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miről n i: feledk ezzék  meg?

Április 5-ig megfizetendő az I. negyedévi üzletből’ 
harmadik résztele.

Április (i-ig megfizetendő a nem átalányozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Április 10-ig az. adóközős.ség tagjai tartoznak meg
fizetni április havi forgalmi és fényűzési adóátalá- 
nynkat.

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

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

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

Vendéglős statisztika
Építkezni sokféleképen téliét. Kétségtelen, hogy a 

legcélravezetőbben és legszebben, minden tekintetben 
a legkifugástalanabbul csakis úgy, ha egy üres területen, 
új anyagokból, új téglákból építjük fel a házal. Lehel 
úgy is építkezni, hogy az anyagot más épület lebontá
sából vesszük, de akkor már nem lesz az az anyag 
olyan tökéletes és bizonyos szempontokból kötötteknek 
kell lenni a formáknak is Lehetetlen azonban az épít
kezésnek az a formája, hu egy meglévő épületből aka
runk kiszedni téglákat, kifeszítjük azokat, esetleg meg
csonkítjuk és így annak ártva, használjuk fel a másik

épülethez, amely ennélfogva már nem lehet sem olyan 
tartós, sem olyan szép. hogy valamilyen célt tökélete
sen tudjon szolgálni.

A legteljesebb mértékben és tisztelettel hajolok meg 
az előtt a feltétlenül sokoldalú, sok irányú és sokban 
céltudatos agilitás előtt, amelyet különösen egy. bizo
nyos idő óla a vendéglős ipartestiilet kifejt. Gondosan 
olvastam át a szaklapjukban megjelent év i jelentésüket 
és mondhatom, hogy büszke lehel a vezetőség arra a 
nagy munkára, amelyet az elmúlt év folyamán is meg
kezdett. illetve folytatott. Amikor ezt a legteljesebb 
lovalitással ismerem el, ugyanakkor képtelen vagyok 
elhallgatni azt a véleményemet,, hogy ez a nagy munka 
bizonyos szempontokból rossz 'irányban halad. Miért 
kell az építkezésüknek úgy haladnia, hogy egyes tég
lákat a mi kávés épületünkből akarnak kivésni?

A Budapesti Szállodások és Vendéglősök Ipartes- 
tiilelének az 1935 évi működéséről szóló jelentését 
átnézve, azt láttam, hogy azon kimerítő és cirea 30 ol
dalra szóló jelentésben a címfeliratokat kivéve, csak 
egyetlen egy bekezdés lett vastag betűkkel nyomtatva. 
Ebből természetesen azt a következtetést kellett levon
nom. hogy a jelentést szerkesztők szerint is ez annak 
legfontosabb része. Minthogy pedig ennek a résznek 
megállapításait kávés iparunkra nézve sérelmesnek tar
tom. azt nem hagyhatom szó nélkül. A jelentés, ezen 
részében kimerítően foglalkozik a vendéglátó ipar sta
tisztikai adataival. A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal 
jelentései alapján kimutatja, hogy a vendéglátó ipar
ból összesen 31.369 budapesti polgár él. amelyből a 
szállodás, vendéglős és korcsmám# iparra 18.241 sze
mély esik, ami tehát 58.2%-nak felel meg.

Statisztikát sokféleképen lehet magyarázni.Ha reális 
akar valaki lenni, akkor pusztán a számokból nehéz 
következtetéseket levonni, az élet teljes figyelmen kívül 
hagyásával. De még sokkal nehezebb a fenti statiszti
kai számokból olyan eredményt kihozni, mint ahogy 
ezt a jelentés teszi, ezen 8%-os többségre való tekin
tettel „a vendéglátó ipar rendezésében elsősorban és 
főképen a szállodás, vendéglős és korcsmáros ipar ér-
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dekeit kell tekintetbe venni lévén ez számarányánál 
és gazdasági túlsúlyánál fogva országos érdek".

Ez a kitétel természetesen magyarul szólva any- 
nvit jelent, hogy ha a vendéglátó iparban valamilyen 
probléma felmerülne, úgy elsősorban azt kell nézni 
a kormányzatnak, hogy mi a vendéglős érdek és csak 
ha ez megengedi, akkor lehet a kávés ipar érdekeire 
is tekintettel.

Vitathatnám azt is, hogy az 58%-os többség milyen 
módon jött ki. Kétségtelen ugyanis, hogy ebben benne 
vannak a szállodások, illetve a szállodai alkalmazottak 
is. Habár ők egy ipartest ideiben vannak a vendéglősök 
kel, mégis a speciális érdekek tekintetében ép oly közel, 
vagy távol állanak a vendéglősöktől, mint a kávésoktól. 
Méltán volna tehát kívánható, hogy az 58%-bőI ez le- 
vonassák.

De. ha ezt nem is tesszük, pusztán numerikus 
többségre mégsem lehet ilyen kívánságokat bazírozni. 
Mert hiszen — ha már statisztikával akarunk dolgoz
ni —■ az egész országban 04.183 ember él a vendéglátó 
iparból és cirea 8 V2 millió ember másból. Minthogy 
pedig mindenkor az ország egyetemes érdekét is illik 
szem előtt tartani, nem hanyagolható el az. hogy or
szágos - vagy csak speciálisan a budapesti vendéglátó 
iparról beszélve. a székesfőváros szempontjából mi 
a fontos és mi az érdek.

