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MIRŐL n i: FELEDKEZZÉK MEG?
Július 5-ig megfizetendő a li. negyedévi üzletbér 

harmadik részlete.
Július (i-ig megfizetendő a nem átalányozolt és 

nem zenés kávéházak vigalmi adója.
Július 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg 

fizetni július havi forgalmi és fényíízési adóátalányu
kat.

Július 15-ig űzetik a fényűzési adót azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

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

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

A halhatatlan probléma
Iparunk számos kérdése között van egy, amely 

állandóan napirenden van, és amelynek megoldásá
hoz külső tényezők olyan konzekvenciákat fűznek, 
mintha annak elintézése egy csapásra megoldaná ipa
runk összes bajait.

Ez a kávéházi borravaló-rendszer kérdése, mely 
évtizedek óta évről-évre felmerül és a különböző ol
dalakról megindított és folytatott agitáció folyamán 
mint a vendéglátó ipar életbevágó kérdése van fel
tűntetve. Régebben évek és évtizedek előtt ez a kérdés 
csak a munkásmozgalmi agitációk folyamán merült 
fel. majd a sajtóban kapott bangót, utóbb — évek miíl- 
jtán az idegenforgalmi törekvésekbe kapcsolták bele. 
azután a székesfőváros vezető hatóságai tűzték napi
rendjükre. az utóbbi években már a kereskedelem
ügyi minisztérium foglalkozott vele és mos! érkez

tünk el oda, hogy a miniszterelnök és a miniszter
tanács foglalkozott ezzel a kérdéssel.

Természetesen e fokozatos fejlődés folyamán a 
kérdés látszólag mindig többel ulyert jelentőségben, 
annál is inkább, mert a különböző fórumok és a sajtó 
mindezeket oly kommentárokkal kisérték, amelyek 
az erkölcs, a munkás öntudat és társadalmi szem
pontokból nagyon tetszetősök. Nagyon messze menne, 
ha ismételnek mindazokat az érveket és állításokat., 
amellyel ezt a felfogást megcáfolni igyekeztünk. Nem 
egyszer bizonyítottuk azt, hogy a vendéglátó iparban 
szokásos munkabérrendszer — borravaló— talán csak 
az. elnevezésében helytelen, de lényegében mégiscsak 
munkabér, a munkás szolgálatainak díjazása. Hogy 
mennyire nem megalázó, bizonyítottuk iparűzők egé'-z 
sorának megnevezésével, akik borravalóként kapott 
filléreikből alapítottak lisztes exiszfenciát és a ven
déglátó ipar díszeivé és vezetőivé váltak. Elismerjük, 
bogv a borravaló rendszernek kétségtelenül vannak 
hibái, amelyeket szeretnénk kiküszöbölni, de mint 
minden emberi alkotás, ez sem tökéletes.

Részletesen foglalkoztunk azokkal a szempon 
tokkal, amelyek a kérdés megoldásánál a közönség 
és az idegenforgalom szempontjából tekintetbe jön
nek és arra a meggyőződésre jutottunk, hogy min
den reform csak rosszabbítaná a mai helyzetet.

Érdekes, hogy mindaddig, amíg a gazdasági vi
szonyok jobb üzleti forgalom alakjában mutatkoztak 
és a vendéglátó ipar személyzete jó megélhetését a 
borravalórendszer mellett is megtalálta, ez a propa
ganda inkább csak elvi kijelentésekre szorítkozott. 
Koncedáljuk. hogy a mai viszonyok megromlottak, a 
személyzet keresete alább szállt, — volt idő, 
amikor a borravalórendszer mellett a kávéházi 
kétsétgelen. a helyzet rosszabbodott, de tudjuk, bogv 
más iparágakkal összehasonlítva, a mi személyzetünk 
sincs rosszabb helyzetben, mint más iparágaké

Tudjuk nagyon jól azt, hogy ennek a tetszetős 
propagandának hátterében az a gondolat látszik, 
lia bevezetik a %-os rendszert — amelynek ellenőr-
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zése leheleden — és a közönség e melell, \agy ezen
felül még borravalót is fog adni. vagy pedig, ha sike
rülne a %-os rendszeri szigorúan és korrekten meg
valósítani, az ily módon elért kisebb jövedelmet a 
munkaadók terhére való áthárítással kiegyenlíteni. 
Tehát a közönség vagy kétszeresen díjazza a pincért, 
vagy pedig a munkaadó kénytelen a magasabb illet
mények által felmerülő többletet a közönségre áthá
rítani ha ez lehetséges, — Számtalanszor hangoz 
láttuk, hogy ha tudnók. hogy ilyen intézkedés való
ban a közönség és iparunk javára válik, még áldo
zatok árán is meghoztuk volna, de többszörösen ki
próbált tapasztalat az. hogy még ott is. ahol a bor
ravalórendszert felsőbb intézkedésre megszűntették, a 
közönség kétszeres megterhelése mutatkozik.

Úgy látjuk, hogy hatóságaink állásfoglalása foly
tán ezúttal ebben a kérdésben fog történni valami és 
a magunk részéről is javasoljuk azt. hogy a rendszer 
kipróbálása céljából az összes vendéglátó üzemekbe 
a borravaló fakultatív megváltása vezettessék be. Bíz
zuk a közönségre, hogy mily módon és mivel kívánja 
a kávéházi személyzet munkásságát honorálni, ad-e 
neki borravalót, vagy pedig százalék formájában 
adja meg munkája díját?

Ez a fakultatív rendszer arra lesz jó. hogy in 
concréto lássuk meg a közönség állásfoglalását. Ha 
valóban ilyen közszükséglet és általános kívánság, 
akkor át fog térni a százalékos rendszerre, ha pedig 
nem. akkor marad a borravalórendszer mellett. Mind 
két esetben látni fogjuk a dolgozó személyzet kere
seti viszonyainak alakulását és ehhez képest tudunk 
a jövőre nézve állást foglalni Meg vagyunk győ
ződve, hogy az idő és a gyakorlat bennünket fognak 
igazolni, de ha nem. akkor is módunkban áll a meg
felelő konzekvenciákat levonni.

Mindenesetre kívánatos lenne, hogy ez a pro
bléma végre a napirendről letűnjön és iparunk érde
kében ennél sokkal súlyosabb és fontosabb kérdések 
megoldása kerüljön előtérbe.

Mészáros Győző.

F— * r a ■■ i /Eloljarosagi ules
— 1935. június 27-én. —

A Budapesti Kávésok lpartcslülelének szezonzáró 
ülése magán viselte a kánikula jegyéi. Kevés pro
gramúi, még kevesebb érdeklődő, ami nem azt je
lenti. hogy a kávésiparnak megoldandó feladatai 
megapadtak volna, inkábbazt, hogy a nyári időszak
ban a hatóságok munkája slagnál, és így kéréseink 
hangoztatására és beadványaink sürgetésére alig van 
alkalom.

Az elöljáróság ülésén a következők veitek részt: 
Mészáros Győző elnök, a szabadságon levő Dr. Her- 
nády Jenő helyettesítésében Dr. Zoltai Pál szl'öv. fo
galmazó, Gál Arnold, I)r. Slrausz Vilmos alelnökök, 
l'reiivirlli .lenn. Klauber József, Lissauer Gyula. Tur
ján Vilmos, \Veingruber Ignác elöljárósági tagok és 
Dr. Honos Nándor főjegyző.

Mészáros Győző elnök az ülést megnyitva beje
lenti. hogy Szabó Sámuel alelnök. Dauer György fő
pénztáros és Singer Kálmán előljárósági tag k i m e n t e t 
ték magukat. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesíté
sére Ussauer Gyula és Klauber József előljárósági 
tagokat kérte fel.

Majd bejelentette, hogy l)r. Hernádi/ Jenő ipar- 
hatósági biztos szabadságon lévén, az ülésen helyette 
Dr. Zoltai Pál szfőv. fogalmazó jelent meg, akit szív
ből üdvözöl és kéri. hogy érdeklődéssel és szeretettel 
kisérje az ülés munkáját.

Az HKlő. évi május ‘17-én tarlóit elöljárósági ülés 
jegyzőkönyve bemulallolván. megjegyzés nélkül 
holybenhagyatott.

