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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG*?

Február 5-ig megfizetendő az I. negyedévi báz- 
hér első részlete.

Február G-ig befizetendő a nem átalányoz.ol! és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Február 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak 
lény űzési és forgalmi adóálalánynkat megfizetni.

Február 10-éu (hétfőn) d. ti. 5 órakor elöljáró- 
sági ülés az ipartesliilel tanácstermében.

Február 15-ig fizetik a fény űzési adót azok. akik 
nem tagjai az adóközösségnek. Esedékes a kereseti, 
jövedelem- és vagyonadó, ezek pótlékainak első rész
iele, úgyszintén az italmérési illeték 1. negyedévi 
részlete.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási en
gedélyek iránti kérvények.

Február 15-ig beküldendő az OTI-hoz a baleset
biztosítási célokat szolgáló vallomási ív.

Február 20-ig befizetendő az átalánvozolt és ze
nés kávéházak vigalmi adója.

Február 24-én (hétfőn) délután 5 órakor évi ren
des közgyűlés az ipartesliilel tanácstermében.

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

Február 20-ig kell beadni az. 1934. évre szóló ke
reseti-, jövedelem- és vagyonadó vallomásokat.

Február 20-ig kell kifizetni a vigalmi adó hátra
lékokat. ______________________

31leüthivó
A Rudapesti Kávésok Ipartestiiletének Elöljáró

sága f. évi február bú 10-éu (hétfőn), délután öt óra
kor az ipartesténél tanácstermében

l*í L É S T
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.

JK egfkiró
A liuda/iesti Kávésuk Ipcrlesliiletc 1030. február 

24-én (hétfőn) délután 5 órakor az Ipartestület ta
nácstermében (VIII.. József-kőrút 38. 1.) tartja meg

16-IK ÉVI RENDES 
KÖZGYŰLÉSÉT,

melyre az ipartestület tagjait és a kávésipar barátait 
tisztelettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok nem határo
zatképes számban jelennének meg, az f. évi március 
2-án (hétfőn), délután 5 órakor az ipartestület tanács
termében ugyanezen napirenddel fog megtartatni. 

Budapest. 1936. február 1-én.
J)r. Havas Nándor sk., Mészáros Győző sk..

főjegyző. elnök.
*

Napirend:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1935. évről szóló jelentés
3. Az 1935: évi zárszámadások előterjesztése és 

jóváhagyása.
4. Az 1936. évi költségvetés előterjesztése és 

jóváhagyása.
5. Az alapszabályok 16., 21. és 25 S-a értelmében 

megüresedett tisztségek betöltési', (elnök alelnök, 5 
elöljárósági tag. póttagok. 3 számvizsgáló, ipartestületi 
szék tagjainak megválasztása, esetleg megüresedő 
tiszt ségek betöltése.)

6. ITatározthozatal az iparleslület ügyészi állásá
nak betöltése tárgyában.

7. Ipartestületi szék alapszabályainak megállapí
tása.

Kiulapest, 1036. február 1-én.
Dr. Havas Nándor sk.. Mészáros Győző »k..

főjegyző. elnök. <3. Irányárak megállapítása.

Budapesti Központi ÁltalánosA **»*«» kávéházai, szánodéi 
Tejcsarnok Részv.-Társ. kávéméré.ei».k unitija
VII., Rottenbiller ucca 31.
Telefon: *40-2-65, 35-0-16. Intcrurbán: 34-6-68.

Tojás osztály
Sürgönyeim: „Köztej Budapest"
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9. Iparosok nyugdíjbiztosítása ügyében határozal- 
bozatul.

10. Esetleges indítványok.
Kivonat az alapszabályokból:

14. g. A közgyűlés határozat képes, ha azon az ipartestü
leti szavazásra jogosult tagoknak legalább 10%-n jelen vau.

A napirendre lel nem vett indítványok csak abban az 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 tag aláírásával, ha 
rom nappal a közgyűlés elölt, írásban az elnöknél beadatlak.

Kivonat a: 1032. évi Vili. törvénycikkből:
11. g. Az ipartestületben minden tagnak van tanácskozási 

és szavazati joga, szenvedő választói joga ellenben csak olyan 
tagnak van, aki magyar állampolgár és aki az ipartcstiilet mű
ködésének területén legalább hálom év óla űz képesítéshez 
kötött ipart.

Tanácskozási és szavazási jogát nem gyakorolhatja és az 
ipartestületben semmiféle tisztet be nem tölthet és semmiféle 
megbízatást nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tagnak olyan 
helyettese:

1. aki gyámság, gondnokság vagy csőd alatt áll;
2. aki bűntett, yagy az állam ellen nyereségvágyból elkö

vetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá aki fegy
házbüntetésre. három hónapot meghaladó fogházbümeiésre, 
hivatalvesztésre vagy a politikai jogok gyakorlásának felfüg
gesztésére szóló ítélet hatálya alatt áll;

3. aki a tanácskozási és szavazási jog gyakorlásának szü
netelését, vagy a kapott megbízatás visszavonását kimondó 
fegyelmi ítélet hatálya alatt áll;

4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van.
Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok személyesen, 

jogi személyek, a részvénytársaságokat és szövetkezeteket s 
ideértve, meghatalmazott képviselőjük útján, közkereseti tár
saságok az üzlet vezetésére jogosított tagjuk útján gyakorol
hatják. Az iparnak kiskorú javára gyakorlása esetén az ipar
testületi tagsági jogokat az. gyakorolja, aki az ipart kiskorú 
javára űzi.

A közgyűlés után este 0 órakor tál sasvacsora, melynek 
helyéi utóbb közöljük. A társasvacsorán vendégeket szívesen 
látunk. A vacsorán való részvételt kérjük előzetesen bejelen
teni (Telefon: 32-1-05.).

SZENT
I STVÁN
CSALÁDI SÖR
11/2 literes  
zárt palaekokban

.............
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gyártmánya

A társadalombiztosítási
hátralékok rendezésének 
szabályai

A társadalombiztosítási tartozások részbeni elen
gedése iráni beadott kérvények túlnyomó részéhez a 
kérelmező nem csatolta az előírt Teltételeket lvitellér- 
demlöen igazoló bizonyítékait, leginkább azért nem, 
mert a munkaadó maga sem volt tisztában azzal, hogy 
mit és hogyan kell igazolnia. Ennek persze az leli a 
következménye, hogy a bizottsági előadó, mielőtt ér
demleges javaslatát a bizottságnak megtenné, a kérel
mezői a hiányok pótlá-ára hívja lel. megadva azt, 
hogy mii és hogyan kell igazolnia. Természetesen az 
egyes munkaadók sajátos körülményei, az egyes üze
mek különböző természete más és más igazolások be
szerzéséi kívánja meg. Ilogy csupán egv példára hi
vatkozzunk: a borbély-kisiparos aligha van abban a 
helyzetben, hogy bizonyítani tudná azt, hogy üzemé
nek fennmaradását a szószoros értelmében vett köz- 
gazdasági érdekek kívánják. Ezért lehál a bizonyíté
kok pótlására kiadott felhívások nem meríthetik ki 
írásban mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a rcn- 
delel által előírt feltételeket a munkaadó igazolhatja 
s inkább csak tájékozásul szolgálnak, hogy még minő 
feltételekéi és milyen okiratokkal kell igazolni.

Általános elv, hogy az igazolni kívánt lényt hilelt- 
érdcmlő okirattal kell bizonyítani. lehetőség szeriül 
hatósági bizonyítvánnyal, iparhatósági bizonylattal, hi
teles üzleti könyvekkel, nem aggályos magánokiratok
kal, stb.

Csupán tájékoztatás végeit felsoroljuk a fontosabb 
feltételeket és rámutatunk arra. hogy azokat miképpen 
is kell igazolni.

1. Czeme önhibáján kivid veszteséget szenvedett 
s ez a tartós veszteség oly nagymérvű, hogy üzemének 
fenntartása csak a társadalombiztosítási tartozások 
egy részének elengedésével biztosít haló.