Az európai államok között végre ma tartunk ott, 
hogv idegenforgalmunk megkezdte a fellendülést. Kéz 
dik fővárosunkat európaszerte megismerni és az euró
pai körutazásokba bekapcsolni. Méltóz.tns*ék ebből a 
szempontból megvizsgálni, lmgv mit jelent a budapesti 
kávéház. hogv müven szín! vi znek bele ebbe a fő
sárosba a kávéházak, hogv miiven áldozatokkal hald
iák a legmagasabb színvonalon üzleteiket a budapesti 
kávésok. A dunaparti korzót már-rnár elvan speciális 
budapesti látványosságnak említik, mint Pécsben a 
Pintért vagy Berlinben az Unter dér Liliden-I. v a g v

Milanóban a Dóm, vagy Velencében a Szent Márk 
terel. És az Isten adta természeti gyönyörűségeken kí
vül, ha az emberi alkotásokat nézzük, vájjon nem a 
budapesti kávéházak adják a dunaparti sétánynak azt 
a felejthetetlen színt, pompát és szórakozást, amelyet 
az. idegen soha elfelejteni nem tud? Ez pedig áldoza
tokat, igen nagy áldozatokat kíván. \ agy talán nem 
közismert az is, ahogyan az idegenek a pesti — már 
nem is személyt, hanem intézményt jelentő Tarján 
nevet említik. Nem az.l akarom ezzel mondani, hogy 
például a Gundel, vagy Royal név szintén nem vált 
volna ilyen fogalommá, de hogy a pesti kávéházak, 
illetve kávésok számarányukon messzemenően túl je
lentenek értéket fővárosunkra nézve, ezl senki kétség
ben nem vonhatja.

Egv pillanatig sem akarom azt mondani, hogy a 
budapesti kávésokat csak altruista szempontok vezetik. 
A polgári haszonhoz mindenkinek joga van és annak 
reménye nélkül üzletet vezetni nem is szabad. I)e, 
hogy az igazán csekély hasznukkal ellentétben igen 
nagy áldozatokat hoznak a kávésok üzleteikért, azt 
semmi sem bizonyítja jobban, minthogy a kávésok 
között nagyon kevésnek van vagyona. Vegyük csak 
megint elő a statisztikát. A budapesti háztulajdonosok 
között szállodás, vendéglős és korcsmáros háztulajdo
nos 4.'I8 van. Kávés azonban alig 10.

A jelentésnek van azonkívül egy pontja, amely 
részletesen foglalkozik a kávéházi záróra kérdésével, 
illetve azl tűzi ki programmal, hogy azok a kávéhá
zak. ahol meleg konyhát is tartanak ép úgy 2 órakor 
legyenek kénytelenek becsukni, mint a vendéglők. 
Nem akarok ezzel a tétellel polémiába bocsátkozni, 
nem akarom annak jogi és gyakorlati abszurdumait 
bizonyítani, csak azt kell megállapítanom, hogy ami
kor a kávésiparról van szó. akkor bizonyos szenvedély 
csendül ki e jelentésből. Pedig sokkal magasabb ní
vójú a jelentésben lefektetett egyéb programúi, hogy- 
sem a teljes objektivitáson kívül ebben a szenvedély
nek is hely juthasson. Mert ez a záróra kívánság tipi
kusan az az esel. amikor valakinek ártani akarok, 
anélkül, hogy azzal magamnak használnék.

Sajnos, hogy a inegnemértés mindig ebből a mr- 
lcgkonyha kérdésből fakad, pedig, ha az igen lisztéit 
vendéglős ipartest ölet ebben a kérdésben is azzal az 
objektivitással járna el, mint olyan sok más kérdés
ben. akkor könnyen megállapíthatná, hogv ez a kér
dés a vendéglős iparra nézve minden, csak nem sors
döntő. Számításaink szerint ugyanis, minthogy az ö.sz- 
szes 150 főnyi budapesti kávéház közül csak a fele 
Imi melegkonyhai, a naponta kiszolgálóitól- meleg va
csorák száma a 2000-et alig haladja meg. Ha most fi
gyelembe* vesszük, hogy a szállodás és vendéglős ipar- 
lestiilet jeleli lé* e szerint a budapeti szállodás, vendég
lős és korcsmái ipar önálló iparíízőinck száma 2084, 
nehezen képzelhető el, hogy ezen 2000 vacsora döntő 
fontosságú lehelne ezen 2084 iparűzőrc nézve.

Emelletl még csak azt akarom megemlíteni, hogy 
tudomásom szerint nem egy olyan kifőzés működik 
Budapesten, amelyik 500-nál több embernek nyújt na
ponta élelmezést, I 5 ilyen nagy kifőzés lehál többet 
tesz ki. mini az összes kávéházak egviittvéve.

Mini mar fentebb említettem, országunk idegen- 
forgalma most van fel-IVIé törőben. A vendéglátó ipar
ból ezidöszerinl Magyarországon közel 100.000 ember
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találja meg a megélhetését. Nem beszélve arról, hogy 
az idegenek nem csuk a vendéglátó iparnál költik cl 
pénzüket, hanem számtalan más szakma közvetlen is 
élvezi annak hatását, kétségtelen tehál, hogy elsősor
ban székesfővárosi, de országos érdek is a vendéglátó 
iparnak a prosperitása.