Napirend előtt Tarján Vilmos szólal fel és fel
hívja az elöljáróság figyelmét árra, hogy a nyilvános 
zenéltetés fejlődésével a kávéházi zenekarokban 
mindinkább fontosságot nyer az emberi ének. Az íz
lés változása és a közönség igénye azt kívánná, hogv 
mód adassék arra. hogy a zenekarok tagjai közül 
többen is énekelhessenek. Erre azonban mód nin
csen. mivel az úgynevezett jámbó engedélyek minden
kor egy zenekarban csak egy személy részére adat
nak meg. Tudjuk, hogy a magyar zenekarok mily 
népszerűek külföldön és ezek érvényesülésének és 
megfelelő kiképzésének útját állja ez a tilalom. Kéri. 
hogy a Testület az Országos Magyar Zenészszövetség- 
gel együttesen járjon el a belügyminisztériumban és e 
tilalom megszűntetését kérje.

Kínok a felszólalásra válaszolva közli, hogv 
testület ilyen kérelmet már 1929-ben terjesztett a bel
ügyminiszter úr elé. melyet évröl-évre megismételt 
A különböző eljárások és sürgetések alkalmával, azt 
a választ kaptuk, hogy e kérelem az átdolgozás alatt 
álló jambo- és mulatóredelel keretében fog ren- 
deztetni. Történetesen e hó 26-án újból eljárt a m. 
kir. belügyminisztériumban, ahol azt a választ kapta, 
hogy az időközben bekövetkezett személyi változások 
és a küszöbön álló nyári szabadságolások folytán 
csak az ősz folyamán várható érdemi elintézés.

Ugyancsak Tarján Vilmos bejelenti, hogv az 
árak rendezése ügyében a közvetlen körmökén levő 
érdekeltségekkel tárgyalásokat kíván kezdeményezni 
s kéri a testület hozzájárulását.

Elnök kijelenti, hogv ezt a kezdeményezési maga
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részéről helyesli, meri ez a régi gyakorlatnak lelel 
meg.

Ireiwirlh Jenő kéri elnököt, hogy az őszre ínun- 
kaproyrammot dolgozzon ki. Az árak emelőiének 
ellene van, ez nem is lehetséges, azonban a szállítók
kal szemben kellene tömörülni. így felemlíti a koksz 
beszerzés kérdéséi, melyet a gázgyár monopólium
szerűén intéz.

lóinak válaszképen közli, hogy program inja és 
elgondolásai vannak, amelyeket azonban az. adott 
viszonyok melleti nagyon nehéz lenne keresztülvinni. 
Meg van győződve, hogy a koksz beszerzés körül is 
tudnánk eredményeket elérni, ha módunkban állana 
egy nagyobb léteit készpénzben átvenni Lz azonban 
iparunk mai helyzetében alig remélhető.

Elnök a napirend előili vitát berekes/.lve, a napi
mid következő pontjára tér át.

löjem/zö bejelenti, hogy Klein Menyhért |C)I!-
hon) Bajlós Ernő (Limanova) Pavillon kávéiul/. Kft. 
(Puvillon) lábán kávéház kfl. (Tabán) Vermes Kde 
(Meteor) Békési Pál (Mátyás) kávéházi iparengedé
lyeket nyertek és a tagok közé heiktatlaltak. Üzletü
ket megszűntették és kiléptek: Márk Károly (Erzsé- 
het-hid), (Ilitek Ábrahámné, (Abonyi), Klein Ármin 
Károly (Meteor) és Steril István (Limanova). A be
jelentések tudomásul vétettek.

Elnök bejelenti, hogy Holstein Zsiymond ipa
runk legrégibb érdemes tagja, hosszas szenvedés 
után elhunyt. Meghatott szavakkal ismertette Holstein 
Zsigmond életrajzát, ki fiatal éveiben boldog emleke 
zetű Némái Antal munkatársa volt és vele együtt ve
tetté meg a testület mai vagyonának alapját. Amíg a 
komimul borzalmas ideje vagyonából ki nem fosz
lottak, iparunk érdemes munkása és vezetője volt, 
azután mint a testület tisztviselője hűséges sálarja lelt 
haláláig a testület vagyonának. Bejelenti, hogy a te
metésen testületileg vettünk részt és a koporsóra kö
szönd lettünk. Javasolja, hogy az elöljáróság Holstein 
Zsigmond emlékezetét az ülés jegyzőkönyvében örö
kítse meg.

Az elöljáróság elnök indítványa értelmében ke- 
gyeletes megemlékezése jeléül Holstein Zsigmond em
lékét az ülés jegyzőkönyvébe iktatja.

Özn. Liliké Lőrincné levele, amelyben a lérje 
elhunyta alkalmából nyilvánított részvétel mcykö
szöni,' bemül..Hatott és tudomásul vétetett.

kintnik Rudolf levele, melyben a házasságkötése 
alkalmából kifejezett üdvözlési köszöni me<), tudomá
sul vétetett és irattárba telelett.

A Buda/testi Kereskedelmi és Iparkama-a értesí- 
lése, melyben a zenélési záróra meijkos^zabbdasa iránt 
l.ek i j e s z t e d  javaslatok elintézéséről érlesil. felöl vas- 
in Iván, tudomásul vétetett.

Elnök bejelenti, hogy a borravalórendszer metj- 
szá ni elése tárgyában a kereskedelmiigyi minisztérium
ban újabb tárgyalások indullak meg. E tárgyalások 
folyamán kiderüli az. hogy a kávéházakra vonatko
zólag a minisztérium változást nem tervez, csupán a 
szállodákra és vendéglőkre, mindazonáltal arra való

Franck-pótkávé és 
Kathreinep-Kneipp 
mai dta kávé

tekintettel, hogy számos kávéház egyúttal vendéglő 
is, a kérdés egységes rendezése kívánatos. Evégbő! 
olyan értelmű javaslatot leltünk a minisztériumnak, 
hogy az egész vonalon a fakullaliv borravalóiendszer 
vezettessék he, 15%-os kulcs mellett és erről a közön
ség többnyelvű plakátokon értesíttessék. Néze te sze
rint e javaslatot a minisztérium is el fogja fogadni.

bő jegyző beszámol az új tejrendelel ügyében a 
Kereskedelmi és Iparkamarában tartott értekezletek
ről. A rendeletnek két pontja van, amely iparunkat 
érinti és pedig a 4. és 19. §-ok, amelyek szerint egy
részt a miniszternek jogában van a gazdák kártala
nítási alapjának céljaira a vajra és müzsirra fogynsz 
tási adót kivetni, a másik, hogy ugyancsak jogában 
áll a tej maximális árát megállapít ni. E 8-ok ellen 
az értekezleten felszólaltunk.

A jelentéseket az elöljáróság megjegyzés nélkül 
tudomásul vette.

Elnök közli, hogy folyó hó 27-én a kereskede
lemügyi minisztériumban értekezleten vett részi, 
amelynek tárgya az voll, hogy bizonyos az. ide
genforgalom szempontjából tekintetbe jövő üzle
tekre a vasárnapi szeszt dal inat felfüggesszék.

Ipartostiileliink nevében azt javasolta, hogy ezl 
az. engedélyt minden kávéházra adják meg. a minis/ 
tórium azonban ehhez nem járult hozzá, minélfogva 
a kérdésben a minisztérium fog dönteni.

A magyar kir. belügyminisztériumban történt el
járásról elnök már napirend elölt számolt be.

Az ipartest öleli tanonciskola 19. > 1-190.). lamui 
II. félévi működéséről szülei jelentés bemutatlulolt es 
tudomásul vételeit.

Az ipartestületi munkaközvetítő 1900. évi május 
havi munkásságáról szóló jelentés hemulallaloll es 
irattárba tételeit.

A napirend ezzel lelárgyallatolt, mire
Elnök utalással arra. hogy a testűid alapszabá

lyai szerint a nyár folyamán olöljarósági ii lesek nem 
tartatnak, a losliilcl tagjainak és az elöljáróságán’ 
kellemes nyaralási és pihenést kíván, abban a re
ményben. hogy az őszi munkaidenvbon tokozott 
munkakészséggcl fognak a textillel munkájában 
résztvenni. Az elöljáróság ülését ezzel horckoszletlo.
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Az uj OTI rendelet
A június 28-án megjelent 145. sz. Budapesti 

Közlöny tartalmazza a m. kir. minisztérium 0500— 
1935. M. E. sz. rendeletét a társadalombiztosításra 
vonatkozó egyes rendelkezések módosítása és kiegé
szítése tárgyában.

A 60. §-t tartalmazó rendelet egyes rendelkezései 
olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek iparun
kat is közvetlenül érintik.