Amelyik üzem, vagy vállalat hiteles üzleti köny
vekéi vezet, a könyvek az említeti tényeket bizonyít
ják. A kisiparos, aki ilyen könyvek vezetésére nem 
kötelezett, ezeket a körülményeket egyéb módon iga
zolhatja. így például, hogy adóját leszállították, va
gyoni romlás címén törölték: azelőtt lényegesen na
gyold) üzem helyisége, lakása volt és kevesebb bért 
fizet jelenleg, mini azelőtt: azelőtt (j—8 alkalmazottal 
dolgozott, jelenleg csak 2- alkalmazottja van. stb. 
Azt. hogy a veszteség a hátralékostól független körül
mények folytán következett be, igazolni lehet a gaz
dasági válsággal, a bel- vagy külföldi fizetési eszkö
zök értékében beállott változásokkal betegséggel, ele
mi csapásokkal, a fogyasztás arányának a divat vagy 
más hasonló tényezők változása miatt beállott eltoló
dásokkal stb. Az önhibán kívül előállott veszteségnél 
különösebb bizonyítékra nincs szükség, ha a veszte
séget köztudomású téli vek okozták. Egyébként erre 
vonatkozniaq az Illetékes iparltntósáf/ bhnniiitvrim/át 
is be lehel matatni.

2. Az üzem. vagy vállalat működéséhez közgaz
dasági érdekek fűződnek. Ezt az üzem természete sze
rint különböző körülmények fennforgásával lehet iga
zolni. mert közgazdasági érdekűnek tekinthető a vál
lalat vagy üzem működése, ha termelvényei a köz-
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.szükséglel kielégítésének, vagy a hely áralakulás biz
tosításának jelentős eszközei,

ha tennelvényei a belső piacon külföldi árúkat 
pótolnak,

ha működéséhez pénzügyi érdekek fűződnek,
ha további működése az alkalmazottaknak, vagy 

a hátralékos állal eltartottaknak számára, vagy az 
önálló gazdasági alanyok életképességének fenntartá
sához fűződő közérdekre tekintettel szociális vonatko
zásban is kívánatosnak mutatkozik.

Amennyiben tehát a munkaadó hitelesen igazolja 
(helyhatósági bizonyítvánnyal), hogy az általa eltar
tottak száma és alkalmazottainak száma oly nagy, 
hogy üzemének megszűnése szociális vonatkozásban 
hatna károsan a közérdekre, az üzem vagy vállalni 
közgazdasági érdekíisége bizonyítottnak tekinthető.

3. A vállalat vagy üzem tulajdonosának, úgyszin
tén a vele egyetemlegesen fizetésre kötelezett személy
nek nincsen egyéb vagyona, amelyből a tartozást be le
het hajlani.

Ezt a mupkaadó helyhatósági vagy kifejezetten 
a vagyontalansági bizonyítvánnyal igazolhatja, nem 
szükséges téliát szegénységi bizonyítvány. Ha pedig in
gatlana van, a telekkönyvi kivonatot is he kell mutat 
ni, igazolni az ingatlan forgalmi értékét is. Hangsú
lyozzuk, hogy ha valakinek társadalmi helyzetéhez 
mért megélhetését biztosítja, vagy akár megterhelt in
gatlana van, ez még nem akadálya a tartozás részbeni 
elengedésének. Igazolni kell azonban, hogy a munka
adó házastársának és a munkaadóval egyetemlegesen 
fizetésre kötelezetteknek sincsen olyan egyél) vagyo
nuk, amelyből a tartozást be lehet hajtani.

4. A rendelet (1) bekezdésének 3. pontja esetében, 
vagyis, ha 1933. év végéig megszűnt vállalattal, vagy 
üzemmel kapcsolatban kéri az adós a tartozás elenge
dését, a tartozás részbeni elengedésének egyik felté
tele, hogy a kérelmező igazolja, illetőleg valószínűsítse, 
hogy olyan vállalatot, vagy üzemet létesített, vagy 
szándékozik létesíteni, illetőleg olyan kereső foglalko
zásban helyezkedett el, vagy olyan kereső foglalko
zásban elhelyezkedése van kilátásba, amelyből eredő 
tiszta jövedelme a hátralék kétszereséi nem haladja 
meg és évi 6000 pengőnél sem több.

Ha működő üzemről van szó, vagy a hátralékos 
már állásban van, a jövedelmet igazolni különösebb 
nehézséggel nem jár. Abban az esetben, ha hátralékos 
a jövőben kíván üzemet vagy vállalatot létesíteni, vagy 
keresőfoglalkozásban elhelyezkedése csak kilátásban 
van, természetes, hogy jövedelmet nem igazolhat. 
Ilyen esetben elegendő, ha az üzem vagy vállalat léte

sítésére irányuló tárgyalások megindulását, valamilyen 
vállalatnál slb. elhelyezkedése iránt lett lépéseit stb. 
igazolja.

Általában, ha a kérelmezőnek az igazolások tekin
tetűben bárminemű kérdése vagy kételye van, fordul
jon közvetlenül ügye bizottsági előadójához, aki a fel
világosítási készséggel megadja. Ugyancsak a bizott
sági előadótól kell kérni a feltételek pótlására adott 
határidő meghosszabbítását is, ha a bekért igazolá
soknak a kitűzött határidőre beszerzését valamilyen 
körülmény gátolja.

Itt közöljük, hogy a hivatalos megállapítás sze
rint az ÜTI budapesti kerületi pénztárnál 9774, a vi
déki kerületi pénztáraknál 24.328, tehát összesen 
34.102 kérvényt adlak be. Ebből Budapesten 1800, vi
déken 214, összesen 2014 kérvényező tartozása haladja 
meg az 5000 pengői. A MAII 1-hoz beérkezett kérvé
nyek száma kb. 2500. l)r. RUTIS.

wjsm. * u & jr ét él U tlil ■ *tlo lja ro sag i ules
1930. január 24.

1930. év elöljárósági tevékenysége intenzív mun
kával vette kezdetét. A napirenden levő — az ipari 
éiet minden vonatkozásával foglalkozó, — 23 pont 
dokumentálja a testület sokoldalú és minden kérdésre 
irányuló tevékenységét.

Az előljárósági ülésen megjelentek: Mészáros
Győző elnök, Dr. Hernády Jenő iparhatósági biztos, 
Gál Arnold és Szabó Sámuel alelnökök, Freiwirth 
Jenő, Grosz Ödön, llorti Károly, Klauber József, Lis- 
sauer Gyula, Oltó Dezső, Weingruber Ignác előljáró
sági tagok, Stein Sándor, Weingruber László szám- 
vizsgálók és Dr. Havas Nándor főjegyző.

Mészáros Győző elnök az ülést megnyitva, üdvö
zölte a megjelenteket az év első ülése alkalmából, 
majd bejelentette, hogy Dr. Strausz Vilmos, Rónai 
Miklós, Strasser Béla, Tarján Vilmos, Katona István 
és Singer Kálmán elmaradásukat kimentették. Az ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Weingruber Ignác és 
Freiwirth Jenő előljárósági tagokat kérte fel.

Az 1935. december 10-én tartott ülés jegyzőköny
ve bemutattatván, megjegyzés nélkül helybenhagya- 
tolt.

Elnök felhívására főjegyző felolvasta az iparunk
ban időközben történt változások jegyzékét. Iparen
gedélyt nyertek és a tagok sorába felvétettek: Krausz 
Iluyó (Korzó), !Meteor Kávéház Kft. (Meteor), Rákó
czi ut 17. Kávéház és Étterem Kft. (Balaton), özv. 
Pintér Imréné (Pilvax). Iparengedélyüket megszün-

ancké K n e ip p
vevő in ek  títy i fra c á tfa i! 

A fto tfa  eaé a  b a c á tsá g ó t 
is  nem  ftze tU e t cá so U a t
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lellek és a tagok sorából töröltettek: Kürti Jázse/
(Korsó), Vermes Ede (Meteor), ozv. Dozsu Jenöne 
(lialatonj, üzv. Páris Vilmosáé (Pilvax), Horváth 
mire (Kossuth). Iparengedélyüket áthelyeztek: Csuuyi 
Rezső (Capri), PoUmamezky u. 8. alól ieréz-körul 34. 
alá, Piutu Ernő (Flórián), hégi Posta ueca a. alól 
Aranykéz ucca 5. alá.