Mennyi olyan megoldatlan problémánk van, amely 
közös kávés és vendéglős probléma. Adóztatás, OTI, 
villany, személyzeti kérdések, idegenforgalmi könnyí
tések, stb. stb., amelyek mindkét iparra nézve tényleg 
sorsdöntő jelentőséggel bírnak. Milyen máskép jelen
hetnénk meg, mennyivel nagyobb súlya volna sza
vunknak mindenütt ha közös egyetértéssel járnánk el 
ezen nagy problémáink érdekében és nem azzal len
nénk elfoglalva, vagy legalább is részben lekötve, hogy 
azokból a jelentéktelen kis differenciákból igyek 
szünk nagy problémákat csinálni, amelyek pedig 
mindkettőnkre nézve sokkal kisebb fontosságnak.

Ne igyekezzünk azon, hogy e két szakmái elide- 
genítsiik egymástól, hanem igen is mindenkor és min
den erőnkkel azon legyünk, hogy közös nagy problé
máinkat kölcsönös megértéssel és együttesen oldjuk - 
meg.

Dr. STRAUSZ VILMOS.

Az élelmiszerek drágulása
a megélhetést világszerte 
megnehezítette

Az elmúlt évben a megélhetési költségek általá
ban világszerte emelkedtek. Ez a változás legerősebben 
a csökkentett valutájú országokban jelentkezett, mér
sékeltebb volt az a kötött devizagazdálkodási! államok
ban, az aranyblokk országaiban pedig csak árnyalat
nyira éreztette hatását, sőt ezek között az országok 
között olyan is akadt, amelyben 1935. év végére a 
megelőző év hasonló időszakához képest a megélhe
tés olcsóbbodott.

A legnagyobb volt az áremelkedés Danzig szabad 
államban, ahol egy év alatt 22.3 százalék volt 
a megélhetési költségek százalékos változása. A 
második sorban 6.7%-os növekedéssel Belgium, utána 
6.1%-kal Brit India, majd 4.9%-kai az Egyesült Álla
mok következnek. Ugyancsak közel 4.9%-kal drágult

hazánkban a hivatalos számítás szerint az elet. Közel 
4% volt Japánban és Olaszországban a drágulás ér
téke, s 3% körül mozgott Csehszlovákiában, Kanada 
bán és Nagy-Britanniában. Svédországban, Einnorszá 
bán, Törökországban, Németországban és Svájcban a 
megélhetés költségei alig változtak, Ausztriában pedig 
a megélhetési költség pontosan az 1934. év vége szin
tén maradt.

Azok között az államok között, amelyekben az 
élet az elmúlt év folyamán olcsóbbodott, elsősorban 
5.2%-o.s csökkenéssel Eraneiaország vezet. Idetartozik 
Lengyelország közel 4%-os általános áreséssel, vala
mint Hollandia és Kina is, bár az utóbbi államokban 
az olcsóbbodás mértéke már csak 1 %-ot ért el.

A megélhetés általános költségeit részletezve az 
elmúlt évben legerősebben az élelmezés költségei vál
toztak. Egy év alatt ezek emelkedésének mértéke 
Danzigban csaknem 30%-os volt. Belgiumban és Ma
gyarországon 1 0 °/“ körül mozgott, a többi államokban 
pedig általában 5 és 8 "/" között volt. Az élelmiszerek 
közölt első helyen áll; az állati termékek, főként a 
disznózsír és disznóhús szinte általános mértékű drá
gulása. Árstatisztikák szerint a disznóhús ára az Egye
sült Államokban 44, Svédországban 34, Norvégiában 
27%-kai, Csehszlovákiában és Dániában 25, illetve 22 
százalékkal növekedett. Ugyancsak nagymértékben 
emelkedett a marhahús ára is, amely például Cseh
szlovákiában 1935 decemberében 27%-kal magasabb 
árszinten mozgott, mint egy évvel előtte. Nagyobb 
arányú áremekedést mutat még a marhahús ára Ja
pánban (25%), Dániában (23%) és az Egyesült Álla
mokban (20%). Ugyancsak általánosnak tekinthető az 
elmúlt év alatt a tej, vaj és tojás árának emelkedése. 
A növényi élelmiszerek közül elsősorban a burgonya 
drágította az élelmezés költségeit. Az áremelkedés 
mértéke hazánkban ennél az élelmiszer cikknél a 70 
százalékot is mehaladta, Olaszországban 54, Dániában 
pedig 52%, volt a változás. Néhány élelmicikk drágu
lása főleg csak egyes országokra szorítkozott. így 
Angliában és Olaszországban a kenyér drágult, Brit- 
Indiában ugyanakkor a legfőbb élelmicikk, a rizs ára 
emelkedett jelentékenyen: Svájcban a vámtarifa vál
tozása folytán a cukor drágult meg.

A megélhetési költségek közül a lakás költség- 
tétele a legtöbb országban alig, vagy egyáltalán nem 
változott. Csupán Dániában növekedett ez a költség- 
tétel 4%-kal, ugyanakkor Lengyelországban 15%-kal 
csökkent.

Minden kávéhoz mindig valódi 
sFranck: kávépótlékot adjon! 
Jelentős jö v ed e lm e t biztosít 

magának!
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A FONTOSAIM ÉLELMICIKKEK AltALAKUI,ÁSA 
NÉHÁNY ÁLLAMBAN 1935-UEN.

