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MIRŐL n i : f e l e d k e z z é k m e g ?
Október 5-ig megfizetendő a harmadik negyedévi
liázbér harmadik részlete.
Október tt-ig megfizetendő a nem átalányozolt
és zenét nem tartó kávéházak vigalmi adója.
Október 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai
október havi fényűzési és forgalmi ndóátalánynkat
megfizetni.
Október 15-ig fizetik a tény űzési adói azok.
akik nem tagjai az adóközösségnek.
Október 20-ig befizetendő az általánvozott és ze
nét tartó kávéházak vigalmi adója.
Október 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti, külön és rokkantellátási adó.

A tisztességes polgári haszon polgárjoga
Irta: Moór Jenő.
Hosszú éveken át igen sok munkát áldozott a
kamara arra, hogy meggyökereztesse a kézmüvesiparosság gondolatvilágában azt a tudatot, hogy nem sza
bad felülről várni a gazdasági bajok orvoslásának
minden gyógyszerét, hanem ha komolyan javítani
akar a sorsán, akkor erős elhatározással meg kell ra
gadnia az önsegélynek azokat az újszerű eszközeit,
amelyek alkalmasaknak látszanak a kereseti lehető
ségek további romlásának megakadályozására. K sorok
írója is több mint száz előadásban és beszédben mu
tatott rá arra, hogy az állam és az autonómiák ház
tartási helyzete olyan, hogy a közeljövőben alig lehet
számítani az egyenes és közvetett adók. valamint a
szociális terhek számbajövő csökkenésére: de nem re
mélhető a fogyasztás, ennek következtében a termelés
lényeges fokozódása sem. Az üzemi magánrezsik alig
csökkenthetők, az iparosoknak máris nagyon lesüK lyedt életstandardját mélyebbre nyomni pedig nemzeti
és szociális szempontokból igen aggályos lenne.
Számolni lehel azzal, hogyha a magyar fogyasztó
közönségre nehezedő nagy nyomás enyhül, es a \asárlóképesség és kedv feljavul, némileg jobb kézmű
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ves és kisipari konjunktúrában is lehet részünk; de
az is bizonyos, hogy nagy általánosságban mégis arra
kell berendezkednünk, hogy a közeljövőben a kézművesipar munkaalkalmai igen lényegesen nem szapo
rodhatnak. Mivel pedig ennek a szörnyen leromlott
hazafias társadalmi osztálynak helyzetén javítani ma
gasabb nemzeti érdekből is kell ennélfogva a megol
dandó feladat az. hogy a meglévő munkaalkalmakból
biztosítsuk a kézművesrend emberségesebb megélheté
sét
Így született meg a kamara ismeretes akciója az
árrombolás megfékezésére, a tisztességesen dolgozó
kisiparosok tisztességes polgári hasznának biztosítása
céljából. Megvizsgálva ugyanis a kézművesek kereseti
viszonyait, szembeötlő volt. hogy még ott is, ahol a
foglalkoztatás mértéke az ellenkezőre engedett követ
keztetni. a keresetek ki nem elégítő,ek voltak, tőke
gyűjtés alig-alig volt tapasztalható, ellenben az elsze
gényedés folyamata annál ijesztőbb. Az okok azono
sak: a verseny elfajulása miatt a vállalati árak irreá
lisan alacsonyak és tisztességes kereset-szerzésre elég
telenek. A mindennapi nélkülözhetetlen életszükségle
tek biztosításának kétes volta olyan kétségbeesett ideg
állapotot idéz elő, amely gondolkodás nélkül a min
denáron való munkavállalás öngyilkos üzletpolitiká
jába kergette azokat a kisexistenciákat, akiknek nin
csenek anyagi tartalékjaik és akik hézagos kereskedel
mi ismereteik mellett a józan üzleti kalkuláció leg
elemibb törvényeivel sincsenek tisztáiban.
Ez azután nemcsak a magánvállalkozásokban,
hanem a közszállításokban is megszülte a vállalkozási
árak alálicitálásának azt az epidémiáját, mely már a
közérdek rovására ment. Az adóalanyok elgyengültek,
kisnolgári existenciák elproletáriasodtak, a munka
nívója és belső értéke hanyatlott, mert az irreálisan
alacsony vállalati árak szükségképen maguk után
vonták azt. liogv a vállalkozó a szállított anyagok mi
nőségének és mennyiségének, nemkevésbé a kivitele
zésre fordított munka nívójának rovására igyekezett
valami hasznot mégis kiszorítani. Mivel pedig ennek
mégis korlátokat szabott a technikai lehetőség, az
anyagszámlák ki nem fizetése, az esedékes adók és
szociális közterhek rendes befizetésének elmulasztása
és általában a magánjogi kötelezettségek elhanvago-
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lása — mindezen együtthatok végső eredményeképen
az iparosexistenciák tönkremenetele volt az egészség
telen verseny következménye.
Ha tehát azt akarjuk, hogy a meglévő és csak
alig-alig szaporítható munkaalkalmukból az iparosság
jobb és szilárdabb megélhetéshez jusson, mindent el
kell követnünk egy egészségtelen árrombolás járvá
nyának megfékezésére, a munkaárnívó föl javítására,
a reális verseny tisztességének biztosítására: egy szénái
a józan kereskedelmi elvek érvényesítésére a kisipari
munkavállalások terén is. A feladat benső természete
szerint egyrészt megtorló, másrészt nevelő irányú. Vé
dekezni kell a tisztességtelen intenciókból árrombolók,
de a kalkulációban való járatlanságuk miatt jóhisze
műen árronlók ellen is
és tanítani kell mindenkit
arra, hogy hogyan kell reálisan kalkulálni és józanul
versenyezni. E kettős irányú munka eredménye lesz
olyan egészségesebb közszellem kialakulása, amely a
mindenáron való munkavállalási pánikot megszűnteti
és a ma uralkodó elesettség érzése azt a bizakodó tu
datot érleli meg. hogy csak a tisztességes szándékú és
reális kalkuláción alapuló verseny termi meg a maga
áldásos gyiimölcseit.
Jóleső örömmel állapítjuk meg, hogy a kamara
ezirányú munkájának igen értékes kezdeti sikere van.
Az ipartest illetek egész sora követi már a kamarának
az év elején szétküldött nagy tájékoztatóját és számos
iparicstiilel kidolgozta és kellő formalitások között el
is fogadtatta már a szakmai irányárakat, sok ipar
testületnél pedig most vannak azok munkában. A
munka tempóját sok helyen az lassítja, hogy az ár
elemzés számos cikknél a technikai azonosítás nehéz
ségei és a cikkek modelljeinek, úgyszintén a rejáuk
fordítható munkaminőség sokféleségei miatt igen ne
héz. Az érdekeltségek itt abba a hibába esnek, hogy
ragaszkodnak a szakma összes cikkeinek, illetve mun
kaóráinak iránymegállapításához. Ez helytelen. Nem
szabad sokat markolni, mert akkor keveset fognak.
Csak" az olyan cikkek és munkák irányárait kell —
legalább az első lépésnél — megállapítani, amelvek az
életben leggyakrabban fordulnak elő és így az árrom
bolás. úgyszintén az. egészségleien verseny szempont-
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Gschwindt tele
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek
jából legfontosabbak, továbbá: amelyek műszakilag
legkönnyebben azonosíthatók, (pl. a szabványos mé
retű, a fogyasztásban automatikusán tipizálI cikkek
és munkák stb.) Igen fontos, hogy az iparosok min
den egyes irányárhoz megkapják a vonatkozó árelem
zést is. mert ez egyrészt lehetetlenné teszi a rosszhi
szemű árronlók szabad mozgását, másrészt a reális
kalkuláció módszereit tauítóan szemléltetik. Megfigye
léseink szerint az ipartestületek leginkább csak a sző
kébb szakbizottságok által kidolgozott irányárakat
közük a tagokkal, az árelemzést nem — főleg azért
nem. mert a sokszorosítás költségeit sokalják. Ez hiba.
Érre a célra kell pénznek lennie, hiszen a mai viszo
nyok között ennél fontosabb ipartestületi feladat el
sem képzelhető. A jobb megélhetés problémája ez,
amelynek kimunkálásakor a költségfedezetei (amely
rendszerint nem is komoly összeg) elő kell teremteni.
Egyes ipartestületek abba a hibába estek, hogy
a közgyűléseik által megállapított irányárakat — mi
után a vonatkozó jegyzőkönyvet a felügyeleti hatóság
tudomásul vette — nem mint irányárakat, hanem mint
minimális árakat kötelezővé lelték tagjaikra. Itt min
denekelőtt utalunk az 1932. évi VIH. te. 31. §-ának
első bekezdésére, amelyből kitűnik az, hogy a fel
ügyeleti hatóságnak ebben a kérdésben nincs meg
erősítési jogköre, valamint ugyanazon törvény 8. §ának első bekezdésére, amely értelemszerűen tiltja a
kötelező minimális árak megállapítását. Az ipartestülelcknek számolniuk kell azzal, hogy mindaddig, amíg
az új jogszabály azt lehetővé nem teszi, kötelező mi
nimális árakat nem állapíthatnak meg. hanem csak
abban a keretben mozoghatnak, amire ma sincs tiltó
jogszabály. A kamara éppen ezért terelte át az árrom
bolás elleni küzdelmet az üzleti tisztesség védelméről
szóló versenytörvény területére, mert a minősített árrontá-ok számos esetben, bála a kamarai zsűri magas
színvonalú munkájának — a bírósági joggyakorlat
megállapítja a tisztességtelen verseny cselekményt és
ez alapon lehetővé teszi annak megtorlását.
A revelő munkán túl ebben a vonatkozásban lép
előtérbe és lesz jelentőssé az Iparijai illeti Szék szerepe
is. Amidőn ezt a gondolatot, amelyet elvőm'k e sorok
Írója veteti fel, a törvényhozás megvalósította, éppen
azok az ipartestületek, amelyek még ma sem tudtak
működőképes Széket alakítani, lekicsinyelték és több
hatáskört követeltek számára. Ámde azok az Ipartes
tületi Székek, amelyek nem a több hatáskor követi lé
sében merültek ki. beigazolták, hogv kellő nívós ve
zetés mellett úgy a nevelő-, mint a jó üzleti erkölcsö
kéi sértő cselekményeket megtorló munkában igen
figyelemre méltó eredményeket lehet elérni a mai ha
kiskörben is. Ezért tartjuk fontosnak, hogv az Tparlestiileti Székek az üzleti jó erkölcsökbe ütköző ár
rombolások elleni védekezési akcióban, még otl is.
ahol irányárak még nem lennének, rendszeresen köz
reműködjenek abban a keretben, ahogy az! a kamara
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ismeretes tájékoztatása meghatározza. Bizonyos azon
ban, hogy az irányárak kellő formalitások közöli lór
iéul megállapítása és kihirdetése nagy mértékben
megkönnyíti a védekező munkát.
Igen fontos azonban az, hogy az irányárak meg
állapítása úgy történjék, hogy az kélségbevonhatatlanul kifejezze az érdekelt szakma legalább kétharmad
többségének akarását. Azokat az irányárakat, amelye
ket a rendszerint kiküldött előkészítő bizottságok ja
vaslatba hoznak, a vonatkozó részletes árelemzéssel
együtt, előzetesen (t. i. az irányárakat megállapító
közgyűlés előtt) meg kell küldeni a szakma összes
tagjainak. A megállapított irányárakat jogerőre emel
kedésük után ki kell függeszteni az iparlestiilet hiva
talos helyiségében és közzé kell tenni az ipartestüket
hivatalos lapjában. Ha nem túlságosan népes szakmá
ról van szó, akkor célszerű egy eredeti példányt alá
íratni az érdekelt tagokkal, amivel kinyilatkoztatják,
hogy az irányárakat tudomásul veszik és elfogadják;
ha ez az eljárás a szakmabeliek nagy száma miatt ki
vihetetlen lenne, a minden esetben a szakmabelieknek
megküldendő irányár-nyomtatvány mellé egy, az
illető állal beszolgáltatandó elfogadási nyilatkozatot
kell mellékelni és csak azokat kell külön fölkeresni
az aláírás végeit, akik az elfogadási nyilatkozatot a
kijelölt időpontig he nem adják.
Mind e formalitások azért fontosak, hogy bizo
nyítható legyen az árrombolók elleni eljárás során az,
hogy az az irányár, amelyet az árromboló alálicitált,
valóban a piacon kialakult és a szakmai közület er
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kölcsi védelme alatt álló tisztességes versenyár, mely
nek meg nem okolt elmcllőzése az üzleti jó erkölcsök
be ütközik. Az irányárak közlésének igazolása viszont
arra az esetre is szól, amikor a rosszhiszemű árrontó
azzal védekezik, hogy neki nem volt tudomása az
irányárakról.
. Ha ilyenformán igazolható, hogy a megállapított
irányár a szakma minősített többségének akaratát
fejezi ki és megfelel a reális üzleti kalkuláció követel
ményének és ezzel biztosítja a tisztességes minimális
polgári hasznot az iparosnak; hogyha tehát a jogos
köz- és magánérdek a szakmai versenytársakra nézve
erkölcsi kötelességgé teszi ezeknek az irányáraknak
lelkiismeretes figyeelmbevételét: akkor az irányárak
tól való indokolatlan alálicitálás az üzleti jóerkölcsö
ket sérti és a cselekmény a versenytörvénybe ütközik.
Lehet, hogy ez az út sokaknak, akik még mindig
azt képzelik, hogy az ipartestületi munka az elöljárósági és közgyűlési határozatok fölterjesztéseivel kime
rül, túl hosszadalmasnak, bonyolultnak és drágának
tűnik föl. De nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, hogy
az árrombolás elleni küzdelem ma több és rendszere
sebb munkát követel, mert ma ez a több kenyér
kulcsproblémája. A hatáskör kiterjesztéséért jelentke
ző állandó kívánságok komoly mérlegelésre csak
akkor tarthatnak igényt, hogyha a meglévő munka
köröket az ipartestületek teljesen és jól kimeríteni
tudják. A nagy vizsgát a legkisebb existenciák sorai
bán legvészesebben pusztító árrombolás megfékezésé
vel fogják letenni.