Elnök bejelentette, hogy Oerö Áron kartársai 
leánya esküvője alkalmából levélben üdvözölte és neki 
a testület jókívánságait fejezte ki. (levő Áron köszönő 
levele bemutattatván, az elöljáróság az üdvözléshez 
saját részéről is hozzájárult.

Szávai] Sándor ipartestületi tag elhunytéiról elnök 
kegyeletes szavakkal emlékezik meg, aki sok éven ál 
nagy szorgalommal vezette üzletét és részt vett testü
letünk munkájában.

Elnök indítványára az elöljáróság Szávay Sándor 
emlékét az ülés jegyzőkönyvébe iktatta.

Bemutattatott a székesfővárosi m. kir. Pénzügy
igazgatóság 1935. december 10-én 113/218/1935. V. íö. 
számú véghatározata, amely szerint a IX., Ráday uccu 
12. szám alatti helyiségeket vendéglői, kávéházi és 
korcsmái italmérés szempontjából tiltott üzletté minő
sítette.

A Budujjesti Asztalosok Ipartestületét fennállásá
nak 50 éves jubileuma alkalmával az elnökség meleg
hangú levélben üdvözölte. Az üdvözlő levél, valamint 
az arra adott köszönőlevél bemutattatván, az elöljá 
lóság az üdvözléshez a maga részéről is hozzájárul.

Elnök bejelenti, hogy egy régebbi elöljárósági ha
tározatot teljesít, amikor a közgyűlés elé a kávéházi 
árak megállapítására vonakozó javaslatot terjeszt. Azt 
látjuk, hogy ma minden érdekképviselet az irányárak 
megállapításával foglalkozik, sőt ezek megállpítását a 
különböző vezető gazdasági tényezők kívánják és sür
getik. Az irányáraknak az a jelentősége, hogy abban 
az esetben, ha valaki ellen az árrombolás miatt panasz 
tétetik és ilyen panasz tárgyalásra kerül, az ipartestü
leti széknek és az eljáró hatóságoknak egy megfelelő 
norma álljon rendelkezésére.

Freiivirtli Jenő a kategorizálás kérdését teszi szó
vá, nem-e fog bizonyos osztályba sorozás ártani az 
egyes üzleteknek?

Elnök kijelenti, hogy a kávéházak klassifikálá- 
sa nem nívó, hanem árak szempontjából történik. In
kább attól tart, hogy mindenki arra fog törekedni, 
hogy alacsonyabb osztályba soroztassék. Kijelenti, 
hogy a vonatkozó előterjesztést a közgyűlés előtt min
denki megkapja és így módjában áll hozzászólni. Nem 
is a vonatkozó árak azonnal való életbeléptetésére, ha
nem az esetre szól, ha ilyen irányú panasz tétetik. 
Mindenkinek jogában van, hogy magasabb osztályba 
való sorozását kérje, azt hiszi, hogy erre nem igen 
kerül sor. A súlyos verseny folytán a kávéházak egy
mást ölik. Ila a főváros vezetőségének van bátorsága 
a községi kenyér, viz, villany, meg a gáz árának eme
lésére, nem lehet, hogy a mi üzleteinkben az árroin- 
bolás tovább tartson. Ahol ilyen árrombolás van ós 
nincsen megfelelő anyagi fedezet, annak csak tönkre- 
menés lehet a vége. Ennélfogva ragaszkodik ahhoz, 
hogy ebben az ügyben a közgyűlés döntsön és mindent 
meg fog kísérelni, hogy az árrombolásnak véget ves
sünk.

Lissauer Gyula reámulat a kérdés komolyságára. 
Amikor a közszolgáltatások, nyersanyagok árai állan

dóan emelkednek, csak a kávé ára megy állandóan 
lefelé, llálás szívvel mond köszönetét elnöknek javas
latáért és kéri, hogy foglalkozzék intenzíven ezzel a kér
déssel. Beámulat saját egyéni helyzetére, amikor a 
1'eleki-téren levő kávéházában nem tud kalkulálni, 
mert a kőrútakon levő árakat nem követheti.

Orosz Ödön magáévá teszi Lissauer felszólalását 
és kéri, hogy az ügyel hozza dűlőre. Nem szabad az 
ipar becsületét ilyen módon lerontani.

Weinyruber Ignác azt kéri, mielőtt ez ügyben az 
előterjesztés megtörténik, azt tárgyalja le az elöljáró
ság és szankcionálja.

Elnök kijelenti, hogy minden ilyen kérdést a 
legszabályszerubben fog elintézni. Már volt ebben az 
ügyben kalkulációs ülés és u közgyűlés előtt megtar
tandó elöljárósági ülés napirendjére fogja ezt kitűzni. 
Az árrombolás megszüntetése tisztán u testület tag
jaitól függ és az elnökség mindent elkövet, hogy az 
ipar ne menjen tönkre.

A vita berekesztetvén, az elöljáróság megelége
déssel veszi tudomásul elnök nyilatkozatát.

Főjegyző bejelenti, hogy a tisztességtelen ver
seny ügyében több eset került napirendre. Az egyik 
ügyben már az ipartestületi szék döntött is, a határo
zatot az érdekelt cég megfellebbezte. Más ügyekben 
szóváteltiik egyes cikkek lehetetlen árkiírását és az 
érdekelteket az elnökség behivatta azzal, hogy kalku
lációjukat mutassák be. Minden egyes esetben figyel
meztette az illetőket, hogy az ilyen lehetetlen 
számításokat az ipar érdekében hagyják abba.

Bemutattatott a kereskedelmi és közlekedésügyi 
miniszter január 8-án kelt 02.848—1. számú leirata, 
amelyet főjeyyző olvasott fel és amire nézve elnök ki
jelenti, hogy a szükséges információk beszerzése után 
fogja a választ megadni.

Az ipartestületi munkaközvetítő december havi 
munkásságáról szóló jelentés bemutattatott, amelyhez 
Orosz Ödön, Lissauer Oyulu, Síéin Sándor és Ottó 
Dezső szóltak hozzá, megállapítván azt, hogy a mun
kaközvetítő igyekszik feladatának megfelelni.

Elnök kijelenti, hogy sajnos igen sok olyan ipar- 
testületi tag van, aki a munkaközvetítőt nem veszi 
igénybe és így a jobb munkakeresők elkerülik ez in
tézményünket, amely tehát hivatását nem töltheti be.

Főjegyző ismerteti a vendéglős ipartestülettel a 
kettős tagsági díjak tárgyában folytatott tárgyaláso
kat. A vendéglős ipartestület bár bizonyos koncesz- 
sziókra hajlandó volna, de mi ezt nem tartjuk kielégí
tőnek és ennélfogva a kérdést továbbra is napirenden 
tartjuk és a tárgyalásokat folytatjuk.

A kereskedelmi és iparkamarának a hűtőházi to
jások bélyegzése tárgyában megküldött átiratát és az 
arra adott választ az elöljáróság helyesléssel vette tu
domásul.

A hadirokkantuk, hadiözvegyek és hadiárvák VII. 
kerületi csoportjának levele, amelyben hadi rokkantak 
alkalmazását sürgeti és az arra adott válasz, felolvas
tatott és tudomásul vétetett.

A VIPB. kér. Adófelügyelőségnek megkeresése, 
amelyben a kereseti adó kivetéséhez szakértők kijelölé
sét kéri, bemutattatván.

Orosz Ödön megállapítja, hogy hiába delegálunk 
mi szakértőket, amikor a hatóságok azokat nem hall
gatják meg. Kívánatos volna, hogy odahassunk, hogy
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Pálpusztai sait 
Heller dobos 

emmenthali
Derby sait kávéházakban 

___________ nélkülözhetetlen

az adóügyi előadók a kávéházak viszonyairól kellő
képpen inforináltassanak.

Elnök kijelenti, hogy voll egy i<lö, amikor az ösz- 
szes kávéházakra vonatkozólag az ipartestülettől kér
lek a hatóságok véleményt, azonban ennek a munká
nak sem volt értéke, mivel a hatóságok nem vették te
kintetbe és ezért kértük, hogy mentsenek fel bennün
ket ez alól. Ugyanezt bejelentettük szóbelileg is. de 
nincs semmi akadálya, hogy erre a m. kir. Pénzügy- 
igazgatóság figyelmét felhívjuk.