Franciaország (l’ái-is).
1934 1 9 3 5
Dec. Műre. .Ilin. Szepl. Dec.

Kiskereskedelmi úr: frunk/kilogrumni :
búzaliszt 2.85 2.45 2.45 — —
Fehérkenyér 1.881 1.05 1.05 1.52 1.00
Marhahús 7.(50 7.05 7.00 0.90 7.50
Disznóhús 9.35 9.50 11.35 11.50 9.90
birkahús 22.50 22.05 22.50 21.05 22.05
Vaj 20.00 19.85 13.40 17.05 22.05
Tej 1 liter 1.40 1.30 1.10 1.15 1.25
Tojás 12 darab 11.15 0.00 0.30 7.00 11.05
Zsíi- 5.20 4.05 4.45 4.00 0.—
Cu kor 3.55 3.55 3.55 3.30 3.30
Tea — — — — —

Nagy-Brllannia.
1934 1 9 3 5
Dec. Márc. Jun. Szepl. Dér.

Kiskereskedelmi úr: Pence/lb.:
Búzaliszt 12.50 12.25 12.50 13.00 13.25
Fehérkenyér 7.75 7.75 7.75 8.00 8.25
Marhahús 13.75 13.50 13.50 13.50 13.50
Disznóhús 21.10 32.00 30.70 39.00 39.20
Birkahús 15.00 15.50 15.25 15.00 15.00
Vaj 13.75 13.50 13.25 15.25 15.25
Tej 1 liter 0.50 0.50 0.00 0,75 0.75
Tojás 12 darab 2.00 1.00 1.25 1.75 2.25
Zsir — — — — —
Cukor 2.25 2.25 2.25 2,25 2.25
Tea 23.75 23.50 ' 23.50 23.50 23.50

Olaszország.
1934 1 9 3 5
Dec. Márc. .Ilin. Szept. Dec.

Kiskereskedelmi ár ■ lira/kg:
Búzaliszt 1.47 1.50 1.59 1.58 —
Fehérkenyér 1.30 1.40 1,49 1,18 —
Marhahús 7.09 7.12 7.10 7.01 —
Disznóhús 8.15 7.80 8.00 8.39 —

birkahús — — — — —
Vaj 10.08 11 17 10.98 11.51 —

Tej 1 liter 0.97 0.90 0.97 0.99 —
Tojás 12 darab 0.44 3.95 3.03 4.47 —
Zsir 5.00 5.57 5.78 0.00 —
Cukor 0.40 0.41 0.41 0.19 —

Tea — _ _ _ .

Kszaknincrikui Egyesült A Ilii inak.
1934
Dec.

Kiskereskedelmi ár:
Márc.

1 9 3
Jun.
Ccnt/lb.:

5
Szepl. Dec.

Búzaliszt 5.10 5.00 5.00 5.10 5.30
Fehérkenyér 8.30 8.30 8.30 8.30 8.40
Marhahús 10.90 22.90 24.80 23.40 24,50
Disznóhús 24.10 32 60 30.70 39.00 39.2
Birkahús — — — ____ ___ _

Vaj 35.30 37.40 31.60 32.40 33,90
Tej 1 liter 11.70 11.90 11.90 11.70 11.50
Tojás 12 darab 38.50 28.00 32.10 39.70 44,20
Zsír 15.40 18.70 19.10 22.20 21.90
Cukor 5.60 5.40 5.70 6.90 5.90
Tea 72.70 73.20 74.30 73.80 73.80

MAGYAItOltSZÁG.

1934 1 9 3 5
Dec. Márc. Jun. Szept. Dec.

Ki s keres ked el mi úr: Pengő! kg:
Búzaliszt 0.32 0.31 0.31 0,31 0.35
Fehérkenyér 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33
Marhahús 1.50 1.55 1.55 1.00 1.50
Disznóhús 1.20 1.19 1.24 1.44 1.39
Vaj*) 2.15 2.60 2.00 2.20 2.05
Tej 1 liter 0.32 0.32 0.32 0.32 0.28
Tojás 1 darab 0.07 0.05 0.07 0.09 0.13
Zsil 1.35 1.26 1.22 1.74 1.75
ettkor 1.28 1.30 1.28 1.28 1.28
Tea*) 10.80 10.20 11.00 11.50 11.00

*) Csak nagykereskedelmi ár.

A megélhetési költségek harmadik csoportja a 
fűtés és világítás tétele a legtöbb államban csökkent. 
Igaz, hogy ez az esés csak 1—2%-os volt Csupán 
Lengyelország ugrott ki a sorból 10%-os áreséssel. 
Azokban az államokban, amelyekben ez a köllségté- 
tel az általános irányzattal szemben mégis növeke
dett, a drágulás a legtöbb esetben jelentékenyebb 
mértékű volt. így Danzigban a lakás és fűtés költsége 
41, Kínában 1 0 , Finnországban pedig 9%-kai emelke
dett. Sőt ez a költségelem 3%-os növekedésével Hol
landiában is ellensúlyozta a megélhetés költségek ál
talános olcsóbbodását.

A ruházat költségei az elmúlt évben általában 
keveset drágultak. Kivétel Danzig szabad állam, ahol 
a növekvés mértéke 37%-ot ért el, ezenkívül nagyobb 
mértékben 7%-kaI drágult ez a költségtétel Olaszor
szágban is. viszont ugyanennyivel olcsóbbodott Török
országban.

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

Telefon: 34-6-43.