Előljárósági ülés
lí)35. szeptember 26.

Vezérképviselet:

Donáth

Lajos

VII., Kertész ucca 42—44. Telefon: 45-8-88.
Olvassa el a „k á v é k e i e I é s“-ről irt mai közlésünket!

A nyár elmúlt és beköszöntött a hivatalos ősz. Az
ipartestület elöljárósága is megkezdette — a nyáron át
szünetelő — munkáját és szeptember 26-án tartott
ülésében részben a nyár folyamán összegyűlt ügyeket
intézte el, majd pedig a jövő tevékenység irányát szab
ta meg.
Az elöljáróság ülésén megjelentek: Mészáros
Győző elnök, Dr. Hernádi/ Jenő iparhatósági biztos,
Ciál Arnold, Dr. Slruusz Vilmos alelnökök, Freiivirth
Jenő, Katona István, Klauber József, Ottó Dezső, Singer Kálmán, Tarján Vilmos előljárósági tagok, Strasser Béla, Weingruber László számvizsgálók, Dr. Havas
Nándor főjegyző.
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Braun M ór fuvaros. Állomáshely:
Központi Vásárcsarnok, IX., kerület,
Csarnok-lér. Telefonszám. 87—8—55,

Mészáros Győző a megjelentekéi üdvözölve az
elöljáróság ülését megnyitotta. Bejelentette, hogy Szabó
Sámuel alelnök, Baiier György főpénztáros, Rónai
Miklós és Weingruber Ignác elöljárósági tagok elma
radásukat kimentették. Az ülés jegyzőkönyvének hite
lesítésére Freiwirth Jenő és Singer Kálmán elöljáró
sági tagokat kérte fel.
Az 1935. évi június hó 27-én tartott ülés jegyző
könyve bemutattatván megjegyzés nélkül hitelesítte
tett.
Elnök a nyár folyamán bekövetkezett változáso
kat a következőkben jelentette he: Uj iparengedélyt
nyertek: Csüngi Rezső (Plantage bar), Mezei László
(Etoile), Gelbmann Lázár (Király), Berkovils Ignác
(Susogó), Róna Gábor (Régi Buda).
üzletüket megszüntették és a tagok sorából töröl
tettek: Kolozs Gáborné (Hungária), Zug András, Willheim Ferencné (Etoile), Lőiog Edith Kft. (Suttogó).
A llő hm és Áriám cégből pedig Bő hm Ferenc kilépett.
A bejelentések tudomásul vétettek.
Elnök fájdalommal jelenti, hogy Gellert Zsigmond
kartárs neje, Kretsch Annin az IBUSZ főtisztviselője,
Horváth Dezső testületünk sok éven át volt elöljárósági tagja elhunylak. A gyászoló családokhoz részvétiratokat intézett és a temetéseken a testület megfelelő
képviseltetéséről gondoskodott.
Az elöljáróság a részvétnyilatkozatokhoz saját ré
széről is hozzájárult.
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Telelőn: S0-6-2V.