Főjegyző bemutatja a Kereskedelmi és Iparkama
ra átiratát a jégre mielet végrehajtása tárgyában, amelv- 
i'ek legfontosabb rendelkezése, hogy folyó évi május 
elsejétől kezdve a kávéházakban csakis műjeget sza
bad használni.

Elnök bár a rendelet intencióit teljesen helyesli, 
azonban azt látja, hogy a jéggyárak a jegel olv magas 
áron szállítják, aminek semmiféle jogszerű alapja 
nincsen. Az árak leszállítása érdekében kérni fogja az 
árelemző bizottság eljárását.

FreUoirth Jenő reámulat arra. ha adott csel- 
ben a kávés a sörgyárakhoz van kötve, miért ne le
hetne elérni azt, hogy a kávéházak jégszükségletét a 
sörgyárak — amelyek mindegyike jeget is termel 
lássák el, természetesen mérsékelt áron

Elnök melegen üdvözli ezt a gondolatot, és teljes 
mértékben magáévá teszi. Sajnálattal látja, hogy a 
sörgyárak, ha egv új kávéház nyílik, minden áldoza
tot meghoznak, hogy egy új vevőt nyerjenek, míg a 
régi vevőkkel nem törődnek, mert azok már le vannak 
kötve. A felvetett eszmével foglalkozni fog és átiratot 
intéz ez ügyben a sörgyárakhoz.

Az Ipóknak <iz ipari és kereskedelmi miniszteri 
ügykörök szétválasztása ügyében megküldött átirata 
és az arra adott válasz, valamint a Kereskedelmi és 
iparkamarának a több iparágat gyakorló iparosok la- 
nonetartási joga ügyéhen adott kérdése és az arra 
adott vélemény, bemutattatott és tudomásul vétetett.

Elnök bejelenti, hogv a járdafoglalási díjak leszál
lítása ügyében, mint minden évben, előterjesztéssel 
fordult a székesfőváros polgármesteréhez, azonban is
merve a viszonyokat, nem valószínű, hogy ez a kére
lem sikerrel járjon. Mindenesetre a kérvény beadá
sával a mi álláspontunkat akartuk dokumentálni.

Főjegyző bejelenti, hogv a vivalmi adó ügyében 
küldöttségileg tártunk el az illetékes ügyosztály veze
tőjénél. egyelőre annyi eredményt kaptunk, hogy a 
hátralékok befizetésére engedélyezett határidő meg- 
bosszabbíttafott.

Elnök kijelenti, hogy eljárása alkalmával hangoz
tatta, hogy a vigalmi adó ma már idejét múlta és cl- 
förlendő volna, reámutatva arra, hogv ez a főváros 
részére is mindig kisebb bevételt jelent. Sajnálattal ál- 
lanífia mn.<r. hogv olv értelmű választ kapott. Iioffv ha

F i n V F I  l í i N K t  PIATN1K NÁNDOR 1 ÍVJ I  ES FIAI BUDAPEST
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!

v é o j e g v

Magyar JátékkártyagyAr R.-T*

PI1TNIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rotfenbiller-u. 17, 

Telefon: 81-0-83, 46-8-71. 
Atapittatott 1824.

akad olyan kávés, aki dokumentálja azt, hogy milyen 
jól megy a kávésoknak, nagyon nehéz ebben a kér
désben kedvezően dönteni. Az elöljáróság a jelentés
ben foglaltakat tudomásul vette.

Az iparosok nyugdíjbiztosítása ügyében főjegyző 
bemutatta az Ipok átiratát, amelyben a kötelező nyug
díj-biztosítás tárgyában közgyűlési határozatot kér.

Elnök kijelenti, hogv akkor, amikor az államha
talom gondoskodása a társadalomnak csaknem min
den rétegére kiterjed, kell. hogy az iparosoknak öreg 
napjaikra valamilyen ellátása legyen.

Elnök javaslatára az elöljáróság a kérdést a köz
gyűlés napirendjére tűzi.

Elnök hivatkozással az 1932. évi Vili, te. határo
zatára. amely szerint az évi rendes közgyűlést min
denkor február hó végén kell megtartani, javasolja, 
hogy az február 24-én tartassák meg. Az elöljáróság 
ilv értelemben határoz.

A közgyűlés alkalmával megújítandó tisztségek 
jelölésére jelölő bizottság megválasztását javasolja. A 
jelölő bizottságba Gál Arnold. I)r. Strausz Vilmos, ál- 
elnökök. Weingruher Ignác, Lissauer Gyula és Klauhei 
József elől járósági tagok jelöltettek ki. Az elöljáróság 
elnök indítványát egyhangúlag magáévá tette.

Több tárgv nem lévén, elnök az elöljáróság illé
sét berekesztette.

Az idegenforgalmi ügyek szabályozása
Az Országos Magyar Idegen forgalmi Hivatal. —

A minisztérium az idegenforgalom egységes fej
lesztése érdekében az idegenforgalmi ügyek ellátására
11.001—1935. M. E. számú rendeletlel a következő 
szervezetet álapította meg és ennek ügykörét az aláb 
Inakban szabályózta:

(1. §.) Az idegenforgalmi ügyeket a kereskedő 
lem- és közlekedésügyi minisztériumban szervezel! 
Opzágos Magvar Idegenforgalmi Hivatal biz alábbiak 
bán O. M. I. HA látja el:

(2: $:) Az O. M. I. ÍT. élén az elnök áll. akit a mi
nisztertanács hozzájárulásival a kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter nevez ki. Kél alelnököt és a hi- 
\atal eevéb fogalmazási személyzetét a kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszter léb/ámszaporítás mellő
zésével saját tárcájának, illetőleg az alá ja rendelt in
tézményeknek személyzetéből osztja be. Az O r s z á g o s  
Magvar idegenforgalmi Tanács főtitkára és három 
titkára az O. M. T. TT. személyzetébe lép át: A nélkíi-

m Hüvelyesek, konzervek, fűszer és gyarmatáruk legolcsóbban
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lözhetetlen segédszemélyzetről a hivatal elnöke gon
doskodik. A hivatal szervezetét egyébként a kereske
delem- és közlekedésügyi miniszter rendelettel álla
pítja meg.

ifi. §.) Az O. M. 1. H. ügykörébe tartozik az egész, 
úgynevezett vendégforgalom, tehát a külföldről szár
mazó szorosabb értelemben vett idegenforgalom mel
lett a hazai belső turistaforgalom, hétvégi üdülési és 
hazai nyaralási forgalom is.

Ebben az ügykörében a hivatal:
1. Odahat. hogy az idegenforgalommal foglalkozó 

hatóságok, intézmények, szervezetek és társaságok cél
kitűzése és működése az erők összefogását eredmé
nyezze és feleslegesen párhuzamos munka ne végez
tessék:

2. figyelemmel kíséri az idegenforgalom fejlesz
tésével foglalkozó és a kormány felügyelete alatt álló 
intézmények idegenforgalmi mnnkntervél és idegen
forgalmi költségvetését és mind a munkatervre mind 
a költségvetésekre vonatkozó észrevételeit a felügye
leti jogkört betöltő, illetékes miniszterrel közli:

fi. felügyeletet gyakorol a vármegyék, városok és 
községek idegenforgalmi működése felett, ezt előmoz
dítja és ellenőrzi:

4. odahat, hogv az idegenforgalom szempontjából 
jelentőséggel bíró helyek, gyűjtemények, intézmények, 
néoművészeti termékek és egyéb cikkek az idegen ál
lel könnven hozzáférhetők és a nemzet kulturális szín
vonalának bemutatására méltó állapotban legyenek:

5. felügyel arra. hogv az idegenforgalom érdekét 
szolgáló beruházásokat céljuknak megfelelően vég- 
zik-e?

fi. gondoskodik arról, hogv a jelentősebb sport 
és turisztikai események, kongresszusok, kulturális iin- 
nenségek. kiállítások, vadászati, halászati lehetőségek 
és általában az idegenforgalmi szempontból jelentős 
más ''lkaknak az idegenforgalom fokozását is szol
gálják:

7. biztosítja előfeltételeit és lehetőségeit annak, 
hogv az idegenek a magvar iparművészeti, ipari és 
háziipari cikkeket minél nagyobb mennyiségben vá-
> ár ni iák:

s rllcnőrzi n »f>n<h'ahl‘óii)ar ('szállodák, penziói, 
vondcnJnl: Vópphdzolc rs más vállalatok) vzpmcil ah 
hói a srempnnlhnl. hoov ot iderrpaforc/nlom 7.öv’lrl- 
mrv”rinrl.’ vit'nfrjpjipnek:

Előmozdít io a vendéglátóiparnak az idegen forga
lom szmnnmit iából kívánatos irányban való feilődé 
sét támogat5" idegenforgalmi célokat szolgáló érde
kei! •

0. külföldön a magyarországi idegenforgalom cél- 
íaii szolgáló propagandamunkát főit k? másoknak 
'l '’on mopkáíát iránvítia, a propaganda korszerű esz-

Springut Henrik tojás-
utóda O íner M árton !13(jyk6r6SK6(IÖ

Budapest, VI., Vasvári Pál ucca 10. — Tel.: 21-7-54.
Számos budapesti kávéház, étterem és vendéglő 

állandó szállítója.

közeit tanulmányozza és felhasználásukról gondosko
dik;

10. külföldön idegenforgalmi propagandairodá
kat állít fel, ellenőrzi és a szükséghez képest áthelyezi 
vagy megszünteti azokat;

11. gondoskodik arról, hogy a külföldi idegen- 
forgalmi szervekkel hatásos együttműködés fejtes
sék ki;

12. az idegenforgalom fejlesztését célzó ímmka- 
lervet és költségelőirányzatot évenkönt összeállítja:

Ifi. véleményt nyilvánít a közlekedési vállalatok 
menetrend-tervezete és az. idegenforgalmat érintő díj
szabás intézkdésci tárgyában:

14. idegenforgalmi szempontból ellenőrzi az or
szágiján működő utazási irodák és turisztikai propa
gandairodák műk ö d ését;

Iá. ellenőrzi az idegenvezetők működését, gondos
kodik azok képesítéséről és továbbképzéséről:

Ifi. a szükséghez képest gondoskodik az idegen- 
forgalom céljait szolgáló adatgyűjtésről és annak szak
szerű feldolgozásáról:

17. fejleszti az idegenforgalmi szakoktatást és 
szakirodalmat.

(4. §.) Az idegenforgalom fejlesztésével foglalko
zó és a kormány felügyelete alatt álló intézmények 
kötelesek idegenforgalmi munkaterviiket és költség
vetésüket az O. M. I. TT.-nak bemutatni:

(5: §.) Amennyiben valamely hatósági intézkedés 
fontos idegenforgalmi érdekeket érintene, a hatóság 
intézkedése előtt a lehetőség szerint szerezze meg az
O. M. T. Tí. véleményét:

(6: §.) Az 0. M. í. II:-nak feladatai ellátására a 
következő anyagi eszközök állanak rendelkezésre:

A kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium 
költségvetésében az idegenforgalom fejlesztése céljára 
előirányzott összegek, valamint a kivándorlási alap 
rendeltetésének módosításáról szóló 19fi4:XXlY. tör
vénycikkben megállapított hozzájárulás:

az államvasutak fiO km-né! távolabbi utazásra ér 
\ ényes menetjegyei után jegyenként beszedett 2 fillér 
díjrészletből, az államvasutak költségvetésében idegen- 
forgalmi célokra előirányzott összeg:

az IBUSZ Rt. hozzájárulása és egyéb hozzájáru
lások.

7̂. §.) A kereskedelem- és közlekedésügyi minisz
ternek idegenforgalmi ügyekben véleményező szerve 
az Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács. A Tanács 
tagjait 5 ev tartamára a kereskedelem- és közlekcdés- 
i’gvi miniszter nevezi ki. A Tanács véleményezése ki
terjed az országos jelentőségű idegenforgalmi numka- 
lorvre. valamint az idegenforgalom és belső turisztikai 
forgalom általános jelentőségű kérdéseire. A Tanács- 
n:ik az egyes szakminiszterek küldöttjein, valamint 
az államvasutak küldöttjeit; felül, legfeljebb fit) tagja
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lehel. A Tanács elnöke az (). M. I. II: elnöke, aki az 
elnöklés kérdésében akadályoztatása esetében saját ha
táskörében intézkedik.

Az 0. M. I. II. a Tanács tagjaiból albizottságokat 
alakíthat és ügykörükéi szabályozhatja. Az albizott
ságokba a Tanáes kötelékébe nem tartozó szakembe
rek is meghívhatok.

(8. §.) Az Országos Magyar Idegenforgalmi Ta
náes tagjainak működésű kéri díjazás nem jár.

(9. §.) Ez a rendelet január 12-én lép hatályba 
és hatálybalépésével az Országos Magyar Idegenfor
galmi Tanáes szervezése tárgyában kiadott 25800928. 
M. E. és 6720/1931. M: E: szánni rendeletek hatályu
kat vesztik:

3fefentés
a Budapesti Kávésak Szakirányú Tanonciskolája 

1935—3(1. tanév I. félévi munkássát/áról.
Minden foglalkozási ágnak, ha jövőjét biztosítani 

akarja, megfelelő, jól képzett utánpótlásról okvetlenül 
gondoskodnia kell.

Nagy jelentőségű az ulódképzés minden iparban, 
így a magyar vendéglátó, különösen a kávésiparban is.

A kávésipar támasztotta igényeknek azonban csak 
tanult, és igen jó modorú pincérek felelhetnek meg.

Nagy érdekek fűződnek a jó kávéházi pincér kép
zéshez. mint amilyenek a pesti ember második ottho
nának a kávéháznak a lehető legvonzóbbá tétele, to
vábbá az idegenforgalmi és ezen túl a nemzeti érdek. 
Ezekkel a meglátásokkal kezdők meg az ú j 1935- 36 
iskolai évet. A beiratások szeptember 5. 6. és 7.-én 
voltak, amelyeknek eredménye:

beírtunk az I. osztályba 12 
TI. osztályba 11 

TTL osztályba 9 
TV. osztályba 12

összesen: 44 tanulót.
Ez a létszám azonban az igazgatóságnak az erő

sebb ütemű beiskolázást fokozó tevékenvsége eredmé
nyeként a félév végére 60-ra emelkedett. Bizonyos, 
hogy az egyes üzletekben megbújó ..újságos fiúk" 
felkutatása, a főnökök írásban való megkeresése nagy 
terhet rótt az iskolára, de az eredmény a fáradtságot 
megérte.

Megállapítható, hogy bár a fanoetartás sok eset
ben kevés örömet jelent a főnököknek, mégis megél lés
sel fordultak az igazgató erélyes eljárása felé tudván, 
hogy utánpótlás nélkül az ipar lassú kihalásra van 
ítélve.

Az év elejétől január 31-ig 36 intőt, illetve felszó
lítást küldtünk el és 6 esetben a feljelentéssel is kellett 
élnünk. Két főnököt az elsőfokú iparhatóság 6 10
pengős pénzbírsággal sújtott.

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 38-5-59.
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

Behozata l i  ko r lá tozások
miatt már előre ajánlatos, ha vevőink teával a téli 
szezonra magukat ellátják.
Friss termésű, hosszú éveken keresztül bevált tea
keverékeink megérkeztek, azokból kimérve is bármily 
mennyiséget szállítunk.
Imperiál teakeverék 
Royal teakeverék 
Lipton teakeverék 
Teakeverék a) 
Teakeverék b)

P. 20.65 
„ 18.45 
„ 19.65 
„ 17.40 
„ 14.80

Jamaikai vágott rum 50% P. 5.90 
Jamaikai vágott rum 60% „ 6.90
valódi jamaicai rummal, többéves vágás.

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

Telefon: 39-2-77.

A tanulók későn járásánál keresi ük az okot. Ha a nö
vendék a megintés után azzal a kifogással élt, hogy 
éjjeli munkabeosztása hátráltatja a pontos megjelenés
ben. akkor a 150.443/1930. számú rendelet 8. §-ára 
való hivatkozással kértük a lanolinok nappali munkára 
való beosztását

A növendékek közül lúlidős voltuk miatt teljesen 
bélén, az érettségi bizonyítvány birtokában a közisme
reti tárgyak hallgatása alól fel vannak mentve négyen.