Így az 1. § az 1927 :XX1. te. 3. 8-ának második 
bekezdésébe a zenészeket is felveszi, akik abban az 
esetben kötelezettek betegségi biztosításra, ha java
dalmazásuk havonként a 300 pengő, illetőleg az évi 
3000 pengő összeget meg nem haladja.

A 2. §. szerint a próbaidőre felfogadott háztartási 
alkalmazottak, úgy, amint a próbaidőre felfogadott 
más munkavállalók is (1927:XXI. te. 3. 8-ának ötö
dik bekezdése) betegségi biztosításra kötelezettek. A 
háztartási alkalmazottak biztosítási kötelezettsége 
áll, akár készpénzből, akár természetben adott egyéb 
szolgáltatásból, akár mindkétnenhí szolgáltatásból áll 
javadalmazásuk. Az 1927:XX1. te. 1. §-a szerint biz
tosítási kötelezettség alá eső vállalatokban, üzemek
ben, hivatalokban és foglalkozásokban szolgálatot 
teljesítő munkavállalók az idézett törvény szempont
jából háztartási alkalmazottaknak akkor sem minő
sülnek, ha ott olyan munkát végeznek, amilyent a 
háztartási alkalmazottak a háztartás körében rend
szerint végezni szoktak.

A 9. §. szerint az Országos Társadalom biztosító 
Intézet Igazgatósága az illetékes kerületi választmány 
meghallgatásával meghatározhatja, hogy a biztosítot
tak, vagy azok egyes csoportjait — tényleges javadal
mazásuk összegére tekintet nélkül — a vállalatok, 
üzemek, hivatalok és foglalkozások jellege, valamiül 
a biztosítottak neme, kora, foglalkozásának vagy 
alkalmazásának minősége, úgyszintén foglalkozásá
nak helye szerint a megállapított napibérosztályok 
(1927 :XX1. te. 15. §-ának harmadik bekezdése) kö

zül mely napibérosztályba kell sorozni. Az igazgató
ság határozatának érvényességéhez a tn. kir. bcliigy 
miniszter jóváhagyása szükséges. 11a az intézet igaz
gatósága e felhatalmazás alapján nem intézkedik, 
vagy ha a m. kir. belügyminiszter a/, igazgatóság ha
tározatának jóváhagyását megtagadja, az igazgatóság 
helyett a m. kir. belügyminiszter intézkedhetik.

A 10. §. szerint (1) az 1927:XX1. te. 19. 8-ának 
első bekezdése azzal egészíttetik ki, hogy az agy-agy 
munkaadó munkavállalóinak biztosítása fejében járu
lékfizetési időszakonként (1927:XX1. te. 20. 8.) járó 
járulék kiszámításánál jelentkező fillérösszegeket ki 
kell kerekíteni oly módon, hogy 5 fillért és az ennél 
kisebb összeget figyelmen kívül kell hagyni, az 5 
fillérnél nagyobb összeget pedig 10 fillérre kell ki
egészíteni.

A 14. 8- - bekezdése szerint az 1927:XXI. le. 20. 
8-ának a 9.090—1931. M. E. számú rendelet 8. 8-ának 
első bekezdésével módosított harmadik bekezdése 
akként egészíttetik ki, hogy a betegségi biztosítási 
járulékokért, pót járulékokért és késedelmi pótléko
kért való felelősség szempontjából a vendéglő, kávé
ház, színház mulató, és más hasonló üzem tulajdo
nosát az üzemében működő zenekar vagy más szó
rakoztató együttes (énekkar stb.) tagjainak munka
adójával szemben fővállalkozónak, a munkaadót pe
dig alvállalkozónak kell tekinteni.

Ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a zenészek já
rulékaikért elsősorban a zenekar vezetője (fővállal
kozó) felelős, akiért viszont a munkaadó (alvállalkozói 
felelős.

A 19. 8- szerint az. akinek biztosításra kötelezett 
munkaviszonya megszűnt, az alapszabádyszerü segé
lyeket megkapja abban az esetben, ha az ezekre vo
natkozó igény a munkaviszony megszűnésétől számí
tott 8 napon belül következik be, feltéve, hogy a 
munkaviszony megszűnésének időpontját megelőző 
három hónapon belül összesen legalább egy hónapon 
át biztosított volt.-Aki pedig a munkaviszony megszű
nését megelőző hat hónapon belül összesen legalább 
két hónapon át volt biztosított, az alapszabályszcni 
segélyeket megkapja abban az esetben is. ha ezekre

A lap iíía to tí: 1885. HENNEFELD A lap iíía to tí: 1885.
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vonatkozó idényt* a munkaviszony metsző nősétől szá
mított három héten belül áll be.

A 21. §. szerint az 1927:XXI, te. 05. §-ának első 
bekezdése akként módosul, hogy a munkaadó a bal
eseti biztosítási járulékokat a fizetési meghagyás kéz
besítésétől számított 2 hónap alatt köteles megfizetni.

A társadalombiztosítási járulékok fizetése és a 
hátralékok elengedése tekintetében a rendelet 62. és 
00• S-aí rendelkeznek.

02. §. (1) A munkaadó javára teljesített részfize
tést mindenkor a megterhelés sorrendjében legrégibb 
társadalombiztosítási (betegségi, baleseti, öregségi, 
rokkantsági, özvegyégi, és árvasági, valamint bánya- 
imlgbérbiztosítási ) tart ozására kell elszámolni. Ma a 
munkaadónak társadalombiztosítási tartozásait több 
számlán tartják nyilván és a befizetéskor megjelölik 
azt a számlát, amelyre a befizetést teljesíteni kíván
ják, a befizetést az ezen a számlán nyilvántartott leg
régibb tartozásra kell elszámolni. Ha azonban a 
számlát nem jelölik meg, a részfizetést a megterhelés 
időbeli sorrendjében legrégibb tartozásra kell elszá
molni. egyidejű megterhelés esetében pedig a tarto
zások összege arányában az egyes tartozások között 
meg kell osztani. A végrehajtásra kimutatott tarto
zásra teljesített fizetést minden esetben erre a végre
hajtás alatt álló tartozásra kell elszámolni.

00. §. (1) Ha a munkaadó hiteltérdemlö inódon 
igazolja, hogy vállalata vagy üzeme tőle függetlenül 
bekövetkezett rendkívüli körülmények folytán olyan 
mértékű veszteséget szenvedett, hogy vállalatának 
vagy üzemének fenntartása csak a társadalombiztosí
tási (betegségi, baleseti, öregségi, rokkantsági, öz- 
vegységi és árvasági, valamint bányanyugbérbiztosí- 
tási) tartozások egy részének elengedésével biztosít
ható. az 1935. évi június hó 30. napján fennálló tár
sadalombiztosítási tartozásainak a késedelmi pótlé
kokra eső részét egészen vagy részben, a tőketarto
zásra eső részét pedig legfeljebb 50% erejéig kivétele
sen el lehet engedni, ha a vállalat vagy üzem fenn
maradását közgazdasági érdekek kívánják, és a vál
lalat vagy üzem tulajdonosának nincsen egyéb va
gyona vagy jövedelme, amelyből a tartozást be lehel 
hajtani. A tartozások el nem engedett részére méltá
nyos feltételekkel, esetleg késedelmi pótlékoktól men
tesen részletfizetési kedvezményt is lehet engedélyez
ni. A részletfizetési kedvezőméin' három éven túl nem 
terjedhet. A részletfizetésre megszabott valamely ba
táridőnek elfogadható mentőok nélkül elmulasztása 
esetében az el nem engedett tartozás, még pedig

FIGYELJÜNK! S j S
magyar kárlyagyár gyártmányainak valódiságára. 
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minden esetben a késedelmi pótlékok felszámításával, 
azonnal teljes összegében esedékessé válik.

(2) az (l) bekezdésben foglaltakat arra az esetre 
is megfelelően alkalmazni kell, ha valamely megszűnt 
vállalat vagy üzem működésének újbóli felvételét csak 
a társadalombiztosítási tartozások egy részének el
engedésével lehet biztosítani.