Az időközben megtartott jövárosi Liszt újítás és ál
lami előléptetések folytán elnök Ur. Szemig Káráig
polgármestert, JJr. Lumolle Károly es Ur. Liber Endre
alpolgármestereket, Ur. Urugsits cetiért miniszteri ta
nácsost, Ur. Rali Béla rendorfölanácsost, Ur. Nemes
Jenő miniszteri tanácsost, Rlósz Pál vezérigazgatót,
Ur. Hulla Auréi miniszteri főtanácsost levélben üdvö
zölte, mit nevezettek ugyancsak levélben köszöntek
meg.
i
Mezei László testületi tagot, házasságkötése és
Géber Ignác tagot, Kató leánya esküvője alkalmából
levélben üdvözölte.
Elnök bejelenti, hogy sajnálattal tapasztaljuk azt,
hogy egyes hatóságokhoz benyújtott kérvényeink évek
hosszú során át minden sürgetés és utánjárás dacára
nem intézteinek el, sőt sok esetben azokra még választ
sem kaptunk. Az ipartestület elnöksége az ügyek elin
tézését számtalanszor sürgette, de mindenkor csak Ígé
reteket kapott. Minthogy az ipartestiilet vezetősége ezirányban minden eszközt kimerített, de a dolgok ter
mészeténél fogva ez ügyek állandó napirenden tartá
sára és sürgetésére van szükség, amire egyéb teendői
mellett a testület vezetőségének módja nincsen, arra
a meggyőződésre jutott, hogy célszerűbb lenne egy
törvényes képviseletre jogosult megfelelő egyént fel
kérni, hogy egyelőre az ipartestület ügyészi hatásköré
ben támogassa a testület munkáját. Több irányban
folytatott tárgyalásai után megtalálta ezt a megfelelő
személyt és ennélfogva meghatalmazást kér arra, hogy
az említett személyiséggel megfelelő megállapodást lé
tesíthessen, öt ez ügyek vezetésével ideiglenesen meg
bízza, illetőleg a legközelebb megtartandó közgyűlés
elé ilyen javaslatot terjeszthessen.
Singer Kálmán hangsúlyozza, hogy a megválasz
tandó, ne csak személyileg feleljen meg, de kellő suly
kai is bírjon.
Freiwirth Jenő a jogtanácsosnak fizetendő tiszleletdíj fedezete iránt érdeklődik.
Tarján Vilmos hozzászólása után
Elnök a felszólalókat megnyugtatja, hogy a vá
lasztás egy teljes mértékben alkalmas személyre fog
esni, másrészt pedig, hogy az ügy anyagi fedezete a
testület költségvetése keretében a tagok megterhelése
nélkül biztosítható lesz.
Az elöljáróság ennélfogva elnök javaslatát egy
hangúlag magáévá teszi és elnököt a megállapodás
létesítésével, valamint a közgyűlési javaslat annak ide
jén való előterjesztésével megbízza.
Tarján Vilmos felhívja a testület figyelmét, hogy
a balatoni penziósok szövetsége az adóközösség kere
tében az idegenforgalom érdekeire való tekintettel bizo
nyos kedvezményeket, adott. Kívánatos lenne, ha az
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PANSIONAK, FAGYLALTOZÓNAK, vagy más Uzleli célra is kitűnő helyen, Balatonfenyves központiában fekvő l e g é r t é k e s e b b telkem átadnám.
Dékány fllszeres, Budapest, Vili., kér. Mályás-tér 5a.
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Pálputztaí sait
Heller dobos
emmenthali
Derby sait kávéházakban

__________ nélkülözhetetlen
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magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára.
Óvakodjunk az utánzásoktól!

Magyar Játékkártyagyár R.-T*
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PIITNIK NÁNDOR ÉS FIAI
iparlesliilet hasonló elbánás elérése céljából már most
JÍ
Budapest, VII., Rotíenblller-u. 17. j
megfelelő lépéseket lenne.
Telefon: 31-0-63, 45-3-71.
Elnök kijelenti. hogy az iif»y részleteiről nincs
védjeov
Alapit tntott 1824.
tájékoztatva. a kellő információk beszerzése után az.
ipar érdekének megfelelő lépéseket megteszi
I arján Vilmos a külföldi gyakorlatot ismerteti
Főjegyző b. mutatja az ipartest illeti munkaköz amely szerint azt a zenészt, akii szerződésszegés miatt
vetítő június, július augusztus havi tevékenységi kimu jogerősen elitéinek, nem lehet máshoz szerződtetni.
tatását, amely irattárba tétetett.
Ereiwirth Jenő felemlíti, hogy ha egy zenészt olBemutattatott a székesfőváros Polgármesterének akarnak csábítani, akkor az munkahelyén úgy fog ját
a kávéházi alkalmazottak kereseti adóalapját ú jból sza szani, hogy a munkaadó örülni fog, ha megszabadni
bályozó rendeleté, amely július 1-én lépett éleibe és tőle.
amelyet körlevélben közöltünk tagjainkkal. Tudomá
Elnök ezt tévedésnek tartja, mert ha a zenész
sul vétetett.
tudja hogy nincs mód a szerződés időelőtti felbontá
I)r. Strausz Vilmos előadja, hogy a zenészkérdé sára, akkor szívesen fog maradni.
sek tekintetében még súlvosabb problémák merülnek
Tarján Vilmos szerint a zeneszerzödések úgy szól
fel. Ha szerződést kötünk a zenészekkel, annak betar nak. hogy a zenész a legjobb ludasa szerint tartozik
tása semmivel sincs biztosítva, mert a zenészt nem le játszani. Hu ez nem történik meg. vegyes bizottság
hel megfogni. A Zenészszövetség vezetőségével már a száll ki, amely a lényt megállapítja és annak megálla
múltban megindítottunk egv a bajok rendezését célzó pítása szerint a szerződésszegés konzekvenciáit alkal
mazzák.
tárgyalást, azonban ezek elaludtak. Épp a napokban
történt, hogy egy előkelő Ítélvén a nagy nemzeti fon
A vita berekesztelvén. elnök felkéri Dr. Strausz
tosságú angol rádióközvelítés előtt a jazz zenekar le Vilmos és Tarján Vilmos előljárósági tagokat, hogy a
tette a hangszereket, mert előzetesen nem kapták meg Zenészszövetséggel a tárgyalásokat újra vegyék fel és
a fizetésüket. Ez nem történt volna meg, hit megfelelő annak eredményét annak idején az elöljárósággal kö
szankciók állnának rendelkezésünkre. Nem tudja, liogv zöljék.
ha a belügyminisztériumban a zenéltetésre vonatkozó
A kereskedelemügyi miniszternek az idegen ven
kérdéseket tárgyalni fogják, e kérdés ennek keretében (légekkel szemben való árak felszámítása úgyszintén a
rendeztetik-e. Megjegyzi, hogy a szaklapunkban kö Kereskedelmi és iparkamarának hasonló tárgyú át
zölt vezércikkére most újból jelentkezett a Zenészszö irata felolvaHatván. tudomásul vétetett.
.1: égetett szeszesitalok vasárnapi kiszolgálása tár
vetség és remélhetőleg a megszakadt tárgyalások most
gyában fő jegyű közli, liogv a kereskedelemügyi mi
már eredményre fognak vezetni.
nisztérium arra az álláspontra helyezkedett, hogy egyes
Föjeggö rámutatott arra. liogv míg a törvény által
létesített érdekképviseleteket, ipartestületeket a ható
az idegenforgalom szempontjából tekintetbejövő
ság képviselője által állandóan ellenőrzi, ez a zené nagyobb kávéházakban a vasárnapi szesz kiszolgál
szekre nem áll fenn. A zenészeknek működési enge tatását meg kívánja engedni. A Kereskedelmi és Ipar
délyre van szükségük, amit a főkapitányság ad ki. kamara ez ügyben megküldött átiratára ipartestiileOda kell hatnunk, hogy a zenészeket a hatóság ellen fiink azt az elvi álláspontját fejezte ki. hogy a kérdés
őrizze és támogassa, mert csak ily módon lehet azok általános rendezéséi és az égetett szeszesitalok fo
komoly működését várni és a velük való megállapo gyasztásának megengedéséi kéri és ennélfogva nincs
módjában egyes üzleteket kijelölni. Tudomásunk sze
dásainknak csak akkor lehet szankciója.
Elnök a dolog lényegét abban látja, ami már a rint a Kereskedelmi és Iparkamara fog tehát saját
békevilágban is volt. hogy a zenét tartók egymástól haláskörében iavaslatot lenni. Álláspontunkat továbbra
csal iák el a zenészt. Minthogy a zenészekkel szemben is fenntart ink mindenesetre azonban ezt csak első lé
ielenleg nem tudunk eljárni az ilven kartársak ellen cé-nek lekh’liük arra. hogy a vasárnapi szesztilalom
kellenének szankciók. Voltaképpen azoknak akik z e  teljes mértékben megszüntessék.
.1 társadalombiztosítási hátralékok elengedése
nét tartannak, kellene egy külön érd"kesoporlot al
üevében kiadott rendeletek a szaklapban közzététetkotni.
l k a/ojíai az clő|iáró«áe tudomásul volté.
T)r. Strausz Vilmos szerint a múltban készített
Elnök felemlíti, liogv a -/ékesfőváros főkapitánvszerződés-tervezetben van egv olvan nont. hogy a ze
sáe;i ez ebeknek a kávéháziul valói bevitelét tiltó renn e k a r i szerződések né'*v néldánvban készüljenek, ame
lyeknek egv néldánva az inarteslületnél. a másik a <*ei)<i'/ésél. amely már évek óla fennáll, felelevenítette.
7 ,>i,és/Szö\éhségnél
helyezendő letétbe. Az ilv módon Minthogy oev régi lilalomról van szó annak végreliainvilvánlarloM szerződések megszegőivel szemben az •á‘'ára vonatkozólag a hatóságok bölcsességében meg1 bízik.
ipartestületi szék el tud járni.
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SZEGÉNYSÉGI