A tanulók valláserkölcsi nevelését a felekezet sze
rinti hittanórákkal, a római kalholif ásóknál az idejé
ben való gyónás, szí. áldozással biztosítol!uk. Nyugod
tan állíthatjuk, hogy iskolánk nevelő és oktató mun
kája alapos és eredményes. Az egész vonalon a teljes 
rendszeresség és az anyag gondos előkészítése bizto
síttatott. Az írásbeli munkák száma tartalma és kiállí
tása áttekintést nyújt a tárgyalt anyagról, az iparral 
és az élettel való közvetlen kapcsolatokról. A gyakor
latiasság minden tárgy tanításának keretében érvé
nyesült. Kiterjedt figyelmünk arra is. hogy (állításunk 
keretében kellő módon kidomborodjék az. hogy minő 
veszélyeket jelentbei tanulóinkra, de vendégeinkre is a 
munka közben vigyázatlan és meggodolatlan maga
tartás.

A jellemnevelés nemeseébi munkája leendőink 
közöli az első helyet foglalja el. Ili a mgfelelő ideálok, 
példák állításával szép eredményi ériünk el. Az évfor
dulókat és megemlékezéseket is ennek a célnak a szol
gálatába állítottuk. A m. kir. Tudománvegyetem fenn
állásának 300. évfordulóján a magyar élniakarásről.
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1 ooo db. te ra sz fo te l prima
kivitelben részletekben is. Darabja p 3 a « f O
B m i a j I  Zs és Pia kávéházi berendezők.

Király-u. 44. -  Telefon: 29-1-34.

Pázmány Péterrel Kapcsolatban az áldozatos munká
ról. a tudomány szeretetéről és a szellem erejéről be
széltünk. ltjaink megértették, hogy el vész az. a nép. 
amely tudomány nélkül való. A tudást, a tanulást, a 
fejlődést az iparos sem nélkülözheti. Liszt Ferenc szü
letésének évfordulóján, a hűségről, mint az emberi 

erények egyik legértékesebbjéről szülöttünk. Liszt hű 
volt nemzetéhez, művészetébe/., (munkájához) édes
anyjához. Október 81-én takarékossági napol tartot
tunk, és bizony a következő órán tanulóink legtöbbje 
több kevesebb megtakarított összegről szóló póshda- 
karékpénztári betétkönyvecskéi mulatott fel. amely a 
boldogulásnak, egy esetleges szép jövőnek, önállóság
nak. vagy valami fényes kávés karriernek képezheti 
alapját. Sikerült megértetni ifjúinkkal, hogy a Minden
hatón kívül, csak magunkra számíthatunk. Takarék- 
könyvük csupán azoknak nincs, akik szüleiket támo
gatják. Ezek a mai viszonyok között félretenni nem 
tudnak semmit.

A tanulók egészségi állapota jó. A december havi 
iskolaorvosi vizsgálat megállapította, hogy néhány bo
kasüllyedésen kívül, csak kél tanulónak van liidő- 
csúcshurutja.

A félévi eredmény: mukiszlol!
félnapok

Osztály .Teles Jó Elégs. Elégi. Esz. Kiii n. o. Fin. Ossz. ig. si.ig.
T. — 3 5 8 — 1 5 — 22 71 13

II. — 4 4 1 — — 3 — 12 37 í 1
III. — 3 fi --  -- — 1 — 10 75 —
IV. 1 2 2 _ 0 — — fi Ifi 21 —

Ossz.: 1 12 17 n 2 1 fi fi (ifi 207 24
Az iskola, fenntartó Ipartestedet Elnökségének ál-

dozatkészségéért köszönetét mondva, kérem jelenté
sein szíves tudomásulvételét.

M a r i o n  J ó : s e f  
igazgató.

A jégrendelét
A jég termelése és forgalomhabozalala iparunkat 

közvetlenül érdekli. Ez okból az alábbiakban ismertet
jük a jég üzletszerű termelése, gyűjtése, forgalomba- 
hozatala és használatáról szóló 17.233/1934. K. M. sz: 
rendelet végrehajtása tárgyában 66.700/1935. I. K. K. 
M. szám alatt kiadott rendelet iparunkat érintő fonto
sabb rendelkezéseit.

1. .4 r e m i d e t  m i i  jer/ és t e r m é s z e t e n  j é g  k ö z ö l i  a

H a n to s  te s tv é r e k  r. t.
f e s t ő , máxofó és 
fapéfáxó iparttxem
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.

f o r g a l o m b a l w z a t a l  s z e m  p o n t  j ó b ó l  k ü l ö n b s é g e t  n e  in  

t e s z .  Minthogy azonban a rendelet számos rendelke
zése a műjégre és a természetes jégre bizonyos eltéré
seket tartalmaz, a műjég és a természetes jég fogalmá
nak meghatározása is szükségesnek mutatkozik. A 
műjég vegyi vagy bármely más úton mesterségesen 
fagypont alá hűtött hőmér:éklet segítségével termelt 
jég. A természetes jég a hideg időjárás folytán előállt, 
fagypont alatti hőmérsékleten megfagyott vagy fa
gyasztott vízből előállított jég.

2. A rendelet a forgalombahozatal keretei szem
pontjából nem műjég és természetes jég között, hanem 
kifogástalan, kevésbé kifogástalan (szennyezett) és 
bármilyen használatra teljesen alkalmatlan (fertőzött) 
jég közölt tesz. különbséget. Kétségtelen azonban, 
hogy a műjég rendszerint kifogástalan minőségű a ter
mészetes jég pedig többnyire idegen anyaggal szeny- 
nyezett.

.1 h a t ó s á g  a  v i z s g á l a t  < r e d m é n y e  s z e r i n t  „s z e n g - 
n g e z e t r ' - n e k  m i n ő s í t e t t  j e g e t  k o r l á t o l t  f o r g a l o m r a  k ö 

t e l e s  r e n d e l n i .  A rendelet 6. S-a ezzel kapcsolatban a 
korlátolt forgalom kereteit határozottan megvonja.

3. A rendelet 3. 8-ának 1. bekezdése szerint kor
látolt forgalomra rendelt jeget háztartások részére el
adni tilos.

4. Köztudomású dolog, hogy éleinek italnak a 
fagyasztó közönség részére eladásával foglalkozó üze
mek, így főképpen élelmiszer- és vegyeskereskedők 
háztartásoknak is adnak el jeget. A rendelet 6. §-ának 
1. bekezdésében megállapított tilalom azonban ebben 
a tekintetben is lényeges szűkítést jelent, m e r t  k o r l á 

to l t  f o r g a l o m r a  r e n d e l t  j e g e l  h á z t a r t á s o k n a k  s e n k i  s e m  

a d h a t  e l  é s  p e d i g  s e m  k ü l ö n ,  s e m  p e d i g  m á s  á r é i v a l  

e g y ü t t ,  t e h á t  m é g  m a g á n a k  a z  e l a d o t t  á r ú n a k  t o v á b b i  

h ű t é s e  c é l j á b ó l  s e m .

5. A rendelet 6. §-ának 2 bekezdése szerint a kor
látolt forgalomra rendelt jeget általában é t e l ,  i t a l  h ű 

t é s é h e z  i s  h a s z n á l n i  l e h e t ,  h a  a  h ű t é s t  o l g a n  b e r e n d e 

z é s  m e l l e t t  v é g z i k ,  a m e l y  a j é g n e k  v a g y  o l v a d é k á n a k  

a  h ű t ö t t  t á r g g y a l  é r i n t k e z é s é t  k i z á r j a .  A rendelet idc- 
vonatkozóan csupán példaszerűen említi az elkiilüni-

M o c z n i k -m  u s  t á r legyen minden asztalon I
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lett jégkamrákal, elszigetelt ínIIéléssel ellátott épüle
tüket és jármfívket, de egyáltalán nem zárja ki. hogy 
az említett célra megfelelő jégszekrényt is alkalmazni 
lehessen. Azt, hogy valamely jégszekrény a jégnek vagy 
olvadékának a hűtött tárggyal érintkezését kizárja-e 
vagy sem, csak esetenkint. helyszínim lehet megállapí
tani.