(3) Az 1933. év végéig megszűnt vállalattal vagy 
üzemmel kapcsolatos, az 1935. évi június hó 30. nap
ján fennálló társadalombiztosítási tartozásokat — az 
(1) bekezdésben megjelölt mértékben — el lehet en
gedni olyan munkaadóval vagy az e tartozásokért, 
vele egyetemlegesen felelős olyan személlyel szemben 
is. aki ellen a végrehajtási eljárás a társadalombiztosí
tási tartozások kirovásától, illetőleg az ezekre vonat
kozó fizetési kötelezettségnek megállapításától számí
tott 3 év alatt bizonyítottan eredményre nem vezetett 
és aki ezenfelül igazolja, hogy gazdasági talpraállása. 
illetőleg valamely kereső foglalkozásban elhelyezke
dése csak ezzel a kedvezménnyel biztosítható. Az (11 
bekezdésnek a részletfizetésre vonatkozó rendelkezé
seit ebben az esetben is megfelelően alkalmazni kell.

(4) Az 1—3. bekezdésekben megjelölt kedvezmé
nyeket csak az érdekelt kérelmére lehet megadni. A 
kérelmet — különbeni jogvesztés terhével — — az 
illető biztosító intézetnél, illetőleg az Országos Tár
sadalombiztosító Intézet illetékes kerületi pénztáránál 
legkésőbben az 1935. évi október hó 31. napjáig 
Írásban kell előterjeszteni. A (3) bekezdés esetében

amennyiben az ott említett és a legutolsó kirovás
tól, illetőleg a fizetési kötelezettség megállapításától 
számított három évi időtartam a kérelem előterjesz
tésekor még nem telt el — a kérelmet csak ennek 
az időtartamnak eltelte után lehet érdemi tárgyalás, 
alá venni.

(5) Az elengedés és a részletfizetési kedvezmény 
tárgyában öt-öt tagú bizottságok döntenek. Az OTI- 
nál egy központi és annyi kerületi bizottság műkö
dik, ahány kerületi pénztára az Intézetnek van. A 
központi bizottság az 5.000 pengő összeget meghaladó 
s a kerületi bizottságok pedig az ezt az összeget meg 
nem haladó hátralékok tárgyában határoznak. A 
MABI-nál a hátralékok összegére vonatkozó ugyan
ilyen megkülönböztetés szerinti hatáskörrel két-két 
bizottság működik.

H o e z n i  k —m  u s t á r  le g y e n  m in d e n  a s z ta lo n  I
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Éber Antal
az adózás kérdéséről

Dv. Éber A nini, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, aki a magyar országgyűlés kép
viselőházában mindenkor első harcosa volt a gazda
sági liberalizmusnak, legkérlelhelellenehb ellenfele a 
gazdasági élei leriiletére lörlénő állami beavatkozá
sok mák. a hatósági üzemek megszüntetését célzó harc 
vezére, az első és legjelentősebb szónoka - volt már 
a Bethlen kormány alatt az állami költségvetés 
kiadásai nagymérvű csökkentésének és a deliéit meg
szűntetésének; minap I idolt költségvetési beszédében 
a:: alábbiakat mondotta az adózás kérdésével kap
csolatban:

A Gazdaságkutató intézel igazgatója, I)r. Vargha 
István kimutatása és becslése szerint a közteher, 
amely a lakosságot terheli, 40 százalékát teszi ki a 
nemzeti jövedelemnek. Ez a két évvel ezelőtti száza
lékos arány azóta mindenesetre lényegesen súlyosbo
dott Ehhez hozzátehetem. ami talán szemléltctőbbé 
teszi az adóteher rettenetes súlyát, azl, hogy az adó- 
statisztika szerint a fejenkénti adóteher Budapestem 
lOIIt. óla 1932-ig az állami adótchernél 117%-kal 
miclkedell, a városi télieméi pedig 98%-kai úgy,
hogy á budapesti polgárokat fejenként terhelő adó 
l«>b!». mint 100%-kal emelkedett ugyanezen idő 
aíall. amely alatt nyilvánvalókig a fejenkénti jövede
lem lényegesen megcsökkent.

Hogy ebben a tekintetben az adóztatás mily ke
véssé képes lépést tartani a nemzeti jövedelemnek 
és nemzeti v ágyóim >k alakulásával, arranézve a most 
szétoszlott 1933. évi adóstatisztika is nagyon preg
náns és nagyon szomorú bizonyítékokat szolgáltat. 
Az adóslatiszlika szerint a köztéllel 
beleértve az
látást is. 1932-től 1933-ra 1014 millióról 1000 millió 
pengőre, tehát nem is egész 1%-kal csökkent. Hogy 
mi ment végbe ugyanezen év alatt a nemzeti vagyon 
alakulásában, azl az adóslatiszlika aként mutalja 
elénk, hogy a vagyonadóalapot a jogerős kivetés 
ugyanezen év alatt 2.073 millió pengőről, tehát 20 
milliárd pengőről 17.8 milliárd pengőre szállította le, 
vagyis egy olyan évben, amelyben az adókincstár jog

globális összege, 
mii. az autonóm, sőt az egyházi adóz-

K Á V É H Á Z I P A R K E T T A
SZABÓKY GYÖRGY IX., Ullöi-ul 73. T. 37-4-03.

Saját érdekében kérjen árajánlatot a 
kávéházak legrégibb és legmegbízha
tóbb parketta és pndlózási vállalatától.

SZEGÉNYSÉGI BIZONYÍTVÁNY az olyan

N I K O T E X - L Á D A
amelyben nincsen bőségben

NIKOTEX
SZIVAR ÉS CIGARETTA.

erős megállapítása szerint 11%-kal esett az adóztatás 
alapját képező vagyon, nem is egészen 1%-kal csök
kent az adóteher.

Az állami déliéit esők ken lés ének különböző mó
dozataival való foglalkozás után ellenzi a tisztviselői 
fizetések további csökkentéseit, majd tudományos és 
közg zdttsági érvekkel alátámasztva, erőti ljescn szem
behelyezkedik az infláció gondolatával.

Végű] az alábbi határozati javaslatot terjeszti 
elő: ..A Képviselőhöz nyomatékosan ajánlja a I. kor
mánynak, hogy sürgősen nevezzen ki olyan szíikkörű 
bizottságot, amely tekintettel a lakosságra súlyosan 
nehezedő ndótelierre, javaslatot terjesszen a kormány 
elé, miként volna az államháztartás deficitje kiküszö
bölhető. A bizottság balalmaztassék fel az összes, 
előtte szükségesnek látszó kihallgatások, vizsgálatok 
és szakértői megállapítások eszközlésére. Ezt a hatá
rozati javaslatot vagyok bátor ezzel kapcsolatban el
fogadásra ajánlani. “

Kereseti-, jövedelem- és vagyonadó kivetések elleni felszólamlások módja
Az ország különböző odóimat lai megkezdték az 

általános kereseti, jövedelem és vagyonadó kivetések
ről szóló fizetési meghagyások kézbesítését. Az ér
dekeltek rövid időn belül kézbezkapják a fizetési 
meghagyásokat, amelyek az 1935. évi adókivetéseket 
tartalmazzák.

A fellebbezés a jövedelem-, vagyonadó vagy ezek 
bármelyike ellen külön külön is irányulhat. A felleb
bezésben azonban tüzetesen meg kell jelölni, hogy a 
kivetés melyik része ellen irányul és a kivetés milyen 
irányú és mérvű helyesbítését kéri az adózó.

A mai viszonyok között minden iparosnak kü
lönös kötelessége, hogy a kivetésekéi a legnagyobb 
lel ki ism eret és.seggcl bírálja felül. Az elfogadható és a 
tényleges keresettel, jövedelemmel arányban álló ki
vetéseket tudomásul kell venni. Azokat a kivetéseket 
azonban, amelyek az adózó megítélési' szerint helyte
lenül nyerlek megállapítási s melyek helytelenségéi 
az. adózó igazolni is képes, meg lehet fellebbezni.

Az általános kereseti adó kivetése ellen a felleb
bezés a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 
/•> napon belül az illetékes adófelsznlnmhisi bizottság- 
hoz címezne a kivetési eszközli") adóhivatalhoz kell 
benyújtóid. A batáridő betartása rendkívül fontos 
miért is kívánatos, hogy gondoskodjunk a fizetési 
meghagyás kézbesítési napjának feljegyzéséről.

Amennyiben a fellebbezés postán történik, úgv
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berendezvel Legkíméletesebb mosási-rendszer.

a postára adás napja számít a fellebbezés benyújtási 
napjának.