BIZONYÍTVÁNY az olyan

N IK O T E X - L Á D A
amelyben nincsen bőségben
/Ír újévi ajándékok osztogatását tiltó regi határo
zatot főjegyző ismertette, annak betartására a testület
összes tagjait elnök nyomatékosan felhívja.
Az Est lapok levelét az utcai árusítás korlátozásá
nak megszüntetése tárgyában, valamint az azzal kap
csolatosan kiadott körlevelet elnök ismertette és tel
kérte a testület összes tagjait, hogy arra való tekin
tettel. hogy a sajtó iparunk érdekeit mindig a legna
gyobb megértéssel támogatta, a lapoknak a kávéházak
környékén való árusítása tekintetűben nehézségeket ne
támasszanak.
Főjegyző ismerteti a Kereskedelmi és Iparkama
rának a kávéházak alapterületére vonatkozó szabályrendeleti határozmánv módosítására vonatkozó intéz
kedéseit. Tény az, hogy a 150 négyzetméter elő van
írva. azonban az utóbbi évek folyamán a hatóságok
sok esetben eltekintettek ettől. Azt látjuk, hogy újab
ban már egészen nagy helyiségekbe kávémérések
nyíltak, így tehát ina már elértünk oda, hogy a képe
sítés elvének kijátszásával a kávéméresek kávéházi
ipart folytatnak. Ez okból kíván los lenne a 150 négy
zetméter alapterületet a két ipar között elválasztó ha
tárként fenntartani.
T)r. Strausz Vilmos felfogása szerint feltétlenül
gaszkodnunk kell a 150 négyzetméter minimum fenn
tartásához. természetesen a szerzett jogok fenntartása
mellett.
Elnök a maga részéről is osztja a felfogást, tilta
kozik a képesítés elvének kijátszása ellen, amire az
elöljáróság ily értelemben határoz.
APrnvincia utazási iroda tervbevette, hogy a vi
déki közönségnek a fővárosba való utazását különféle
kedvezmények iítián előmozdítja. Ez akcióhoz való
csatlakozásra testületünket is felhívta és azt kérte, hogy
egyes kávéházak is bizonyos százalékos engedmény
alapián honorálják az ő kiadandó szelvénvfüzeteiket.
Minthogy elnök a tervet jónak látja, azt a kartársak
figyelmébe ajánlja azzal, hogy a Provincia utazási
iroda a szerződések megkötése végett közvetlenül az
egyes kartársakhoz fog fordulni.
Elnök felemlíti, hogy több zenéltető kávés részéről
az a panasz jött. hogy az 1ETJS7. kizárólag egv-két ká
véházba viszi az idegeneket, a többi zenés kávéházak
ban egyáltalán nem. Az IBUSZ válaszában több alkal
mas kávéház kijelölését kérte amit levélben meglel
tünk. A vonatkozó levelezés felolvastatván az elöljáró
ság elnök eljárását helyesléssel vette tudomásul.

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

N IK O T E X
SZIVAR ÉS CIGARETTA.
Főjegyző jelenti, hogy az ipartest öleli tanonciskola
1935/1936. évi tanévét 42 tanulóval szabályszerű idő
ben megkezdte.
Elnök felhívja a testület tagjait, a már kiadott
körlevélre, amelyben a tagokat arra hívta fel, hogy
fiatalkorúakat csak tanoncszerződés melletet alkalmaz
zanak.
A hadigondozottak alkalmazása ügyében elnök
megkereste a Hadirokkantak Országos Nemzeti Szö
vetségét. hogy részben dohánvárúsításra. részben pe
dig konyhai alkalmazotti teendőkre megfelelő hadigondozottat, vagy hadirokkantat ajánljon. A felhívásra
dohányárúsítási teendőkre sok hadirokkant jelentke
zett, azonban ezek túlnyom órészben a szakmától tel je
sen eltérő munkaköri töltöttek be, holott ebbe a mun
kakörben bizonyos szakmai ismeretekre szükség van. A
konyhai teendőkre azonban nem jelentkezett senki.
Ennélfogva átiratban fordultunk ismét a Hadirokkan
tak Országos Nemzeti Szövetségéhez amellyel ezt a
helyzetei ismertettük. Részünkről tehát a törvényes
kötelezettségeknek teljes mértékben megfeleltünk.
A bejelentések tudomásulvétele után elnök megál
lapítja. hogy a napirend tárgyai letárgyaltattak és en
nélfogva az elöljáróság ülését berekeszti.

