63.013—-1925.
K. M. szám alatt kiadott rendelet hatarozmányai az
irányadók, tehát csakis olyan egyéneknek adható en
gedély, akiket a rendelet felsorol. Az utcai árusítás
az ipar gyakorlásának nem rendes módja. Az ilyen
árusításhoz, iparűzési jogosítványon kívül a múltban
mindig szükséges volt a helyi hatóságoknak a külön
engedélye is. Az utcai árusítási, ez a külön engedély
mindig ideiglenes jellegű és méltányossági szempon
tok figyelembevétele dacára is bármikor visszavon
ható, tehát e tekintetben szerzett jogról sohasem lehet
szó. A fagylalt utcai árusításának szabályozásáról
szóló 63.013—1925. K. M. sz. rendelet értelmében pe
dig a fagylaltnak utcai árusításához a rendeletben
megállapított külön engedély szükséges, amely enge-
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dély csak magyar állampolgároknak adható ki. E kor
látozás nem jelenthet sérelmet a külföldi állampolgá
rokra nézve, mert a szóban forgó engedélyt nemcsak
külföldiek nem kaphatják, hanem olyan magyar ál
lampolgár sem, aki a rendelet 2. § o. bekezdésében
foglaltaknak meg nem felel, vagyis ha nem hadirok
kant, vagy hadiözvegy. Egyébként a Törökországgal
létesített és az 1927. évi XXVII. tc.-be iktatott letele
pedési egyezmény 4. cikke lehetővé teszi bizonyos
mesterségek és foglalkozások gyakorlásának kizáró
lag az illető állam polgárai részére való fenntarlásál.
(85.921—1928. K. M.)
Tanoncidő pótlása. Az 1922:XII. le. 102. §. má
sodik bekezdésének a tanidő még kitöltetlen részére
vonatkozó rendelkezését nem lehet olyképpen magya
rázni, hogy az új tanszerződést csak az első lan szer
ződésben kikötött tanidőből kitöltetlenül maradt időre
engedi megkötni, hanem olyképpen kell értelmezni,
hogy az új tanszerződést meg lehet kötni ennél rövi
déi)!) időre nevezetesen arra az időre is, amely a tan
időnek a 89. §-ban megszabott legrövidebb tartamá
ból maradt kitöltetlenül. (137.110— 1931. K. M.)
F RA N C () I S PEZSGŐ
A KEDVELT MÁRKA!
GLASNER EDE rt., udvari szállító, Rudapest,
V., Lipót körút fi. — Telefon: 11-6-26. Az előkelő
kávéház péksütemény és kenyér szállítója.
Üvegzettisztíttatás. Rendkívül előnyös feltételű megálapodásokat létesít most a K om lód cég (Akadémia-u. 7.) az egyes
kávéházakkal tisztíttatási bérletekre. A eég egészen olcsó havi
bérért elvállalja az üvegzet teljes tisztántartását. A kávés így
csekély összegért kényelmetlen gondoktól szabadul meg és
kirakatüvegei mindig fényesen ragyognak. Kérjen telefonon
ajánlatot: Telefon: 23—7—34.