A fellebbezés bélyegmentes.
Az adókivetés ellen benyújtott fellebbezéshez 

csatolni kell azokat az. adatokat és bizonyítékokat is. 
melyekre az adózó hivatkozik és kifejezetten kérni 
kell az adófelszéilamlási bizottság tárgyalására való 
személyes megidézietést is. Enélkül a felszólamlás! 
bizottság nem köteles az adózót a tárgyalásra meg
hívni.

A JÖVEDELEM- ÉN VAGYONADÓ MdL- 
EEELEKKEZÉSE

A jövedelem- és vagyonadó kivetése ellen be
nyújtandó fellebbezésekre az i!l elmondott szabályok 
érvényesek.

Abban az esetben azonban, ha valaki kereseti 
■uió ellen nyújt be fellebbezést és ez eredményre ve
zet. úgy <tz adómérsékléséi a jövedelemadóm]I is lii- 
vatalból figyelembe kell mami. Ezek szerint tehát ha 
az adózó kereseti adóját megfellebbezte és más for
rásból eredő jövedelme nincsen, vagy ezek az egyéb 
jövedelmek helyesen vonattak jövedelemadó alá. ez. 
ellen külön fellebbezést henynjiani nem szükséges.

h í r e k
Holstein Zsiginond temetése. Lapunk múlt szá

niában hírt adtunk iparunk legidősebb tagjának 
Holstein Zsigmondnak clhúnyláról. Iparunk érdemes 
nesztorának temetése június 16-án. délután Vi5 óra
kor ment végbe, a rákoskeresztúri köztemető halót 
tas házából. A nagy ravatalozó terem alig bírta befo
gadni a gyászoló közönséget, melynek sorában a 
budapesti Kávésok Ipartest.iiletének számos tagja 
Mészáros (iyözö i Inök vezetésével jeleni meg. A ko
porsón az ipartest ölet nagy virágkoszorúja feküdt a 
burátok és rokonok virágai közölt. Az egyházi ének. 
majd az egyházi búcsúbeszéd után Mészáros (ivőz.ő 
elnök lépett a koporsóhoz és megindító, szívhez szóló 
szavakkal búcsúztatta iparunk elfáradt pátriárkáját. 
A beszédek után a koporsót nagy tömeg kísérte sír
jához. ahol régi barátunk örök pihenőre tért. Áldás 
emlékére!

Pincérek udvariassági versenye. Drezdából jelen
tik: Érdekes verseny folyik most Drezdában. Az il
leni közlekedési egyesület karöltve a vendéglős ipar
ral, udvariassági versenyt írt ki a pincérek részére. 
Az a pincér, aki a legudvariasabban bánik a vendé

Chrőm oztassa, n ich e le zle sse  le isze re lé sé t
NEMES EDE ehroinoző vállalatánál. 
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S Z A R D E L L A G Y Ü R U
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mindkettő elsőrangú árudobozonként . . . . P. -.70  dobozonként . . . . P. -.79
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1 kg.-os dobozban . . . . P.

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

Telefon: 39-2-77 .

geivel, 500 márka jutalmat kap. A drezdai közleke
dési egyesület ezzel mintegy bizonyítani akarja a 
városi felkereső idegenek előtt, hogy milyen súlyt 
fektetnek arra., hogy az. idegenek Drezdában udva
rias bánásmódban részesüljenek.

AZ OTI kerületi pénztárainak székhelyeit ezentúl 
a belügyminiszter állapítja meg. A kormány az el
múlt napokban 5800 -1955. M. E. szám alatt rende
letét adott ki. mely arról intézkedik, hogy az OTI 
kerületi pénztárainak és kirendeltségeinek számát és 
területét, valamint székhelyét — az intézet igazgató
ságának meghallgatása után a belügyminiszter ál
lapítja meg, vagy a szükséghez képest módosítja. 
Ugyancsak ez a rendelkezés hatályon kívül helyezte 
a 9090 1951. sz. miniszterelnöki rendelet 55. S’-ál s
ígv ezentúl az OTl-nál új állásra nem szükséges pá
lyázatot kiírni.

Kraziliábau a rekordbajszolásnak egy új állomá
sához jutottak el: kávéivóversenyt rendezlek. A he
ves kcnkurieneiáhan a férfiak gvőztek. az egyéni 
küzdelem azonban bolt verseim vei végződött. Egy 
Kozák nevű bevándorolt európai és egy /forr nevű 
néger ugyanis 102 102 csésze kávét illák ki a ver
senyen. amely után mindkét győztest súlyos mérge
zési tünetekkel kórházba szállították. Ez. a szeren
csétlenség azonban nem fogja meggátolni a rekordo
kat hajszoló amerikaiakat abban, hogy újabb kávé 
versenyt ne Írjanak ki.

Kukkant számvevő, 50 éves, v. önálló iizlel- 
vezclő 10 évig egy nagvobb üzemben. 55 éve ezen 
szakmában, felügyelői, gondnoki, ellenőri vagy ha
sonló állásért folyamodik. Munkásságomról referen
c iákka l rendelkezem: Hala, Szövetség-u. 56. ísz. 2.
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Föltalálták a törhetetlen papirpalackot. Ranuin- 
ge r fiatal osztrák mérnök rendkívüli érdeklődési kellő 
szabadalmat jelentett be: a papírpalackot. Ez az új
féle palack különleges anyaggal átitatott papírnem ü- 
ből készül, törhetetlen', hallatlanul könnyű, teljesen 
egészséges. Egyaránt alkalmas arra, hogy vizet, tejet, 
bort, ecetet, gyümölcsnedvet, szirupot, ételolajat, 
autóolajat vagy sört tartsanak benne, különleges elő
nye még az is, hogy tel jesen zsírba lián. Bánhing r 
mérnök maga fogja gyártani ezt a p&pírpalackol. 
egészen nagyarányú tömegtermeléssel olyan olcsó 
áron fogják árusítani, hogy egyszeri megismerés után 
rögtön ki fogja vele szorítani az üvegpalackokat. 
Ezentúl nem kell az üvegben árusított folyadékok 
vásárlásakor üvegbetétet is hagyni a kereskedőnél, 
meri a papírpalack a legolcsóbb folyadékra is rá
adásul fognak járni s kiürülés után e is lehet dobni 
a papírpalackot, mert olcsóbb újat venni, mini a ré
git kimosalm. A közeljöv őben talán már színes nyom
tatott címkékkel ellátott papírpalackokban fog lör- 
Icnni az italok felszolgálása is.

Tisztességtelen verseny-e az ingyenes kóstoltatás?
Ebben a kérdésben döntött nemrégiben a berlini Ke
reskedelmi és Iparkamara. A döntés úgy szól, hogy 
bizonyos körülmények között nem kifogásolható, ha 
egyes üzletek próbakóstolást rendeznek (ételből, tál
ból, kávéból), de viszont tilos ilyen alkalmakkor a kis- 
mennyiségű próbaételen kívül mást is kiszolgáltatni, 
mert igenlő esetben ez már ingyenes étkeztetést je
lent. amely tisztességtelen versenynek minősíthető.

U.j amerikai foglalkozás. Január óta uj foglalko
zás ad kenyeret: az üvegtörés. Ezt nem könnvii meg
érteni, de mindjárt megmagyarázzuk. Az uj foglalko
zást megteremtő uj törvény szerint mindenki, aki bo
ros-. pálinkás-, vagy likőrösüveget eldob anélkül, hogy 
előbb összetörte volna, kétezer dollárig vagy két évig 
terjedő büntetéssel sújtandó. Aki a házmesterének ad 
át ilven üveget és a házmester elmulasztja annak ösz- 
szetörését, éppen úgy megbüntetendő, mint maga a 
gondatlan házmester. A rongyszedő, aki ép üveget vá
sárol. szintén dutyiba kerül. Hatósági emberek több 
mint egymillió likőrösüveget foglaltak le zsibárusok- 
nál. akik közül a legtöbbnek halvánv sejtelme sem voli 
erről az új törvényről. Mindenki haragszik, a szeszgyá
rak. a pincészetek, pálinkaégetők. likőrgvárak fel van
nak háborodva, csak az üveggyárosok örülnek, meri az 
ni törvény nekik hát-hét millió dollár több-jövedelmet 
jelent. És miért hozták az uj törvényt? Az amerikai 
újságok szinte naponta hoznak hirt kinos halálesetek
ről és súlyos megbetegedésekről, mcgvakulá«rő1. amit 
ismert cégek régi üvegeibe töltött, kéz alatt vásárolt 
rossz alkohol okozott. E bűnös üzelmek megakadályo
zása végett hozták a törvényt az üres alkoholos üve
gek kötelező összetöréséről, New York a maga nyolc 
millió alkoholkedvelő lakosával persze naponta az iidi