HIVATALOS

RÉSZ

A VISZONTELADÓNAK SZÁLLÍTÓ BORKERES
KEDŐ KÖTELES A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ
IRATOKON A ROR SZESZTARTALMÁT FELTÜN
TETNI.
A Budapesti Közlöny szeptember 4-iki száma közli
a földmívelésügyi miniszter 50.000—1935. E. M. számú
rendeletét a forgalombahozott bor szesztartalmának
kötelező feltüntetése tárgyában
E rendelet értelmében a földmívelésiigvi minisz
ter a bor előállításának, kezelésének és forgalmának
szabályozásáról és a borhamisítás tilalmazásáról szóló
1924:IX. törvénycikk VI. fejezetében az ellenőrzésre
vonatkozó rendelkezések hatályosabb végrehajtása, s
ezzel a borhamisítás megelőzésének és felfedezésének

ÉPITÖKISIPÁROSOK SZÖVETKEZETE
olcsón vállal mindennemű építkezést, tatarozást,
féregirtást, üzemek szerelését, építési kölcsönök
folyósítását.
VII., Klauzál tér 7.
Telefon: 33-0-37.
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Hattyú gözmosó kölcsönző

vállalat

Behozatali korlátozások

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

megkönnyítése érdekében, a törvény 52. és 55.
alapján a következőket rendeli:

§-a

1. 8.
Minden borkereskedő köteles a viszonteladó ré
szére szállított bor térfogatszázalékban kifejezett szesz
tartalmát a számlában és a szállításra vonatkozó egyéb
okiratban (szállítójegyzék, fuvarlevél, slb.j tételenkint
— kétséget kizáró módon feltüntetni.
Az ekként feltüntetett szesztartalom és a szállított
bor szesztartalma között nem szabad kéttized térfogatszázaléknál nagyobb eltérésnek lennie.
2. 8 .

Az a borkereskedő, aki a bor szesztartalmának az
1. §-ban megszabott feltüntetését elmulasztja, vagy a
bor szestartalmát az 1. 8- második bekezdésében emlí
tett eltérést nem tekintve — a valóságtól eltérően tün
teti fel, kihágást követ el és tizenöt napig terjedhető
el zárással bii n tétén dő.
Pénzbüntetés tekintetében az 19?8:X. törvénycikk
rendelkezéseit kell alkalmazni.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási ható
ságnak, a m. kir. rendőrség működési területén a m.
kir. rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak ha
táskörébe tartozik. Az 1929:XXX. te. 59. 8. első bekez
dése 3. pontjának alkalmazása szempontjából szakmi
niszternek a földmívelésügyi minisztert kell tekinteni.
3. 8.
A jelen rendelet a kihirdetés napját követő nyol
cadik napon lép hatályba.
OKTÓBER 1-TŐI, KEZDVE 10 FILLÉR AZ OTI
MUNKAADÓT IGAZOLVÁNYA.

A Budapesti Közlöny szeptember 7-iki száma
közli a m. kir. belügyminiszter 291.960—1935. számú
rendeletét az OTT részéről nyújtott betegségi biztosítási
segélyek igénylésével kapcsolatos .Munkaadói igazol
ványt megtérítési díjának mérséklési ügyében
E rendelet értelmében az Országos Társadalom
biztosító intézetnél biztosítottak és igényjogosult c s a 
ládtagjaik az 1935. évi október hó 1. napjától az 193o.
évi december hó 31. napjáig terjedő időben megnyíló
végéivipénvükkel kapcsolatosan a „Munkaadói Igazol
ványáért. illetőleg az ez! helyettesítő intézeti igazo
lásért megállapított 20 fillér megtérítési díj helyett darabonkinl 10 fillér megtérítési díjat kötelesek fizetni.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik a háztartási alkal
mazottakra és azok igényjogosult családtagjaira.

C H ró m o zta s s a *

nickeleztesse felszerelését

NEMES EDE clironiozó vállalatánál,
Budapest, VI., Nagymező ueca 45.
Telefon: 18-9-80.

_____ __

miatt már előre ajánlatos, lm vevőink teával a téli
szezonra magukat ellátják.
Friss termésű, bosszú éveken keresztül bevált teakeverékeink megérkeztek, azokból kimérve is bármily
mennyiséget szállítunk.

Im p e r iá l te a k e v e r é k
P. 2 0 .6 5
1 8 .4 5
R o y a l te a k e v e r é k
1 9 .6 5
L ip to n te a k e v e r é k
yy
1 7 .4 0
T e a k e v e ré k a)
yy
1 4 .8 0
T e a k e v e ré k b)
J a m a ik a i v á g o tt ru m 5 0 ° 0 P . 5 . 9 0
J a m a ik a i v á g o tt ru m 6 0 % „ 6 . 9 0
valódi jamaicai rummal, többéves vágás.

B udapesti K á v é so k
Á ruforgalm i Rt-nál
Budapest,

V ili.,

József-krt 38.

Telefon: 3 9 -2 -7 7 .

Mi a teendő az italmérési
illetékek körül?
Mikor kell „Észrevételé t beadni és mikor fellebbezni?
Az italmérési illetékek bárom evenkint történő
megállapítása során most közlik a kerületi adoszámviteli osztályok az érdekeltekkel az ital forgalomra vo
natkozó adatokat. IC megállapításoknak alapja az eidekelteknek az italforgalomra vonatkozólag tett beval
lása. Az italforgalmi kimutatásokban azonban a for
galom megállapítása a vallomásoktól eltérően nyert az
esetek legnagyobb részében megállapítást. Ezen eltérő
megállapítás ellen az érdekeltek a királyi pénzügyigazgatósághoz intézett „Észrevétel ‘-lel élhetnek. Az
,.Észrevételében arra kell hivatkozni, hogy az italmé
rési kimutatásokban közölt megállapítás.nem felel meg
a tényleges üzleti forgalomnak. Az „Észrevételek" be
érkezte után történik az italmérési illetékeknek összeg
szerű megállapítása, melynek megtekintésére a kerü
leti elöljáróságok egy még később közlendő időben
újra felhívják majd a kereskedőket.
Az italmérési illetékekek összegszerű kivetése ellen
feltétlenül fellebbezniük kell azoknak, akik azt ma
gukra nézve sérelmesnek tartják. Fellebbezhetnek azok
az érdekellek is, akik az ilalforg -Imi megállapítás ellen
nem tettek „Észrevételét. Feltétlenül fontos, hogy
minden kereskedő annakidején nézzen utána, 'ajjon
az összegszerű kivetés megfelel-e a tényleges ilalloico
lomnak. Erre azért van szükség, meri az italmérési ille
lékek kivetése bárom évenként történik, tehát mind
azok akik a fellebbezést elmulasztják, a kivetett illeté
kei újabb bárom évig fizetni tartoznak anélkül, hogy
időközben annak leszállítására igényt tarthatnának.
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Tudnivalók az inségadóról
A belügyminiszter 207.()()() 1985. szám nliill kibo
csátott rendeleté az 1985—36. évi inségadókról rendel
kezik. Az inségadójárulék egyszeres és kivetni kell a
jövedelemadó, a társulati és tantieme adó, valamint
az általános kereseti adó után.
Az Ínség járulék fizetésének alapja az 1935. évre
kivetett állami jövedelemadónál alapul vett és a város
területéről származó 1934. évi adóköteles tiszta jövede
lem. a társulati adónál a nyereség, a tantieme adónál
a jövedelem. Ha valamely inségjárulék fizetésére köte
lezett adózónak jövedelme más városból származik, a
városi adóhivatal tartozik 1935. évi szeptember 30 ig
az illető várossal közölni, hogy mennyi esik reá az ille
tő) adózó jövedelemadó alapjából.
Ha a kereseti adó kivetése alapjául vett adóalap az
évi 500 pengői nem éri el. úgy az inségjárulékot m el
lőzni kell.
Az inségjárulék a jövedelem, társulati, tantieme
adóknál ( zen adók összegének 20%-a. az általános ke
reseti adó alapjául vett adóalapnak 2%. Azokban a
városokban, amelyekben az általános kereseti adó
1935. évi kivetési kulcsa a 6%-ot meghaladja, az in
ségjárulék kivetési kulcsát akként kell csökkenteni,
hogy az e címen felmerülő teher figyelembevételével
a kereseti adó semmiképpen se haladja meg a 8%-ot.
A kivetett inségjárulék
tekintet nélkül arra,
hogy a fizetési meghagyást mely napon kézbesítették
— 1935. évi október 1-én válik esedékessé és három
egyenlő részletben 1935. évi október 31-ig. november
31-ig. illetve az utolsó részlet december hó 31-ig ka
matmentesen fizethető be.
Az inségjárulék esedékes részletéi az adózó a reá
nézve megállapított egyéb közadó részleteken felül kö
telesek fizetni. Az egyéb közszolgáltatásokra kapott
kedvezmények az inségjárulékokra nem terjednek ki.
TTn az inségjárulék alapjául szolgáló adóköteles
liszta jövedelem, illetőleg nvereség összegét a jövede
lemadónál, a társulati adónál vagy az általános kere
seti adónál bármilyen címen felemelik vagy leszállít iák, az inségjárulékot is hivatalból megfelelően helyes
bíteni kell.
Az az adózó, aki inségjárulékát nem fizeti be az
előírt időben, az állami egyenes adókra érvényes szabálvok szerint késedelmi kamatot fizet.
*

r

Miwkészir!azlruházi"ü!yliei ?