Ipari, kereskedelmi vállalatok jégszekrényei a 
tenntebb említett követelményeknek rendszerint meg
felelnek.

(). A rendelet (1. 8-ában foglalt rendelkezések ösz- 
szefüggéséből világosan megállapíható a rendeletnek 
az a célja, hogy korláolt forgalomra rendelt jég, illető
leg annak olvadéka iparos, kereskedő üzletében étel 
lel, itallal ne érintkezhessél; s ezúton egészségügyi ár
talmat ne okozhasson.

Az említett eél elérése szempontjából a különböző 
üzemekben más és más a helyzet. A végrehajtás fel
adata, hogy a kitűzött célt minden adottságnak meg
felelően valósítsa meg.

A rendelet 0. 8-ának 1. bekezdése szerint korlátolt 
forgalomra rendelt jeget tilos olyan üzem részere el
adni, amely éleit, italt közvetlenül a fogyasztó közön
ség részére árusít. A 0. S. 3, bekezdése e rendelkezés 
alól kivételt állapít meg, nevezetesen megengedi, bogv 
korlátolt forgalmú jeget ilyen üzemnek is eladhatnak, 
ha az üzem tulajdonosa írásbeli nyilatkozatot ad ar
ról, hogy a jeget csakis megfelelő jégszekrényben, el
különített jégkamrában vagy csupán hordók hűtésére 
használja, avagy végül, ha a jéggel csupán olyan élel
miszert hűt, amelyet elfogyasztás előtt még fel kell 
főzni vagy meg kell sütni. E kivételként megállapított 
rendelkezés igen figyelemreméltó, mert lehetővé teszi, 
hogy az élelmezési szakmák jelentős körében termé
szetes jeget használjanak.

Kétségtelen azonban, hogy az élelmezési üzemek 
egy része, főként pedig a vendéglátóiparok gyűjtőfo
galma (dó eső üzemek, a korlátolt forgalmú jég hasz
nálata szem pont jóiból fokozottabb ■óvatosságot tesznek 
megokoltlá. Ilyen helyeken a szokásos üzemi munka 
igen gyakran az ételnek, italnak, másfelől a jégnek 
közvetlen érintkezésével vagy a jég szennyezettségé
nek az ételre, italra közvetlen átvitelével jár, sőt az 
említett üzemek jelentékeny részénél a jégnek italba 
és egyéb hűsítő anyagokba keverése a meleg időszak
ban általános szokássá vált. Minthogy az ilyen üze
meknél az előbb említett írásbeli nyilatkozatnak adása 
a figyelembejövő közegészségügyi érdekek megóvására 
nem nyújt teljesen megnyugtató biztonságot, a rende-

Schillinger Unna Budapest, VI.,
V örösm arthy-utca  47b. — T ele fo n :  21— 3 — 8 5 .
Az ország legrégibb, modernül bi-reudezclt gőzinosodája.

A n a p tó l  k iszőkiilt ,  h en n á zo tt  
é s  m i n d e n  e l r o n t o t t

ha jfes tés t
3 P-ért rendbehos
S z ő k i t é s .  Gép- és 
v i l la n y n é lk ü l i  t a r t ó s

onitolílis 6 P 
FODRÁSZ körűtől"

let (>. S-ának 3. bekezdésében kivételként megállapí
tott rendelkezés velük szemben nem alkalmazható, 
mert ez a rendelet céljával élesen ellenkeznék. Ehhez 
képest semmiképpen sem engedhető meg, hogy kávé
ház, káné mérés, lejivó, cukrászda, uccai fagylalt árus. 
továbbá vendéglő (buffett-üztet), korcsma, penzió ré
szére korlátolt forgalmú ftermészetes) jeget eladjanak 
és pedig még akkor sem, ha ezek a kifogástalan lei
használást írásban kilátásba helyezik.

A jelen pont alatt megállapított szigorúbb jog
szabály magyarázatot csak 193b. évi április hó elsejétől 
kezdve kell az érdekelt /elekkel szemben érvényesíteni.

A 17.233/1934. K. M: számú rendelet végrehajtása 
szempontjából nagyfontosságú, hogy a közrendészeti 
közegek minden olyan esetben, mikor a rendelet meg
sértése, akár hivatalos eljárások során, akár feljelenté
sek következtében tudomásukra jutott, a tényállást ál
lapítsák meg, és gondoskodjanak esetleg a kihágási 
büntető eljárás haladéktalan folyamatba tételéről is.

A kerületi elöljáróságok
megkezdték az italmérési 
illetékek közlését

Az ilalmérési engedélyilletékek kivetési munká
latai befejezést nyertek, Az illetéket az italmérőkkel 
írásban nem közük, hanem a kerületi elöljáróságok 
felhívást küldenek ki a kereskedők részére, amelyben 
felhívják őket arra, hogy a lajstromszerii kimutatás
ban foglalt illetékmegállapításaikat a kerületi elöljá
róságon tekintsék meg.

NAGY IGNÁC SSŜ SSÜ
BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. in.: borszivattyúk, 
szürőgúgelujialackokjjnirafa^^
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Az illolókkivt*U»s ellen az érlesíléslől számítol 1 l.j 
napon belül a felszólanilási bi/olsághoz intézendő és 
a község (város) elöljáróságánál benyújtandó íellel) 
bezéssel lehet élni.

Az illetékek megállapítása 5 évi időszakra !<*rtt‘- 
nik. Ajánlatos lehál, hogy illelékmegáll píla al min
denki idejekorán megtekintse és az esetleges sérelmes 
megállapítással szembén fellebbezéssel éljen, meri en
nek elmulasztása esetén a sérelmes illetéket A éven al 
fizetnie kell.

H Í R E K

Klőljarósági ülés. A szokottnál korábban, már 
február 10-én (hétfőn) tartja meg ipartestiiletiiok
elöljárósága ülését. Lnnék oka az, hogy az 11)32. 
Vili. te. értelmében a rendes évi közgyűlést legké
sőbb február hó végéig kell megtartani és ez az elől- 
járósági ülés van hivatva a közgyűlés napirendjét elő
készíteni. A napirenden levő tárgyak rendkívül fontos 
ságára való tekintettel kérjük az elöljáróság tagjainak 
minél nagyobb számban való megjelenését.

Évi rendes közgyűlés. A törvény és az alapszabá
lyok rendelkezéseinek megfelelően az ipartestület el
nöksége és elöljárósága az évi rendes közgyűlést f. é. 
február 24-ére (hétfőre) délután 5 órára a testület 
tanácstermébe hívta egybe. Minthogy az évi közgyű
lés az ipartestület évi munkásságának a nyilvánosság 
előtt való reprezentatív bemutatása, amelyen szokás 
szerint az aktuális ipari kérdések is szővátétetnek, 
emellett annak napirendjén iparunk exisztenciális kér
déseiben való határozathozatal is szerepel, kívánatos, 
hogy azon kartársaink minél többen vegyenek részt.

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Kréta,
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

Szék- és 
Faárugyár Rt.
Budapest, Kőbányai-ut 41-a

Telefon: 34 6-43.

V

tfj m o d e r n  iy p u s
Saját érdekében kérjen árajánlatot!

A közgyűlést társasvaesora követi, melynek helyét la
punk legközelebbi számában közöljük.

Adóközösségi befizetés. Figyelmeztetjük érdekelt 
tagjainkat, hogy arra való tekintettel, hogy az adó
közösségi átalány megállapítása mindeddig nem tör
tént meg, február hó folyamán is azt az összeget fi
zessék le, amelyre január hó folyamán köteleztettek. 
Végleges kivetés előreláthatólag február hó folyamán 
fog megtörténni, amikor aztán a megtörtént befizeté
sek rendeztetni fognak.

Szegő Ernő szolgálati jubileuma. Szegő Ernő dr.- 
nak, a Kereskedelmi és Iparkamara titkárának a na
pokban ünnepelték 25. eves szolgálati jubileumát. 
Szegő Endre dr. a Kamara pénzügyi előadója, egyike 
a legkiválóbb adószakembereknek, akinek érdemeit 
mindenütt méltányolják és elismerik. Jubileuma al
kalmával a gazdasági élet széles területeiről keresték 
fél üdvözleteikkel.