▼
I f j  modern

Saját érdekében kérjen árajánlatot!
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1 lanzig +  22.8 ”1“ 27.9 0 4 10.7 _l_1 37.4 4- 20.7
líelgimn 4  (1.7 + 10.7 0 — —
líril India -b fi.l 4“ fi 7 0 0 — 0.9 —
ISA +  l.í) 4- 7.4 4i 9.9 0.9 3,5 4- 9.4
Magvam. +  1.0 4- 10.0 0 4  0.7 J.. 2.5 —
!a pán 4  8.8 _i_ f i . f i 0 + 2.8 0
Olnszo. 4  3.7 4- fi.4 0 fi.O 4- fi.5 4  3.0
C.sehszlov. 4 3.5 4- 7.7 0 1.5 ~r 1.3 0
Kanada 4- 3.3 4- 7.8 4 2.3 2.1 0 0
Dánia 4 2.8 4- 1.5 4 - 8.8 0 + 1.7 0
Anglia 4  2.8 + 4.8 4 1.3 4- 1.4 1.3 — 1.1
Norvégia f 2.7 4- fi.O 0 f  9.7 O.fi 4- 0.5
Svédo +  i.o 4- f i .  5 •— 1.5 4  0.7 1) — O.fi
Finnorsz. •4- 1.7 I.fi 4 1.7 4  8.7 + 0.3 —
Törökorsz. +  1.1 _L. 9.5 0 — <2.3 — 7.1 0
Néniéin. +  10 J.. 1.5 1 0.1 — 0.5 4- 2.0 4- 2-»
Svájc F 0.8 4 - 3.5 — II — 2.fi — 2.0 —
Ausztria 0 4 - 2.0 0 0 0 0
Kína —  1.0 — 1.7 — 0.4 4“ Ifi.5 4-i 0.5 —  4.7
1 [ollandia —  1.5 — 2.5 0 4  2.8 — 3.8 —
Lengyelo. —  3.8 4 - 0.2 — 15.0 —  10.5 — 1.0 —  1.5
Francián. —  5.2 — f i . 8 — — — —

Ií;i :i megélhetési költségeket a békebeli, 1 0 1 1 . 
évi árs/.íntbez viszonyítjuk. Hollandiában az életszínt 
ma 17%-kal magasabb, mint békében, ugyanakkor 
Japánban a megélhetés költségei az 1011. évi állapot
nál 47%-kai alacsonyabbak. A békebeli árvonalnál 
magasabb a mai árszint Svájcban, Németországban. 
Törökországban és Olaszországban. — Franciaország 
mévéihotési költsége aranyfrankban számítva a béke
beli szinthez közel van. A csökkentett valutájú álla
moknál a mai megélhetési költségek általában 10 20
százalékkal alacsonyabbak, mint békében voltak. Fz a 
helyzet Svédországban. Nagv-Británniában, Ausztriá
ban, Cseh-Szlovákiában, az Fgvesiilt Államokban. Dá
niában és Norvégiában. Ellenben Magyarországban. 
Bulgáriában. Lengyelországban és Finnországban, mi
i é i  ezek elsősorban agrárállamok, a megélhetés költsé
gei a békebeli ár-zinthez kénest még ennél is alacso
nyabbak. A megélhetési költségek változása az elmúlt 
évben általában a piaci árszint alakulásával függött 
össze. Kivételes volt azonban a belvzet Danzig szabad

H y  tő  b e r e n d e lé s e k  
F a g y la lt g é p e k
minden célra — minden nagyságban

Magyar Felvonó és Gépgyár Rt.
WE R T H E I
F. és Tsa Utóda - Hütőgéposztály
Budapest, VI., Lettel ucca i2. Telefonszám: 98-3-32

államban, ahol a nagymérvű drágulás elsősorban kül
politikai és vámpolitikai bizonytalan helyzet következ- 
ményekép jelentkezett, valamint Lengyelországban és 
bizonyos mértékig Franciaországban, ahol a kormány
hatalom erélyesebb közbelépésére csökkent az álfalá 
nos árszinivonal. (Wirtschaft und Slatistik.)

Adóközösségi közgyűlés
103(1. MÁHCll S 16.

Március bő 10-án tarlóba meg a Budapesti Kávé
sok Fényűzési és Forgalmi Adóközös égé közgyűlé
sét, melyben az 1916. évi alakulással kapcsolatos ha- 
lározalol al a múlt években bevált keretekben újította 
fel és erősítelle meg.

A közgyűlést 1Mészáros (jijnzn elnök vezette, a szé
kes fővárosi m. kir. pénziigyigazgatóság képviseletében 
Dr. Halni Jena m. kir. pénzügyi fogalmazó jelent meg. 
az adéközös-ég tagjai közül 15-cn vettek részt.

Elnök a közgyűlést megnyitva, üdvözli a kir. 
pénzügyigazgatóság képviselőjét és a megjelent kar- 
társakat. A közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésével 
Dr. Hanna Nándor főtitkárt bizza meg. hitelesítésére 
Színnek Károly és Weingruber Ignác tagokat kéri fel.