Újítás a fagylaltgyártás cs hűtés terén. Az Erzsébet körül
27. szám alatti Kloin-féle ciikrászüzeinbcn látható működésben
a legújabb Hennefeld fagylaltkészitő és konzerválógép. Elek
tromos, autom atikus üzemmel, ez a csodálatos készülék m in
den kézierő igénybevétele nélkül termel naponta 300 literen
felüli mennyiségű fagylaltot, továbbá 10 különböző szelencé
ben, melyeknek űrtartalm a egyenkét 25 liter, hüli a kész fagy
laltot. — A készüléknek ez a sokoldalúsága tetemes m egtaka
rítást jelent az üzemtulajdonos részére, miért is melegen
ajánljuk kartársainknak, hogy tekintsék meg üzemben. Érdek
lődőknek szívesen szolgál kimerítő felvilágosítással és á ra já n 
lattal a Hennefeld jégszekrénygyár rt., Budapest, VF. ó-u. (!.
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Zwack-likőrgyár elsőrangú gin-t, whysky-t, vermulhot, cocktaill és tokaji borból főzött konyakot hoz
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal
egyenértékűnek ajánl a kartársak szives figyelmébe.
Lenti öt cikk sok külföldi márkánál még jobb is.
Mixeléshez páratlanok. Kecskeméti barackpálinkája a
legjobb a maga nemében.
A NAIIONAL Itegiszlráló Pénztáruk Hl. ezúton értesíti a
tisztelt K artarsakat, hogy a .Nemzetközi \ ásár alkalm ára a vál
lalat helyiségeiben rendezett arukinllilás a vásár bezárása
után s tart és a személyzet a legnagyobb készséggel áll ren
delkezésre a különböző typusok bemutatását és kezelését ille
tően. A dekoratív kiállítás megtekintése mindenki számára
nemcsak kellemes látványt, hanem hasznos új ismereteket is
jelent, amennyiben mindazok a szempontok tárgyalásra kerül
nek, amelyek csak az ellenőrzés problém áját jelentik. — Uj
irányzat, m odern felfogás érvényesül természtesen itt is. Ezek
betartásával bátran mondható, hogy az ellenőrzés abszolút
tökéletes. A vállalat IV., Szsirka-u. 4. szám alatti helyiségeiben
rendezett kiállítással biztosította m agának a kiállítás tetszés
szerinti idejét, állandó hozzáférhetőségét, másrészt magán a
Nemzetközi Vásáron amugyis képviselve volt minden szakm á
ban külön külön, minden egyes kiállító kereskedelmi faktor
révén. A Szarka-utcai kiállítás bárm ikor megtekinthető, min
dennemű vételi kötelezettség nélkül.

Szék- és
Faárugyár Rt.
If j m o d e rn

iyp in

Saját érdekében kérjen
árajánlatot!

Bpest, Köbányai-iit 41-a
Telefon: 34-6-43.
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A kuglihilliárdasztal nagy sikere. A Nemzetközi Vásáron
íelliinést kelteti héber herencz vendéglátó iparos kartársunk
5002. számú szab. kuglibilliárdjátéka, amely szerencsésen
egyesíti a billiárd és kuglijáték érdekes játékm ódját.
A közönség a repülőgépcsarnokkal szemben felállított
próbaasztaloknál egész nap díjmentesen játszott é.-> rendkívüli
érdeklődést árult el az ötletes játékszabályok állal irányított
új játékkal szemben.
A kuglihilliárd legfőbb érdekessége az. hogy a billiárdtekeasztalon, amellcll, hogy dákóval indítják útnak a golyót, tekebábuk is állanak, még pedig a rendes kuglijaiéit felállításában,
továbbá az asztalon elhelyezett lyukak is különböző számeredményeket hoznak. Vagyis a játékban pontokat lehet elérni,
szabályos karam bol, szabályos tekebábudönlés és szabályos
lyukbaesés utján, amelyek együttesen adják az illető lökés
értékét. Mindenki tehát az egyéniségének legjobban megfelelő
módon törekedhet eredmény elérésére, aszerint, hogy jó bil
liárd játékos, kuglizó, vagy lyukra játszó. Egészen természtes
tehát, hogy a vendégek az új játékkal szemben fokozott é r
deklődést tanúsítanak, hiszen amellett, hogy a játék érdeke
sebb. mindenki maga választja meg, hogy milyen úton akar
eredményt elérni. Ügyes játékos egy lökéssel mind a három
kategóriában tud eredményt elérni és a pontokat együttesen
számolják javára.
Leglényegesebb eltérése az új játéknak az ismert auto
m atajátékokkal szemben az, hogy a játék végét nem gépezet
zárja le és nem autom ata irányítja, hanem maguk a szabadal
mazott játékszabályok, így tehát nem esik az autom ata bil
lió rdokra vonatkozó főkapitányi rendelet hatálya alá.
Véleményünk szerint Fehér kartársunk elmés találm ánya
ham arosan közkedveltté válik úgy a közönség, m int a vendég
látó ipar körében, m ert az ügyesen egyesíti a különböző játé
kok érdekességét a gazdaságossággal, amit az autom ata hiánya
és az ezzel kapcsolatos illetékcsökkenés jelent.
Felhívjuk olvasóink figyelmét a kuglibiliárd jelen lapszá
m unkban található hirdetésére, amelyben az asztal ábrája
is látható.
«Hattyu» Gőzinosó- és fehérncműklilcslinző vállalat (Budapest, VII., Klauzál-utca 8.) a legmodernebbül újonnan be
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek
mellett áll kartársaink rendelkezésére.