Mennyit költöttek az idegenek Ausztriában az el
múlt évben? Az osztrák idegenforgalmi év tudvalevő
leg november elsejétől október 31-ig tart. Bár az el
múlt évről a teljes hivatalos adatok még nem állanak 
rendelkezésre, az érdekeltségek által készített (össze
állítás és hozzávetőleges számítás szerint az elmúlt év
ben í).)().()()() idegen kereste fel Ausztriát az előző évi 
620.000-rel szemben.

Ausztria fizetési mérlege szempontjából ez a láto
gatottság mintegy 15 millió schilling tiszta jövedelmet

Chrómoxtassa, nickeleztesse (elszerelését
NEMES EDE chromozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45. 

Telefon! 18-9-80.
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eredményezi*!! az ország javára. Az idegenek állag 7 
napol larlózkodtak Ausztria területén és körülbelül 
naponta 30 schillingel köllötlok kizárólag elszállásolás 
és étkezés céljaira. Tekintettel arra, hogy ezenkívül 
más szórakozásra és bevásárlásokra is lehet számítani, 
a kimutatás szerint végeredményben körülbelül “J 10 
millió schilling az idegenforgalomból eredő bevétel, 
melyből levonandó az osztrák alattvalók állal kiillöl- 
dön elköltött, mintegy 00 millió sebilling.

Ipari és közigazgatási hjrek

Képesítés igazolása. Szolgálati viszony kezdetére 
és megszűntére vonatkozó munkakönyvi bejegyzéseket 
az ipartest ölel a szolgálati viszony megszűntekor 
együttesen igazolta. Énnek helyesbítése érdekében a 
112.981—1933. K. M. számú rendelet alkalmazását 
kérő beadványt az eből'okú hatóság elutasította. Az 
érdekelt iparossegéd fellebbezett. (901))

Az első fokban eljárt iparhatóságnak amaz ismé
telten hangsúlyozott álláspontja, mely szerint a 
181.711—1981. K. M. számú rendelet értelmében a 
segédi szakbavágó gyakorlati idő igazolásául elsősor
ban is a munkaadó sajátkezű bejegyzése veendő fi
gyelembe. a fennforgó esetben nem helytálló, nemcsak 
azért, mert nem rendeletről, hanem elvi jelentőségű 
határozatról van szó, (ennek is 107. 111 1931. K.M.
a helyes száma) hanem azért is, mert ez a határozat 
is csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a mun
kaadó által feltüntetett segédi gyakorlati idő kezdő 
és befejező időpontjaival jelzett időtartamtól a két 
időpontnak az iparhatóság (ipartestedet) részéről tör
tént igazolása dátumai eltérő időtartamot tüntetnek 
fel. (1*1. a munkás március 1-én lép szolgálatba és 
ugyanazon hó 28-án lép ki a szolgalatból: a munka
adó a belépési az. 1884. X\ II. te. 103. S-a alapján 
március 14-én, mig a kilépési a törvény 100. S-a ér
telmében a kilépés napján jelenti be, a munkaidő 
28 napra terjed, a hatósági igazolások dátumai között 
pedig csak 14 napi időköz van. Ily esetre ad irá
nyítást a hivatkozol! elvi határozat.

F KA N C () I S PEZSGŐ
A KEDVELT MÁRKA!

GLASNER EDE rt., udvari szállító, Budapest, 
V., Lipőt körút 0. — Telefon: 11-0-20. Az előkelő 
kávéház péksütemény és kenyér .szállítója.

S Z E G É N Y S É G I  BIZONYÍTVÁNY az olyan

N IK O T E X -LÁ D A
amelyben nincsen bőségben

NIKOTEX
SZIVAR ÉS CIGARETTA.

A FÉNY A  K A V É H A Z  
A L A P M O T ÍV U M A

Ragyogóan liszla, tündöklőén fényes lesz ablak és tükör
üvege ha

K O M L O S I - n á l
tisztittatja. Olyan olcsó a bérletrendszere, hogy a 
házimunka nem fizetödik ki. — V., Akadémia-u. 7. — Tel: 23-7-34

K é r je n  á r a j á n l a t o t  !

Kartársak íigyelmébe!
Szab. kuglibilliárdasztai

Egyesitett karambol, 
kugli- és lyukjáték.
Szórakoztató közkedvelt 

sportjáték.
Automata nélkül zárfa 

a játékidőt.

Forgalomba hozza: 

FEHÉR FERENC szab. túl 
Bp,VI.,Vörösmarty-u. 43.

Telefcnhivö: 46-9-67.

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

Kristály ásuányos forrásuiz. csak Szent Lukács nédjeggyel eredeti
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BERGER S. szobafestő, mázoló, fényező és tapétázó

B udape st, VI., H egedűs S á n d o r u c c a  27.
Telefon: 20-4-82.

I r n n ó n o i  irodájába, üzletébe, otthonóba
■* U y » 3 |J v 5 l  legolcsóbban Édes és Rccs.v-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás,
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. Tel : 44-2-24.

«llatlyn» Gőzmosó- és i'chérncmííkölcsön/.ö vállalat (Buda
pest, VII., Klauzál-utca 8.) a legmodernebbül újonnan be
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltétetek 
mellett áll kartársaink rendelkezésére.

Kai'l.vatis/.titást végeztessenek kurblisaink .Moskn József né 
kárlyalisztíló üzemében (VIII., Bezerédv u. 8. — Tel. hivó: 
32-2-51 és 30-0-10), mely igen olcsón és nagyon szépen dol
gozik.

Felhívjuk ipartársaink figyelmét Sieiner és Szimpei' dísz- 
és szobafestő és mázoló üzemre (Budapest, IX., Üllői út 57. 
Telefon: 30—6—29.), mely eddig is kartársaink közül többek
nek állandó szállítója évtizedek óta Kérjük, hogy kartársaink 
festő és mázoló munkákat a lehetőség szerint csakis Steincr és 
Szimpei1 céggel végeztessenek.

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

Sohneider és Társai iivegeslszoló és tiikwrgyár (Vili., Vig 
ucca 34.) végzi kartársaink részére Iegjutányosahban a kávé- 
házi tükrök készítését, javítását és íoncsorozását. valamint 
kávéspoharak csorbajavitását. Egyébkén! ezen jóhirü cég vé
gezte a Baross kávéház idevágó munkálatait is a közelmúlt
ban. A legmelegebben ajánljuk ipartársninknak a céget, mint 
megbízható, szolid beszerzési forrást.

Zwack-likőrgyár elsőrangú gin-t, whysky-L wr- 
inutbot, cocktailt és tokaji borból főzött konyakot hoz 
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal 
bgyenei lekünek újául u karlársok szives figvelmébe. 
Fenti öt cikk sok külföldi márkánál még jobb is. 
Mixeléshez páratlanok. Kecskeméti barackpálinkája a 
legjobb a maga nemében.

®| Márványból
épüJetburkoUst, portálokat, kávéházi asztalokat
r » n v í nu ,.,ií b“„ ! i ' golí,óbb árban Részit
Rud^nuf MyE * T 1D m6rvány'pari üzeme,udapest, X., Kőbányai ut Stí. (Hungária körút

•árok.) Telefon: 87-8-69

S e d l l í d í d C f  J Í U g Ó  ® é f y e é * ő é w á r o
Budapest, VI , V ilmos cszár-ú t 17.

Telefon : 22-8-95. Telefon : 22-8-95.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakparí 6.

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

üüüü PARKETTA
SZABÚKY GYÖRGY IX., Üllőí-ut 73. T. 37-4-03.

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

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

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

palackozva és hordótéfelbcn.

S te in e r  és S z im p e r
szobafestők, mázolok, disz- és templonifeslők. 

BUDAPEST, IX., üLLŐI-UT 57. — Telefon: 30-6-29.
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Az
eredeti SIOOL fém-,

ablak-
és

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

Telefon: 90-6-86

miiSJ ••II..:::o i

Felelős kiadó: ííyenes Dénes.
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai műintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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