H a n to s  testvérek  r. t.
f e s t ő ,  m flío fó  é s  
t a p é t á z ó  i p a r t í z e m
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fal- 

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

tő nektárnak valóságos áradatát fogyasztja el. Nem 
csoda tehát, hogy nagy feladat lelt a kiürült üvegek 
összetörése. A nagy vendéglők kénytelenek voltak kü
lön embereket szerződtetni, kiknek egész nap üvegekül 
kellett összetörniük. Az általános üvegtörés megmoz
gatta a l'öltalálókat is. Egy Bauer nevű mérnök iiveg- 
összetörőgépet szerkesztett, amely egy perc alatt har
mincöt üveget ver pocsékká. A gépel villamos eró baji
ja, már meg is alakult a ..Banner Bollle Breaker Cóm- 
pany“ .az üvegtörő vállalat, amely négy hét alatt több 
imnt 250 üvegösszetörőgépet adoll el. darabját (500 
pengőért. Az iizlel tehát elég jól megy. Most még azon 
törik a fejüket, hogyan lehet a sok üvegcserepet a leg
jobban értékesíteni Majd kisülik ezt is.

Kávébehozatal magánkompenzáeiós alapmi. Egy
re nagyobb izgalommal várja a kávénagykereskede
lem. mi történik a behozatallal. Az eddigi tárgyalások 
nem hoztak eredményi, pillanatnyilag sem szindiká
tusi megállapodásról, sem a bankok részvételéről 
avagy külön behozatali szerv alakításáról nincs szó. 
A készletek napról napra fogynak s ha sürgősen nem 
történik megfelelő intézkedés, áruhiány állhat be a 
piacon.

Megbízható szakkörök becslése szerint a brazil 
kávékészlet alig egyhónapos szükségletei fedez, a 
lobbi kávéfajtából sincs több 0- 7 hétre szóló kész
letnél. Éppen ezért gyorsan meg kell tenni a szüksé
ges intézkedéseket. A rendelkezések szerint a kávé 
behozatal 33 százalékát német kliringen keresztül
kell lebonyolítani. Mértékadó) számítások igazolása 
szerint ez a behozatal valuíáris szempontból inogfe 
lelő ugyan, meri az így behozott mennyiségekre 
nem kell nemesvalutáról gondoskodni, árszemponl- 
hól azonban igen súlyos. A magas német belső árak 
miatt és egyéb okok következményeként a nemei 
kliringi'n keresztül vásárolt káné ára majdnem 100 
százalékkal haladja Iái a lobbi világpiacokról vásárolt 
kávéfajták árait.

A kibontakozást a sok kisérlete/és és tervezgetés 
után nem lehet máskép elképzelni mintha az eddigi 
importőr cégeknek engedélyezik a magánkompenzá
ciót. Ez biztosítja a valutáris érdekeket és külkeres
kedelmünk is előnyét látja, mert a kávébehozatal így 
magvar termékek exportja ellenében történik. A nagy 
cégek hajlandók kávészükségletüket a világpiacról 
magánkompenzáció segítségével beszerezni, ami azt 
jelenti, hogy vállalkoznak magvar áruknak délame
rikai piacokra való kiszállítására is.-

Nemcsak kávébehozatali kérdésről van ebben az 
esetben sző. a teánál is ugyanez a helyzet és a többi 
gyarmatáruk behozatala hasonló nehézséget jelent. A 
megoldást mosl a magánkompenzáció irányában ke
resik és ez elől az illetékes fényezők sem zárkóznak 
el. (M. K.)
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Uj és használt kávéházi és vendéglői 
berendezési tárgyak vétele és eladása.

A PROMETHEUS KÁVÉGÉP GYÁRTMÁNYOK vezérképviselete.
Frieca Z s ig m o n d  és Fia
Király-utca 44. Telefon : 29-1-34

J á r - e  forgalmiadó 
a borravaló után?

Érdekes d ö n t é s i  hozott a 
szolnoki pénzügyigazgatóság

A szolnoki élet egyik központja Nemzeti káné
hoz, amelynek törzsközönsége érthető érdeklődéssel 
szemlélte, hogy a szolnoki forgalmi adóhivatal köze
gei több héten ál vizsgáin lót tartottak a kávéház 
bérlőjénél, Ivanits Józsefnél. Amint a vizsgálat során 
kiderült, a szolnoki forgalmiadóhivatal ellenőrei azt 
a problémái kutatták, hogy a kávés a feketekávé el
számolásban mily összeg alapulvétele után rójja le a 
a forgalmi adót.

Az ellenőrző lapok és a kávéházi kasszaivek sze
rint ugyanis a kávé ára 50 fillérnek lett elszámolva, 
holott a vendégek 70 fillért űzetnek a feketéért. A for
galmiadóhivatal ellenőrei azL állapították meg, hogy 
az 50 és 70 fillér közötti differencia a borravalót je
lenti. Ilyenformán a kávés szerint ezen összeget a 
kávéházi személyzet veite át a saját részére, tehát a 
20 fillér különbséghez a kávésnak semmi köze s így 
nem is fizethet utána forgalmiadét.

A forgalmi adóhivatal ezt az érvelést nem fo
gadta el és több évre visszamenőleg 900 pengő for
galmi adót rótt ki Ivanits József kávésra. Ivanits Jó
zsef megfellebbezte a végzést, azonban a szolnoki 
pénzügyigazgatóság sem fogadta el a védekezést és a 
forgalmi adóhivatal megállapításai alapján jóvá
hagyta az első határozatot azzal a helyesbítéssel, hogy 
azok után a kávék után, amelyek már 10%-os luxus- 
adóval meg lettek róva, törölte a pótkivetést, s így 
mintegy (‘>15 pengőnyi adói állapított meg Ivanits ter
hére.

A kávés tovább níegy a fellebbezései során, 
azonban az a kellemetlen helyzet állott elő, hogy a 
közigazgatási bírósághoz fellebbezhet már csak s az 
ahhoz beadott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya 
s így a reá kivetett adót be lehet hajtani, sőt máris 
megindult a behajtási eljárás.

A kávéház közönsége természetesen érdeklődéssel 
figyeli a különleges vitát, mert mindenki, aki a Nem
zeti kávéházba jár, tudja, hogy a kávé tényleg csak 
50 fillér és a főpincér csak azoknak számítja fel a 
10—10 fillér borravalót a fizetés alkalmával, akik 
törzsvendégek és erre engedélyt adtak a tőpincérnek. 
Lgyéb esetekben a fizetésnél csak 50 fillért számíta
nak fel és a vendégre bízzák, hogy ad-e és mennyi 
borravalót. Annál is inkább így áll ez a helyzet, meri 
ha egy törzsvendég pl. két feketét fizetett is eddig, 
csak egy esetben kerüli felszámításra a borravaló és 
az illető csak 1.20 pengői fizetett ki.

SPRINGUT HENRIK tojásnagykereskedő 
Budapest, VI., Vasvári Pál u. 11. Telefon: 21-7-54.
Számos budapesti kávéház, éllerem és vendéglő szállítója

Ipari és kö zig azg atás i h íre k

Ipartestületi felvételi dijak. (Kér. min. 721.5 
XV111. 1,935.) Az 1932. Vili. te. 10. g-ának első be
kezdése szerint az ipar testület kötelékébe való felvé
telért a tagok felvételi díját kötelesek fizetni. Vala
hányszor tehál az ipartestület kötelékéből való kivá
lás és az abba újból való belépés esete forog fenn, a 
tag a felvételi díj fizetésére kötelezhető. 11a az iparos 
új iparigazolványt vált, abból következik, hogy elő
zőleg a képesítéshez kötött ipar üzését kifejezetten 
abbahagyta, tehát az ipartestülcl kötelékéből kivált, 
vagy ki kellett volna válnia, kivéve azt az esetet, ha 
az ipartestületnek kifejezetten önként tagja maradt. 
Ez utóbbi esettől eltekintve tehát az iparos új iga
zolvány kiváltásakor az ipartestület kötelékébe újból 
belép és az iparűzés megkezdésének napján felvételi 
díj fizetésére kötelezhető.