Ha napellenzőt, sátor-szerkezetet akarnak meg
rendelni kartársaink, ngy forduljanak bizalommal a
kávésok évtizedes szállítójához: Paschka és Társa,
V., Mária Valéria-uica 10. — Telefon: 82-0--11.

Kristály ásDányos forrásDiz. csak Szent Lukács nédjeggyei eredeti

KÁVÉSOK LAPJA
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™ ™
Bpest, 1., H o rth y M iklós-ut 1. (Gellert száltó mellett)
Alapittatott 1899.
Telefon: 58-0-61.
A cég többszörősn kitüntetve, 1925-ben legfelsőbb
elismerésben részesült.

Tartós hullám
uj eljárással csak

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 fényképek legolcsóbb áron készülnek.
A lapra hivatkozók 10% kedvezményben részesülnek.

ECKERT-nél

..C-.'ar, Vili., Múzeum
á t ®

k ö rű i
Telefon : 3 4 - 5 - 2 9 .
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O R P A L O T A R T.
Ifj. Grünwald Mór BBudapest,
VI., Király ucca 26. szám .
Ferenc József-rakpart 8.
Telefon: 84-3 39. — Üveg é s porcellán.
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Gőtzl Lipót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T.
Telefon: 9G-6-86 és 96-8-27.
■
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Ajánlja a kiváló minőségű márkás tájborait
palackozva és hordótételben.
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Telefonok : 14-0-44. és 18-4 64.
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„MERCUR
“ BORDISZMUARUÜZEMBEH
IV.. R e á lt a n o d a u c c a 19.
C e llu lo id ajtó v é d ő

m e g v é d kopástól’
piszoktól. Minden színben és formában készül H igiénia
C elluloid Ip a r. Hold ucca 5. Tel Iö-9-16. Szükségleténél
minden celluloid gyártm ányra kérjen ajánlatot.

Abbáziában

Portál és üzletberendezések

HRESIDENZ"

BERKY

meleg tengeri gyógyfürdők a

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 előírt diéták pontosan betarthatók.
Kitűnő konyha. A Residenzben minden 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 tngerparton
fekszik és nem a tengerparttal szemben. Első kategória.
Feltűnő olcsó penzióárak. — Lira 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.

m odern , szines, kom binált
butorí m ű v é s z i tervek szerint
j u t á n y o s á r o n készít
műasztalos, VI., Csángó u. 14.

I p o n C & n o t '-'bájába, iizfelébe, otthonába
■1 U y t J p t S I legolcsóbban Édes és Decsynél
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, javítás,
legolcsóbban. Akácfa ucca 15 Telefon: 44-2-24.

fó in c lábaite
Hafájós
y6” *ka,i*ís-

^ U | l I O m U C I I gáns cipőben akar járni,
akkor cipőit NAGY S. modern orlopüd-cipészkészíttesse: Uudupcst, Muzcum

körút 11.

—

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

Felelős kiadó: Gyenes Dénes.
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai mííintézete,
Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5