Ezután bejelenti, hogy az adóközösség eddigi 
referensét, dr. Bíró Béla m. kir. pénzügyi titkárt fe
lettes hatósága a ni. kir. pénzügyminisztériumba ren
delte be. ügykörét dr. Halni Jenő m. kir. pénzügyi 
fogalmazó vette át. />/*. Bíró Bélának az adóközösség 
ügyei iránt tanúsított megértő jóindulatát megköszön
ve. üdvözli n hatóság új képviselőjét és kéri. hogy 
úgy mint elődei, jóakarattal és a viszonyok méltány
lásával kezelje a kávésipar e nagyfontosságú ügyét.

Dr. Halni Jenő az üdvözlést megköszönve, kije
lenti. hogy arra fog törekedni, hogy a kincstár és az 
iparűzők érdekét harmonikusan összeegyeztesse.

Elnök jelenti, hogy az adóközösség megalakítása 
tárgyában megindított tárgyalások véget értek és a
m. kir. pénzügyminisztérium döntését meghozta. Közli 
továbbá, hogv az 10,15. évben az adóközösségnek 105 
tagja volt. Ezek közül az év folyamán <S tag kizára- 
fóti. Az 1016 évre kibocsátott felhívásra 07 régi tag 
jelentkezett, akikhez 0 olyan tag is kérte felvételét, 
akik a mull év folyamán nem voltak tagok. Ilyenfor-

p p  p ^  ■  Hüvelyesek, konzervek, fűszer és gyarmatáruk legolcsóbban
V III . .  R őkk  Sz llárd -u . Sí. -  -  Te le fon  : 3 4 -0 -5 9 .  
Fiók : N agy  vósártelep. — — T e le fon i 38—6—55,
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FIGYELJÜNK! ÉS FIAIKBUDAPEST
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
fi .v Magyar Játékkártyagyár R.-T-

PIATNIK NÁNDOR ÉS FIAI
SÍ Budapest, VII., Roftenblller-u. 17,

Telefon: 31-0-68, 46-3-71. 
VÉDJEGV Alapitlatott 1824.

mán az Adóközösség az 1936. év folyamán 106 lúggal 
indul meg. A tárgyalások lefolyását és eredményét is
merteti és előterjeszti a következő határozati javasla
tot: .

„A Budapesti Kávésok Fényíízési és Általános 
Forgalmi Adóközösségének 1936. évi március Ifi-ara 
egybehívott közgyűlése kimondja, hogy az adoközö-- 
séget az 1936 évre megalakítja és meghatalmazza az 
elnökséget arra. hogv a vonatkozó jegyzőkönyvet alá 
írja.“

A közgyűlés elnök jelentését tudomásulvéve, a ha
tározati javaslatot hozzászólás nékiil egyhangúlag el 
fogadja.

Elnök közli, hogy az elfogadott határozati javaslat, 
illetőleg az adóközös1 ég megalakulása folytán szüksé
gessé vált a mull év folyamán fenntartott határozatok 
megerősítése és pedig:

1 . hogy az adóközösségi járulékok mindenkor a 
tárgyhónap 1 0 . napjáig fizetendők:

2 . hogv a két havi átalányösszeggel hátralékos ta
gok az adóközösséghői kizárhatók.

Javasolja e határozatok fenntartását, illetőleg 
megújítását.

Weinyruber Ignác a javaslat 2. pontjában a „ki- 
zárhatók“ szó helyett ,,kizárandók“ beiktatását java
solja.

Tarján Vilmos az eredeti szöveg fenntartása mel
lett foglal állást. Kéri. hogv a konkrét esetek elbírá
lását hízzák a vezetőség diserelionális belátó'ára.

Elnök tiszteletre méltónak tartja Weinqruber ál
láspontját. de a vezetőség mindenkor a helyzet adott
sága szerint bírálta el az egyes eseteket Kéri az eredeti 
szöveg elfogadását.

Weinyruber Tgnác indítványát visszavonja, mire a 
közgyűlés az előterjesztett indítványt egyhangúlag el
fogadja.

Az. adóközösség tisztikarának megválasztása volt 
a nanirond következő pontja.

Főtitkár terjesztette elő a vezetőség javaslatát, 
melv sezrint:

Elnök: Mészáros Győző.
Alelnökök: Gál Arnnhl, Dr. Stransz Vilmos.

Intéző bizottság;
Mészáros Győző elnök, Gál Arnohl. Dr. Stramz 

Vilmos alelnökök.

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

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

Kivető (felosztó) bizottság:
Elnök: Mészáros Győző.
Tagok: KUmber József. Procter Marton, borai 

Miklós, Színnek Károly.

Felszólamlás! (felebhezési) bizottság:
Elnök: a pénzügyigazgatóság képviselője.
Tagok: li(ü"zs Elemér. Katona István, Freimirth 

Jenő, Singer Kálmán, Ottó Dezső, Weinyruber Ignác.
A közgyűlés a jelöléseket elfoagdva a tisztikart 

egyungulag megválasztotta. E határozol olytán Hahv 
Jenő dr. m. kir. pénzügyi fogalmazó Mészáros (iyőz.ő 
elnöktől az előírt fogadalmat kiveszi, majd a tisztikar 
többi hígjai azt elnök kezébe leteszik és annak szőve- 
gét aláírják.