Jár-e az ipari munkásnak végkielégítés? Az 1910- 
1920. M. E. számú rendelet értelmében végkielégítés 
csak az ipari és kereskedelmi vállalatok tisztviselőit 
és kereskedősegédeket illet meg. Ezek szerint végki
elégítés ipari munkást — még a fontosabb teendők
kel megbízottat sem — illeti meg. Ebben a tekintet
ben a rendelet mostohább elbánásban részesíti az 
ipari munkásokat, mint a tisztviselőket, vagy keres
kedelmi alkalmazottakat. Ha azonban az ipari mun
kás ugyanannál a munkaadónál átminősül munka
körénél fogva tisztviselővé, úgy ezzel a végkielégítés
hez való jogát megszerzi és ez esetben a munkásévek 
is hozzászámítódnak a végkielégítés alapját képező 
szolgálati évekhez.

Ipari vállalat tisztviselője. Ipari vállalat tisztvise
lője az az alkalmazott, aki kereskedelmi vagy mű
szaki természetű szellemi tevékenységet fejt ki, míg 
kereskedősegédnek azt az alkalmazottat tekinti az ál
landó bírói gyakorlat, aki a kereskedővel állandó 
jellegű függőségi viszonyban állva annak üzleti tevé
kenységében, üzletvitelében, kereskedelmi üzletek 
megkötésében, lebonyolításában közreműködik. Az 
iparossegédi minőség megállapításához döntő fontos
ságú az, hogy az iparossegéd csak fizikai vagy túl
nyomó részben fizikai (szakmabeli) munkát végezzen. 
Az, aki nagyobbrészt szellemi (irodai, ellenőrző) num-

Kérjen árajánlatot!

Kartársak figyelmébe!
Szab. kuglibilliárdasztal

Egyesített karambol, 
kugli- és lyukjáték.
Szórakoztató közkedvelt 

sportjáték.
A utom ata nélkül zárja  

a já ték idő t.

F o rga lom ba h o z z a :
FEHÉR FERENCszab.tul. 
Bp.VI.Vörösmarty-u. 43.

T elefonhlvó : 10-9-07.
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Kapható kiadóhivatalunkban.

kát teljesít, már nem iparossegéd, hanem a tevékeny
ség természete szerint vagy kereskedősegéd vagy liszl 
viselő. (Bp. T. XIII. 0120—1904. szepl. 11.)

Mi a jogos önvédelem a piszkos versennyel szem
ben?1 A támadással szemben a megtámadott verseny
társ megengedett önvédelemmel élhet. A lámadó cse
lekményhez arányos és oly védelmi eszközökkel, 
amelyek csupán a támadással felidézell összetéveszt
hetőség és az azzal okozol! károsodás elhárítására irá
nyulnak. Ilyen védelem a megtévesztő vendéglői hir
detőtáblákkal szemben felvilágosító táblák. (1902. XI. 
2265— 1932.) A hatósági patkányirtás kapcsán a dro
gistáknak az irtószerek hatóságilag megszabod arak 
drágaságára vonatkozó hírlapi közlésével szemben 
az eladóknak a patkányírlók részére kifejteti tigynö- 
kösködésre és a velük kötött szerződések veszélyére 
ligyelmeztető nyilatkozata csak a valóságnak tárgy t- 
lagos közlése és csak tárgyilagos összehasonlítás 
megengedett (1933. X. 11. 2458— 1933.)

Rokoniparok gyakorlása. I la az iparigazolvány 
az 1921. évi XII. te. 15. §-ában egv lolyószám alatt 
említeti két, vagy több rokoniparra szói, a lő. § bán 
előírt bejelentés mellett üzemét bármikor szőkítheti, 
és tevékenységét az egy lolyószám alatt említeti rokon
iparok szőkébb körére, esetleg azoknak csupán egei 
kére is korlátozhatja. (121.998- 1930. I\. M.)

A cukrász is árusíthat puncsul és rumos teát. A 
Soproni Kereskedelmi és Iparkamara megállapítása 
szerint a cukrásziparosnak a fennálló joggyakorlat 
szerint üzletkörébe tartozik a tea és a puncs kiszolgál 
tatása. Ha a cukrász teát és puncsot szeszes italok 
(rum) hozzáadásával konyhájában (műhelyében) ké
szíti el, vagyis Icájához üzlelhelviségében nem külön 
szolgáltatja ki a rumol. ilalmérési jogi szemponiból

dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Krétagyár rt.
Kapható:

Budapesti Kávésok Áruforgalm i rt.

kifogás alá nem esik. Amennyiben azonban üzlethe
lyiségében akár csak larlo/ékként is szeszesitalt (ru
mot) kíván kiszolgáltatni, az ilalmérési jövedékről 
szóló 1921. évi IV. te. végrehajtása tárgyában ki
adod 101.010 1921, P. M. számú rendelet 7. §-a 3.
pontja értelmében szesz és abból készült közönséges 
pálinka kizárásával egyél) égeted szeszes daloknak 
álló és ülővendégeknek poharazására az illetékes 
pénzügyi hatóságoktól kiméiési engedélyt tartozik 
váltani, ellenkező esetben jövedéki kihágásért felelős
ségre vonható.

C'zletvezetőkcnt alkalmaztatás több üzletben. A
kereskedelemügyi miniszter 2853(5 1933. K. M. sz.
határozatában kimondotta, hogy egyidejűleg főüziel- 
ben és fióküzletben, vagy kél fióküzletben ugyanazon 
egyén üzletvezető nem lehet.

.légrenddésHél kartúr.satuk forduljanak teljes bizalommal 
a HUNGÁRIA Jéggyárhoz, Rudapcst. Vi. Forgáeh-ulca Ifi. 
Telefon: <11-0-71.

A parkettázás kimondottan bizalmi munka. Tartós, meg 
bíz.haló, kifogástalan munkál igényel a padlózás, különben 
nagyon drága költséget jelent ez a kávés részére. A inai vi
szonyok közöli ez fokozottabban lényeges szempont. Kpen 
ezért Szabóké György parkeStaváilaíkozó, akit szakmánk év
tizedek óla ismer, mosl rendkívül öles’) árak mellett indít 
akciót a kávébázak részére, változat tanul príma munkál szol
gáltaivá. A kurblisak figyelmét felhívjuk erre az akicóra és 
kérjük a felmerülő munkálatoknál kérjék be Szabóky György 
előnyajánlatál. (IX. I llői ul 73. Telefon: 37-4-03.)

A kuglibilliárd nem .mtnniatahilliárd. I-'eltér Férem- vál
lalkozó a kuglibilliárd forgaloinhahozőja, ezúton közli a ven 
déglátóipar igen tisztelt tagjaival, hogy a kuglibilliárd nép
szerű játékasztalához bárki hozzájuthat, tekintet nélkül arra. 
hogy aulomatabilliárdasztal all-o a helyiségében vagy sem. 
Nevezett vállalkozó kijelenti, hogy az .mlomalahilbárd-szer- 
ződésekben előforduló kizáró-elausula a billiárdk'uglijálékot 
nem érinti, mert a .szerződés ..automata billiárdok ' ml szól. 
a kuglibilliárd pedig nem az. Kpen ezért, ha bárki az újabban 
feltűnt és rohamos népszerűségnek örvendő új játékasztalt be 
akarja szerezni, forduljon Fehér Fereuez inhoz, (VI. Vörös 
marlv-ii. 43. Telefonhivó: 1 (>-9-(»7), aki jogi szempontból is 
mentesíti az illetőt élűién a tekintetben. A kuglibilliárd-játék 
nem megy automatára, liánéin egészen új rendszerű, lég
ii többi számunkban részletesen ismerteteti összetett játék, 
amely nem esik semmilyen vonatkozásban sem az (tutoimita- 
bilHárd elbírálása alá. Az asztalok örökáron kerülnek eladásra 
és az ezzel kapcsolatos 10 százalékos fényüzési adót egyszer 
és mindenkorra a forgalomba hozó Fehér Ferenc cég röjja le.