Három esztendeje van annak, hogy az árúházak
élelmiszerkereskedése ellen a küzdelem széles fronton
megindult, de eredményt eddig nem láttunk. Néhány
hónappal ezelőtt megjelent a kereskedelmi miniszté
riumnak egy rendelettervezete mely nem elégítette ki
az érdekelteket s így a minisztériumot arra kérték,
hogv hatályosabb rendszabályokkal védje meg a kiske
reskedelmet.

84.000 sorsjegy, 42.000 nyeremény

A sorsjegyek fele nyer!
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

500.000
egy félmillió aranypengő

Jutalom és nyeremények:
1
1
1
1
1
2
1

j u t a l o m .......................................... 300.000 pengő
n y e r e m é n y ...................................
200.000pengő
n y e r e m é n y ..................................... 100.000pengő
nyeremény
50.000pengő
n y e r e m é n y ....................................
40.000pengő
30.000pengő
n y e r e m é n y ...................................
n y e r e m é n y ......................................
25.000pengő
síi), aranypengő, összesen közel
8 millió a r a n y p e n g ő k é s z p é n z .

Húzás október 19-én kezdődik!
Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára:

az összes főárusilóknál.

A Baross Szövetség úgy értesül, hogy a kereske
delmi minisztériumban az. újabb rendelettervezet már
elkészüli s a legközelebbi időben az érdekeltek elé ke
rül. Kzzel kapcsolatban érdemes figyelmeztetni arra.
hogy az osztrák kormány a közelmúilban ismét meg
hosszabbította annak a rendeletnek az érvényét, melyivei az áruházakból az élelmiszerekéi kiparancsolta,
ez alkalommal a meghosszabbítás 1936. év i május hó
31-ig szól.

A Magyar Kávésipari Évkönyv tartalma:
Határidők nyilvántartása. Miért Inna forduljunk?
A Budapesti Kávésok Ipartostületének tisztikara.
A
budapesti kávéházak tulajdonsainak névsora.
Vi
déki kávéházak névsora. — Kávésipari intézmények.
— A ma problémái. — írta Mészáros Győző. — Az
ipar gyakorlására vonatkozó törvényes intézkedések
és rendeletok.
Zenélési szabályok. — Enokolöadások. — Az 1934-35 évben kiadott rendeletek. — Ven
dégipari alkalmazottak munkaviszonyai. — Vendég
ipari alkalmazottak felmondása.
Bírói gyakorlat.
— Betegségéiyző rendelkezések.
Kereseti adó meg
állapítása. — Elvi döntések. — Adóügy. — Ipargya
korlás. — Képesítés, munkakönyv. — Tanonctigyek,
Az évkönyv kedvezményes ára a testület atgjni
részére 3 (három) pengő.
___ Kapliaó: a testület irodájában.

H antos testvérek r. t.
f e m t ö , m ákofó és
öapéfáxó iparűkem
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23
KAvéházak, szállodák, éttermek íestő, mázoló és fal
kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.
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Spríngut Henrik
u to a a OEner M árton

tojásnagykereskedö

Budapest, VI., Vasvári Bál uccu 10. — Tel.: 21-7-54.
Számos budapesti kávéluiz, étterem t s vendéglő
állandó szállítója.

Mennyi élelmiszeri fogyasztottak itt a külföldiek
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara most
készítette el a kimutatást az elmúlt esztendő idegenforgalma révén megnövekedett élelmiszerfogyasztásiol. A nagy idegentorgalom az ország éieltniszerfogyasztásál emeli elsősorban. Köztudomású, liogy Ma
gyarország természeti szépségei mellett a magyar kony
ha és a magyar gyümölcs világhíre' is nagyban hozzá
járul ahhoz, hogy egyre többen keresik fel Magyaror
szágot. Az egész magyar élelmiszerszakmát érdekelni
fogja dr. (iyómrey Sándor iparkamarai titkár érdekes
kimutatása az idegenek magyarországi élei miszer fo
gyasztásáról. A statisztika szerint, napi kétszeri húsz
húsz dekás nyershús fogyasztást számítva az elmúlt
évben 240.000 kiló húst ettek meg nálunk a külföldiek.
Még a húsnál is nagyobb a forgalom a gyümölcsnél.
Átlagos napi fél kiló gyümölcsfogyasztás után 1100.000
kiló magyar gyümölcs kelt el az idegeneknél.
Ugyancsak 000.000 liter tejet ittak a külföldiek,
miután naponta átlagosan félliter volt egy-egy kül
földi tejfogyasztása. Az angol-amerikai statisztikák
szerint is 45 kilót jelent egy ember átlagos cukorfo
gyasztása. A mi külföldi vendégeink napi 12 deka cu
korfogyasztás után 72.000 kiló cukorral növelték Ma
gyarország cukoreladását. Két és félmillió darab tojás
sal több fogyott el az idegenek napi átlagos 4 tojás el
fogyasztása révén. A külföldiek étkezéséhez átlagosan
tíz deka zsírtöblet kelleti, ami az elmúlt évben 00.000
kilóval növelte a zsírforgalmunkat. Ugyancsak 00.000
kilogramm vajmennyiséget fogyasztottak el a külföl
diek, miután egy-egy külföldire napi 10 deka vajat
lehet számítani. A magyar burgonya is nagy kelendő
ségnek örvendett idegen vendégeinknél, a statisztika
napi egynegyed kilót számít fel, ami évi 150.000 kiló
burgonyafogyasztásnak felel meg.
Ezek az adatok azonban csak Budapestre vonat
koznak. A kimutatás szerint a vidéki élelmiszer fo
gyasztás növekedése az idegenforgalom következtében
a felsorolt számok tíz százalékának felel meg.
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lasztásainak időpontját a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter lolyó évi november 24. és 25. napjaira
tűzte ki. A miniszter az erre vonatkozó leiratot már lekiildötte a polgármesternek.
A hír kipattanás után máris nagy lendülettel in 
dult meg az érdekképviseletek között a készülődés a
választásokra. A választás az eddigiektől természete
sen eltérő lesz, ami nemcsak a kuriális beosztásra ve
zethető vissza, hanem a miniszter rendeleté folytán az
ajánlási rendszer is egészen más irányt ad a választás
nak. Az ajánlási rendszer az első kúriában 500, a má
sodik és harmadikban 250, a negyedikben 100 és vé
gül az ötödikben az érdekeltek 5%-át követeli meg,
mint ajánlót. Csak olyan lista indulhat, mely a szük
séges ajánlási megkapta. Ezeken a listákon törölni, új
neveket beiktatni stb., nem lehet. Amely listán a sza
vazó változást eszközöl, az a szavazat semmis.
A szavazás adókörzetenként fog történni. A meg
felelő hirdetmény a szavazóköröket pontosan meg fog
ja jelölni.
Felhívjuk kartársainkat, hogy ajánlási íveket
csak akkor írjanak alá, ha erre nézve a testület őket
felhívja.
Az italmérési illetékek kivetésének megtekintése.
Figyelmeztetjük italmérési engedéllyel bíró tagjainkat,
hogy az italmérési illetékeknek három évre szóló kive
tési lajstromai a kerületi elöljáróságokon közszemlére
vannak kitéve és ott a hivatalos órák alatt megtekint
hetők. Ajánljuk mindazoknak, akiknek italmérési en
gedélyük van, hogy ezt a megtekintést el ne mulaszszák, mert csakis ez esetben élhetnek az esetleges sé
relmes kivetés ellen fellebbezéssel. Ez annál inkább
ajánlatos, mert a kivetés három évre szól, ha tehát a
jogorvoslatot most nem veszik igénybe, úgy három
éven belül a kivetett italmérési illetéken változtatni
nem lehet.
Az ÜTI és MABI hátralékok elengedését október
31-ig kell kérni. Ismételten felhívjuk a figyelmet az
OT1 és MABI hátralékok részbeni elengedésére vonat
kozó rendeletre. A MABI és ÜTI hátralékos tagok a
hátralék részbeni elengedését október hó 31. napjáig
írásban kérhetik.