Az i9 3 4 . évi tartalék felosztása tárgyában elnök 
bejelenti, hogy az 1934. évi Adóközösseg szánuuhnai 
lezáratván, annak 93 tagja volt. Ezek terhére 222 630 
pengő, az évközben felvett tagoknak 15.148 pengő 
Íratott elő. Ebből az összegből töröltetett kizárás miatt 
1.761.98 pengő, tehát a kincstárnak befizettünk 
233.016.02 pengőt. Az év folyamán ezzel szemben be 
folyt 228.193.64 pengő, tehát behajthatatlanná vált és 
a tartalék terhére irándó 4.822.38 pengő. Minthogy 
tartalék címén az 1934. évben összesen 24.092.27 pengő 
folyt be, a leírandó összeg a tartalék 2 0 %-anak felel 
meg.

Ennélfogva elnök a következő határozati javasla
tot terjeszti elő:

HATÁROZATI JAVASLAT:
..A Budapesti Kávésok Fnévűzési és általános For

galmi Adóközö1 ségének 1936. évi március 16-ára egv- 
behívott közgyűlési' tudomásul veszi, hogy az 1934. 
évi adóközösségi év vesztesége az átalány tartalékának 
20%-át teszi ki. Ezt a veszteséget a tartalékból leiria 
és a fennmaradó tartalék összegét az 1934 évi adókö
zösség tagjainak jóváírja, illetve visszatéríti a kövel- 
kező módozatok mellett:

1 . Annak az adóközösségi tagnak, aki az 1934. évi 
adőközöss'*gnek tagja volt és jelenleg is la,fia, a vissza
térítendő összevet 1936. évi számláján számol la el.

2. Azoknak az ndóközös'éei tagoknak, akik az 
adóközösséggel szemben hátralékban vannak, a vissza
térítendő összeget tartozásaik anasztására fordítja

3. Azoknak a tagoknak, akiknek hátraléka nincs 
és az adóközösségnek nem tagjai, a b*rfnlókol kész
pénzben fizeti vissza.

4. Az ezek után még fennmaradó. evetlv utóbb be
folyó összegeket, a kezelési költse" n»ara<|vánvát va
lamint a befelvt kósedelmi kamatokat i közgyűlés olv- 
kép számol>a el hogv utasítja az elnöksége1, hogv

aí a pest-budai kávésinar történetének kiadási 
költségeihez való hozzájárulás.

Nincs többé ponyvaszakadás!
GYORSJÁRATÚ

NAPELLENZÖ PONYVASZERKEZETEK
P A S G H K A  É S  T Á R S A

V., Mária Valéria-utca 10. —  Telefon: 82-0-4I. —  Alapütva I886.
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b) az adóközösség liszt viselőinek külön munkadí ja 
fejében, megfelelő összeget utaljon ki, a még rendel
kezésre álló összeget az ipartestület közhasznú céljaira 
átutalja.

5. A közgyűlés a határozat végrehajtásával az adó
közösség elnökét bízza meg.“

A javaslathoz senkisem szólalt tél és azt a köz
gyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az indítványok napirendi pontjánál 
Freiwirth Jenő szólalt fel, aki a kivetések egysé

ges százalékos alapon való eszközlését kéri.
Elnök válaszában közli, hogy a kivetések lehető

leg egységesen történnek, de az egyes üzletek forgal
mának alakulását nem lehet teljesen figyelmen kívül 
hagyni.

Több felszólaló nem volt és így elnök az adókö
zösség alakuló közgyűlését berekesztette.

Előljárósági ülés
1936. III.  26-án.

A közgyűlés után újonnan alakult, kiegészített elöl
járóság március 26-án tartotta ülését. Sajnálattal kel
lett konstatálnunk, hogy az elöljáróság tagjai csak kis 
számban jelentek meg az ülésen, holott a napirenden 
volt tárgyak fontossága nagyobb érdeklődést érdemelt 
volna meg.

Az elöljáróság ülésén részlvettok: M é sz á ro s  Győző 
elnök. Gál Arnold, T)r. Slrrnisz Vilmos alolnökök. Lív 
saiier Gyula, Ottó Dezső, Szírinek Károly. Tarján Vil
mos. Freiwirth Jenő, Weingndn r Ignác és Sinyer Kál
mán elöljáróság! tagok, Síéin Sándor számvizsgáló. 
Marton József igazgató és Dr. Ilannv Nándor főjegyző.

Elnök az elöljáróság ülését megnyitva, bejelen
tette. hogy Dr. Hernádit Jenő iparhatóság biztos. 
Szabó Sámuel a] cl nők, Kíduher József, fíorli Károlv. 
Ttánfii Miklós előljárósági tagok. Weinyrnber László 
számvizsgáló elmaradásukat kimentették. A jeevz.ő- 
könvv hitele tté'-érc: Freiwirth Jenő és Színnek Károly 
előljárósági tagokat kérte fel.

Az 1936. február 10-én tartott elől járásnyi öles 
iecívzfíkönnne bemutattatván. megjegyzés nélkül helv- 
benbneyatott és hitelesíttetett.

A napirend következő pontja a segédvízsgálnh t 
tett. fanoneok felszabadítása volt. akikhez Mészáros 
Győző elnök, lelkes buzdító szavakat intézett. A fel
szabadultak névsora a következő: Ansyitz Sándor. Bö- 
sinaer József. Fort László. Sornormi Arnád. Orbán .b - 
Z'-ef, Fráter Manó, Weisz Kóla és Wehz Miklós.

A felszabadultak nevében Fort I ászló mondott 
köszönetét az ipartestületnek és annak vezetőségének.