J iiv a ü a ttis z litá s n á t
o lc s ó ,  w m e é b ix fw a tó

J ia m íó s i
lo t k a w it ó s  é s  c i ó n v á t t a t a i  

_1P.. ilftn d ém iM -H . Y. — ( T e l e t ő m  2 3 - 7 - 3 * .
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Kettős Muhart jubileum. A Mohári márkának érdekes kel
lős jubileuma érkezett el a múlt héten. Most kerüli riada
lomba a világhírű MII Wflll* habverő gép 5()l),000-ik sor 
száma és az elmúll ua])okban helyezte el Donalh Lajos cég, a 
The Habart Mamifacturimj Compatuj Vallóiul magyarországi 
vezérképviselője a 10()-ik MII W’HW  gépel Magyarországon. 
Különösen akkor tudjuk méltányolni, hogy milyen számok 
ezek, ha tudjuk, hogy Magyarországon mindössze IX hónapja 
árusítják ezeket a gépeket. Természetesen most a legélénkebb 
a forgalom, úgyhogy a jubileum óla már újabb 12 gépel szállítón 
a Donáth cég. Az AlR-WllIP gép hallatlan sikere bizo
nyítja, annak egyedülálló nagy sikerét, amely a gép óriási 
teljesítőképességéből és gazdaságosságából ered. Annál cso
dálatosabb, hogy bár a gép előnyeit és nagy megtakarító
képességét ismerik, még mindig vannak, akik nem használlak 
ki azokat a saját javukra. A tények igazolják, hogy az AIR- 
WHIP gép mindenki számára 85—40 százalékos megtakarítási 
jelent és még a mostan 30 fokon felüli napsütésben is a 
habverés jéghiilés nélkül is a legeredményesebb és a legköuv- 
nyebben elvégezhető. Azon vendéglátó ipari konyhák, ame
lyeknek eddig nem mutatták volna be az AIR-WHIP habverő 
gépeket, forduljanak Donáth Lajos céghez, VII. Kertész-utca 
42-44. szám. (Telefon: 45-8-88.). aki mindenki részére a lég 
készségesebben, és teljesen díjtalanul mutatja be a készüléket.

F R A N C O I S  PEZSGŐ
A KEDVELT MÁRKA! 

GLASNER EDE rt., udvari szállító, Rudupcst, 
V., Lipót körút 6. — Telefon: 11-0-26. Az előkelő 
kávéház péksütemény és kenyér szállítója.

Üvegzettisztfttatás. Rendkívül előnyös feltételű megálapo- 
dásokat létesít most a Komlód  cég (Akadémia-u. 7.) az egyes 
kávéházakkal lisztíttatási bérletekre. A cég egészen olcsó havi 
bérért elvállalja az üvegzet teljes tisztántartását. A kávés igy 
csekély összegért kényelmetlen gondoktól szabadni meg és 
kirakatüvegei mindig fényesen ragyognak. Kérjen telefonon 
ajánlatot: Telefon: 23—7—34.

S z é k - és 
F a á ru g y á r  Rt.

t t j  m o d e rn  
íy p u s

Síiját érdekében kérjen 
árajánlatot!

Bpest, K iá n y a i-u i 41-a
Telefon : 34-6-43.

hukbbi

Újítás a fagylaltgyártás és liiités terén. Az Erzsébet korul 
27. szám alatti Kloin-tele cukra,szüzem heti látható működésben 
a legújabb Hcnnefcld fagylaltkésziiő és konzerválógép. Klek 
Iromos, automatikus üzemmel, ez a csodálatos készülék min
den kézierő igénybevétele nélkül termel naponta 300 literen 
felüli mennyiségű fagylaltot, továbbá 10 különböző szelencé
ben, melyeknek űrtartalma egyenkét 25 liter, hűti a kész fagy
laltot. — A készüléknek ez a sokoldalúsága tetemes megtaka
rítást jelent az üzemtulajdonos részére, miért is melegen 
ajánljuk kartársainknak, hogy tekintsék meg üzemben, é rdek
lődőknek szívesen szolgál kimerítő felvilágosítással és áraján
lattal a Hennefcltl jégszekrénygyár rt., Budapest, VI. (Vu. ti.

Zwaek-likőrg'yár elsőrangú gin-t, whysky-i. wr- 
imithol, eoektailt és tokaji borból főzött konyakot ho/ 
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal 
egyenértékűnek ajánl a kartársak szives fipvelmébe. 
Fenti öt cikk sok külföldi márkánál még jobb is, 
Mixeléshez páratlanok. Kecskeméti barackpálinkája a 
legjobb a maga nemében.

A NATIONAL Regisztráló Pénztárak Rt. ezúton értesíti a 
lisztéit Kartársakal, hogy a Nemzetközi Vásár alkalmára a vál
lalat helyiségeiben rendezett árukiállitás a vásár bezárása 
után s tarl és a személyzet a legnagyobb készséggel áll ren 
dclkczésre a különböző lypusok beinulatásál és kezelését ille
tően. A dekoratív kiállítás megtekintése mindenki számára
nemcsak kellemes látványt, hanem hasznos új ismereteket is 
jeleni, amennyiben mindazok a szempontok tárgyalásra kerül
nek, amelyek csak az ellenőrzés problémáját jelentik. — Uj 
irányzat, modern felfogás érvényesül termesztésen itt is. Ezek 
belartásávnl bátran mondható, liogv az ellenőrzés abszolul 
tökéletes. A vállalat IV.. Sz.irka-u. 4. szám alatti helyiségeiben 
rendezeti kiállítással biztosította magának a kiállítás tetszés 
szerinti idejét, állandó hozzáférhetőségéi, másrészt magán a 
Nemzetközi Vásáron amugyis képviselve volt minden szakma 
bán kiilön-kiilön, minden egyes kiállító kereskedelmi faktor 
révén. A Szarka-utcai kiállítás bármikor megtekinthető, min
dennemű vételi kölelezellség nélkül.

iiHattyiin Gőzmoső- és feliéi'neműkiilcsiiiiző vállalat (Buda 
pest. VII., Klauzál-nlca 8.1 a legmodernebbül újonnan be 
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek 
melloll áll kartársnink rendelkezésére

Kristály ásványos forrásuiz. csak Szent Lukács Dédjeggyel eredeti.
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elismerésben részesült. ___

Flökelő és művészi felvételek a műteremben vagy 
otthonában reggel 9- töl este 8-ig, vasár- és ünnepnapon 
S  Esküvőkre és ünnepélyekre kívánatra házhoz me
gyünk Bérlet fényképek legolcsóbb áron készülnek.

A lanrn hivatkozók 10% kedvezményben részesülnek.

T a r tó s  h u llám  
uj e ljá rá s s a l csak ECKERT-nél Vili., Muzeum- 

körut
Telefon : 34 - 5 - 29. 10.

0 M á rv á n y b ó l
épflletburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készil 
KRONEMER D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 37-8-69

ISj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 6.

Telefon: 84-5-59. — Üveg és porcellán.
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márványtisztitásra a legalkalmasabb!
Götzl Lipót „SIDOL“ vegyitermékek gyára R. T. 

Telefon: 90-6-86 és 96-8-27.
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BORPALOTA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

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

palackozva és hordótételben.

I n n n ó n o t  irodájába, üzteiébe, otthonába 
i r O y  f c j p t í l  legolcsóbban ÉdesésDecsynél 
vehet. Alkatrészek, kellékek, karbanlartás, javítás, 
legolcsóbban. Akácfa ucca 13. Telefon: 44-2-24.

Abbáziában
m e le g  te n g e ri g y ó g y fü rd ő k  a

RESIDENZ”
M

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.

Kedvezm ényes aiánáék lapunk t. o lvasó in a k
‘A á c f t m a  7ofó-sxépsééver«enu
J v I S K U I I  J f t i i v é c x e f  barátot*! f

sok értékes nyeremény és jutalom! melyet az alanti cég készií.
1 felvételből kidolgozva 1 nagy szálén festett fotó 18x21 cm nagyság!)m s/.ines kék. 
vagy barna színben, vagy akvarel kivitelben. Ez az árcsoport nagy családi képekre 
is érvényes. Útlevél és igazolványképek azonnal készülnek 40 fillérért! 6 darab 
rendelésnél. — Részvételi dij pengő 10.70 helyett lapunk olvasóinak csak pengő 5.70.
Nyári fióktcrmlink a J V T a r g i t f s s s i g e f e n .  3Vérem a címre  ü g y e l n i  f

„!>isbavr“ védjegyű 
művészi fotói a név ga
rantálja udapest, 
ITT/., f f t á f z ó c x í-K #
I S  sx . (bit díjtalan)
I elefon : 3S—S—S1.

CELLULOID AJTÓ VÉDŐ
k o p á s t ó l ,  p i s z o k t ó l !  Minden színben és formában készül.

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

Felelős kiadó: (iyencs Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai müintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca f>
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