Kartársak figyelmébe!
A fővárosi adófrlszóhiinlási bizottságok iparos és
kereskedő tagjai közé a székesfőváros törvényhatósága
iparunk reprezentánsai közül az 1. kerületi bizottságba
Szabó Sámuel alelnököt, az V. B. kerületbe: (lr. Slrausz
Vilmos alelnököt választották meg. — Amikor e vá
lasztások felett örömünket fejezzük ki, sajnáljuk,
hogy a többi bizottságokban iparunk nem kapott meg
felelő képviseletet.
A kamarai választások november 24-én és ‘25-én
lesznek. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara va

Szab. kuglibilliárdasztal

Egyesitelt karambol,
kugli- és lyukjáték.
Szórakoztató közkedvelt

sportjáték.
Automata nélkül zárla
a játékidőt.
Forgalomba hozza:

K é rje n

á ra já n la to t I

FEHÉR FERENC szab. túl.
Bp,VI.,Vörösmarty-u. 43.
Telefc nhlvó: 46-9-67.
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.Mikor lehel ilalinéié.si iigyhou a |jéiiziii>viiiiuiszléií mii bán eljárni? É rte s ítjü k az érdekeltekéi, hogy ezen
túl ilalm érési ügyekben az illetékes ügyosztály esak
héttőn, kedden és szerdán 12— 2 óra kö zö lt logad. I á i
dig a lelek naponta két órán keresztül az ügyek e lin 
tézését hátráltatták. Az új rend tehát az ügyek g yo r
sabb elintézését is célozza.
Felhívjuk ipurlársnink ügyeiméi Sloiner és Sziinpcr dísz
es szobafestő és mázoló üzemre (Budapest, IX., I Hői út 57.
Telelőn: 30—ti—20.J, mely eddig is kartársaink közül többek
nek állandó szállítója évtizedek óta Kérjük, hogy karlársaimv
festő és mázoló munkákat a lehetőség szerint csakis Stciucr és
Sziinpcr céggel végeztessenek.

Példás gondossággal összeállított árjegyzéket adott ki a
Budapesti Kréta, Vegyészetigyár és Kereskedelmi H. T. A sok
különféle gyártmány ellenére is kitünően áltekmhetö, amelyet
megkönnyítőnek még a jól elhelyezett ábrák. Az ízléses és fi
nom összeállítás 1‘reisacb G. Gusztáv munkája. A fedéllapot
Nemes György, a fametszeteket Kaza műintézete készítette. A
nyomás a Kigler gyár betűivel készült. Abból, hogy a szöveg
négy nyelven van írva, arra következtetünk, hogy a gyár ex
portra is dolgozik. Igen örvendetes, hogy iparunk ezen a téren
is, ahol a múltban a szükséglet kizárólag import útján nyert
kielégítést, elérte azt a fejlettséget, amely a cikkek exportálását
is lehetővé teszi.
Kedvező sorsfordulat nem maradhat el annak az életében,
aki megérti az idők szavát, fokozott munka mellett kiküszöböli
az előítéleteket, a bizalmatlanságot és hoz egy kis áldozatot,
vesz még ma egy osztálysorsjegyet, miáltal megszerzi a remény
séget, mely buzdil, serkent, egy jobb jövő és boldogulás iránt.
Köztudomású, hogy mily sokan lettek gazdagok az utolsó be
tekben, mert nyertek az osztálysorsjátékon. Most ismét itt van
a lehetőség, október 19-én kezdődik az új sorsjáték, tehát ne
mulassza el az alkalmat!
A „Pomosln“ nlmapcktin használata a kávéházi konyhában.
A „Pomosin*1 a friss alma héjából készített tiszta pektin, mely
tartalmazza az almahéj összes vitaminjait, tehát abszolút hygienikus és igen tápláló. Használata által oly előnyöket élvez
a kávéház, hogy külföldi iizineknél ma már elképzelhetetlen
a torták, gelék, krémek, fagylaltok készítése Pomosin nélkül.
Mivel nálunk még aránylag kevesen ismerik, röviden ismertet
jük kartácsainkkal a Pomosin leggyakoribb felhasználási mód
jait és használatának rentabilitását.

STÚDIUM
dákó és
irókréta

Gyártja :

Budapesti Krétagyár rt.
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

POMOSIN
gyümölcs pektin
a vendéglátó, cukrászipar és u háztartás régen nélkü
lözött segédanyaga. — Gyümölcsízek, gelék, legfinomabb
krémek, sokáig tartós sütemények, fagylaltok készítésé
hez nélkülözhetetlen!
íjdonság! Pomosin E. G. (Express gélé) használatra
teljesen kész oldat gelékhez, krémekhez stb. I kg próba
doboz P 1.60; 5 kg 6.80 és P 1.—, donozbelét iü kg
P 13.50 és P 2.— betét, 2ö kg P 32. és P 3.— beiéi.

SZÉKELY GÁHOIt, a POMOSIN-YVERKE

magyarországi vezérképviselete
Budapest, V II., yörüsmarly-u. 20. — Telefon: 30 7-23.
1. lőmosin-por. Neutrális almaliéj-kivonat, por alakban,
légmentesen záró dobozokban kerül forgalomba, óvandó a
nedvességtől, mert igen nagy a nedvesség felszívó képessége és
átnedvesedve könnyen romlik.
2. Pomosin express gelé-önlet. Használatra kész gclé-maszsza, mely üvegekben és bádogdobozokban kerül forgalomba.
Sütemények, torlulapok, piskóta, teasütemény, angolkalács stb.
Pomosin-nal sütve, ezek több napon ál teljesen friss állapotban
maradnak meg, tehát az el nem fogyod sütemények nem vesz
nek karba, azokat egy következő napon is szerepeltethetjük az
étlapon. Ugyanis a Pomosin meggátolja a sütemény eredeti
belső nedvességének elpárolgását, így az napokig friss marad.
Ez oly hatalmas megtakarítást jeleni, amit felesleges a szak
ember előtt külön kiemelni.
A sütemények sütésénél az u. n. sütö-Poinosint használjuk.
Ezt úgy készítjük, hogy !)2 gramm vizel forrásig melegítünk,
majd tűzről levéve, 8 deka Pomosin-port adagolunk bele, bab
verővel való iolytouos keverés és verés közben, lassan és foko
zatosan, lehetőleg szőrszitan at. A sütő Pomosin-ból annyit
adunk, amennyi a süteményhez használt liszt 10—15%-a.
Tortabevonatok, gelék stb. készítéséhez az express gélé ön
tetet használjuk. Ez szintén tetemes idő- és inunkamegtakaritasl jelent, mert percek alatt kész a legfinomabb gélé. Az ex
press gelé-masszahoz adhatunk gyümölcslevet, rumot, vagy
egyéb ízesítő és színező anyagot, de használhatjuk egyedül is.
10 deka gelé-masszához azonban 1 és i/2 gramm. Pomosinsavoldatot kell adni, mert csak sav liozáadása által indul meg
a gelé-massza megszilárdulási folyamata. A Pomosin-snv ké
szén kapható azonban mindenki egyedül is előállíthatja a gyár
előírása alapján, borkősav (acidum tartaricum) megfelelő
arányban elkészített oldata alakjában.
Poinosinnal készítünk krémeket, fagylaltokul, marcipánt
stb- A Pomosin használata által elérjük a tartósságot és a hő
mérséklettel szembeni ellenállóság tetemes felfokozódását.
Krémek, habok nem esnek össze, fagylalt nem jegecesedik meg,
hanem eredeti útlapotokban maradnak meg, hideg, vagy meleg
behatása alatt is.
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l'elmelíljük még, hogy a '48.100/1932. I '. M. miniszteri rcndélet értelmében a Pomosjn. használata a lafíy la 11kész ílésnél
nem esik kifogás alá.
A Pomosin használatát melegen ajánljuk kartársainknak.
I': készítményekről kimerílő ismertetést készséggel kiilcf a I'oniosin Werke, Frankfurt a Main, magyarországi vezérképvise
letei Budapest, VII., Vörösmarty ueca 20. Tel. 30_7_23
Kérjük, hogy érdeklődés vagy rendelés esetén karlársaink
saját érdekükben hivatkozzanak lapunkra.
«Hattyún Gőzinosó- és fchérncműkUIcsönző vállalat (Buda
Pest, VII., Klauzál-utea 8.) a legmodernebbül újonnan be
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek
mellett áll kartársaink rendelkezésére
Jégrcndelésuél kartársaink íorduljanak teljes bizalommal
a IIUNGAIUA Jéggyárhoz, Budapest, ‘VI. Forgách utca 16.
Telefon: 91-0-71.

F R A N C O I S PEZSGŐ
A KEDVELT MÁRKA!
GLASNER EDE rt., udvari szsUIitó, Budapest,
V., Lipót körút fi. — "Telefon: 11-0-20. Az előkelő
kávéház péksütemény és kenyér szállítója.
A kávékezelésröl. Múlt hó 15-iki számunkban irtunk a
kávéőrlés főbb szempontjairól, rtámutallunk arra, hogy a leg
jelentősebbek a kávé aromájának maradéktalan megtartása és
az elérhető megtakarítások. A kávékivonat elkészítésénél
ugyanezek a szempontok irányadók. A cél minél jobb kivo
natot nyerni, minél kevesebb költséggel Azok, akik külön
böző módokat kipróbáltak már, tudják, hogy fenti szempon
tok figyelembevételével egyike a legjobb módszereknek a
káwf forrázás. Előnye, hogy a főzéssel szemben a kivonatolás
ideje nem huzamos, erőteljesen választja ki azonnal az érté
kes anyagokat anélkül, hogy a csersavat is kivonná. A már
közismert «Mustapha» kávéforrázógép hengerébe például el
helyezzük a hideg és lehetőleg légmentesen tartott őrletet, le
forrázzuk a 100 C fokú vízzel, ami által az őrletből a szűrő
papíron keresztül a kávé nemes anyagai a legrövidebb idő
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alatt kivonódnak. Fölösleges azt talán kihangsúlyozni, hogy
mit jelent ez az aroma szempontjából a főzéssel szemben,
ahol hosszú ideig erős párolgásnak van kitéve az őrlet és a
csersav kiszivárgásának is bőséges idő jut. A megtakarítás
szempontját is sikerrel szolgálja a »Mustapha« kávéforrázó
gép. Rendkívül elmés szerkezettel ugyanis a vizforraló gépezet
(uitoamtice <i kívánt hőfokon tartja a forralóvizet, igy nem
kell a gázt felesleges hevítésekre felhasználnunk. Amikor
ugyanis a 100 C hőfok eléremtetl, a gázláng a hő fokától el
alszik, csupán az alapgyújtóláng marad égve. Amikor ilyen*:
módon a víz egy-kél fokkal lehűlt, a változó hőfoknak meg
felelően a gázláng újból égni kezd minden különös beavat
kozás nélkül. Tehát feltétlenül csak annyi gázt használunk
lel, amennyi a kívánt hőnek a pontos működését, amint idő
ről-időre elalszik és meggyullad, állandóan 100 fok körül
tartva a forrázásra szánt vízmennyiséget.
A »Mustapha« gépet a magyarországi vezérképviselő
Itnnátli Lajos bárki kívánságára készséggel és kötelezettség
nélkül mutatja be.
>

Zwack-Hkőrgyár elsőrangú gin-t, whyskv-l. vorinuthot, cocktaill és tokaji borból főzött konyakot hoz
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal
egyenértékűnek ajánl a kartársak szives fűzeimébe.
Fenti öt cikk sok külföldi márkánál még jobb F.
Mixeléshez páratlanok. Kecskeméti barackpálinkája a
legjobb a maga nemében.
A NATIONAL Regisztráló Pénztárak Rt. ezúton értesíti a
tisztelt Kartársakat, hogy a Nemzetközi Vásár alkalmára a vál
lalat helyiségeiben rendezel! árukiállitás 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 problémáját jelentik. — Uj
irányzat, modern felfogás érvényesül természlesen itt is. Ezek
betartásával bátran mondható, hogy az ellenőrzés abszolút
tökéletes. A vállalat IV., Sznrka-u. 4. szám alatti helyiségeiben
rendezett kiállítással biztosította magának a kiállítás tetszés
szerinti idejét, állandó hozzáférbetőségét. másrészt magán a
Nemzetközi Vásáron amugyis képviselve volt minden szakmá
ban kiilön-külön, minden egyes kiállító kereskedelmi faktor
révén. A Szarka-utcai kiállítás bármikor megtekinthető, min
dennemű vételi kötelezettség nélkül.

Kristály ásnanyos forrásuiz. csal? Szent Lukács uédjeggyel eredeti

Kávéházak
T a r tó s h u llá m
uj e ljá rá s s a l cs a k

"j . 1
n la fo n iá t é s f a lá t n é h á n y ó r a a l a t t k ü lö n le g e s
é f l á r á s s a f u H á v a ? á zso lju k ! Díjtalan bemutatás Szakszerű la k a sta k a r.tá ^

i i n> <> e v v a c u u m ci á n ozó és lakásk&rbantartó vállalat
M
Budapest, Csengery ucca M. - Telefon: 13 0-95.

ECKERT-nél
! Í>L1lÍílL!ÍlilL!=ÍÍ
■

SÍDÜL

fém-,
ablakés

márványtisztitásra a legalkalmasabb!

jjjnjj|
rejti

Götzl Lipót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T
Telefon: 96-6-86 és 96-8-27.
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BORPALOTA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.
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Telefon : 34 - 5 - 29.

Ferenc József rakpart 6.
Telefon: 84-5-59. — Üveg és porcellán.

épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat
minden szinbea a legolcsóbb árban készít
K R O N E M E R D Á V I D márványipari üzeme,
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút
sarok.) Telefon: 37-8-69
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18-4 64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait
palackozva és hordótételben.
I r n n ó n o t irodájába, üzletébe, otthonába
I T U y v | J v l legolcsóbban Édes és Decsynél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás,
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 18. Tel: 44-2-24.

RESIDENZ"

penzióban mind a négy emeleten kaphatók. Idősebb
uraknak és hölgyeknek, szívbajosoknak, asztm ásoknak
és elmeszesedésből eredő betegségeknél nagyon fontos,
hogy a Residenz 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 Residenz 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.

Kedvezményes ajándék lapunk t» olvasóinak
g b ló - w té p iÉ p M w c n w

JV IS R U Ij

J fK fk véaxetf 6 a r á t o f t I f
s o k é r té k e s n y e re m é n y é s ju ta lo m 1 m e ly e t a z a la n ti c é g k é sz ít.
1 felvételből kidolgozva 1 nagy szalón festett fotó 18x24 cm. nagyságb»n színes kék,
vagy barna sziliben, vagy akvarel kivileiben. E z a z á r c s o p o r t n a g y c s a lá d i k é p e k r e
is é rv é n y e s . U tlev el é s ig a z o lv á n y k é p e k a z o n n a l k é s z ü ln e k 40 fillérért! 6 darab
rendelésnél. — Részvételi dij pengő 10.70 helyett lapunk olvasóinak csak pengő 5.7 0 .
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Minden színben és formában készül.
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Felelős kiadó: Gyencs Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai imiinlózclc.
Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5