Főjegyző bemutatja az iparengedélvl nyertek és 
megszűnt ipartestületi tagok jegvzékét. I i  iparen,,e- 
délvt nvertek: Dr. Gerő Vilmos, ifi Urbnnies Kálmán 
és Marx Dezső Hindui ReeenD. Döhreutei-tér fí. y-ám 
rdatti Kánéhoz Kft. (Tabáni. Czlelüket megszüntették: 
r>nilóy F rn< " (T imanovai ülils Óvnia (Pelve',e,'eG / n- 
l'án Kánéhoz Kft. (Tabáni.

A bejelentés tudomásul vétetett.
Elnök sajnálattal jelenti, hogy Tolnay Kornél, az 

O rszá g o s  ipar Egyesület elnöke elhunyt. A megbeldo-

még a gyári áraknál is olcsóbban szerezheti be 
napi szükségletét az alanti cikkekben:

Jamek
(barack, málna, ribizli, meggy, eper, narancs)

Málnaszörp
(65% cukortartalommal, ulőprés mentes succus- 
ból)

Olívaolaj
(akár valódi olasz, akár belföldi gyártmány)

Szardínia
(Nicc, Giné és egyéb portugál minőségek)

Szardellagyürük
(Arrigoni és Soeciete gyártmány)

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

Telefon: 39-2-77.

gull ipari életünk kiváló vezetője volt, akinek várat 
lan halálával gazdasági életünket nagy veszteség érte. 
Jelenti, hogy az Országos Ipar Egyesülethez részvét
iratot intézett és javasolja, hogy Tnlnay Kornél em
lékét az. előljárósági ülés jegyzőkönyvébe iktassa. Az. 
elöljáróság elnök jelenté" él tudomásul véve. az indít
ványhoz egyhangúlag hozzájárult.

Elnök bemutatja a kereskedelemügyi miniszter 
kétrendbeli lehívását, amelyben a kávésiparban érvé
nyes munkabérek tárgyában jelentést kér. Ismerteti a 
kérdés részleteit, majd felolvastatja a minisztériumhoz 
intézett részletes jelentést. Közli, hogy ebben az ügy
ben az eredeti elgondolása az volt, hogy a vendéglátó 
iparok együttes ije,leülést terjesztenek a miniszter elé. 
sajnos, a vendéglős ipartestület beadványában, amely 
lényegileg ugyanazt az álláspontot foglalja el. szüksé
gesnek látta, hogy iparunk ellen támadást intézzen.

Színnek Károly kérdést intéz: mi történik az eset
ben. ha a miniszter a kérdésben tárgyalásokat rendel 
ne el.

Elnök felvilágosításul közli, hogy valószínű, hogy 
e tárgyban ankét lesz, ahol alkalmunk lesz álláspon
tunkat részletesen ismertetni.

A székesfőváros polgármesterének a vigalmi tnló 
átalánya tárgyában kibocsátott határozata bemulattat
ván. tudomásul vétetett.

Elnök jelenti, hogy Gerő Vilmos és Társai. I.. Ke
leti Károly ucca 1. számú házban az ipartestület véle
ménye ellenére kávéházi iparengedélyt kaplak. Ez
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ügyben a székesfőváros polgármesteréhez fellebbezés
sel fordult. a in oly ezidőszerint tárgya Iá-, alatt áll. A 
fellebbezés felolvasása illán.

I)r. Simítsz Yimos kérdést intéz, amire az elnök 
a felvilágosítást megadja. Az. elöljáróság elnök intéz
kedését helyesléssel veszi tudomásul.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter levele, amely- 
Len a közgyűlésről hozzájuttatott üdvözlést megküszö 
ni bemnlall: toll és tudomásul vétetett.

Binlapesi Székesfőváros Idenenfon almi IPvatain 
azzal a kéréssel fordult iparteslülelünkhöz. hogy ál
lapítsuk meg a kávéházakhan alkalmazott idegonnvel- 
vet bíró felszogáló személyzet számát. K felhívásnak 
az ipartestület készséggel tett eleget és a evűjtöll ada 
tokát a megkereső hivatalnak megküldölte. mely azért 
köszönetét fejezte ki.

Szintiek Károly a pincérek kiképzése érdekéken 
továbbképző tanfolyam feláll Fását I 'ríja szükségesnek.

Elnök megállapítja, hogy bár a pincér-személyzet 
kiképzése körül hiányok mutatkoznak, azonban mégis 
a mi pincéreink nívója még mindig a legjobb.

l)r. Strausz Vilmos hangsúlyozza hogy a főnök
nek kell nevelni a pincért: az iskolánk adja az után
pótlást.

Elnök megállapítja, hogy a lanolinokat sok helyen 
a törvényes tilalom ellenére az éjszakai órákban is 
foglalkoztatják.

Tarjáit Vilmos sajnálattal konstatálja a pincérek 
nívójának leromlását, mind jobban apad a jő pincérek 
száma, azok nagy része a lokálokban foglal állá't.

Ussatier Gyula rámutat arra. hogy a legjobb el iá- 
rást az elnök követi, aki maga neveli a pincéreit. A 
vita berekesztetvén. a jelentés tudomásul vétetett.

A Szeqedi Ipari Vásár rendező' égé azzal a merik1- 
reséssel fordult inartestületünkhöz, hogy plakálail 
kávéházakban függesszék ki.

Elnök felkéri a testület tagjait hogy e kérőinek 
a lehetőség szerint feleljenek meg.

Tf j. dr. 7’cmp/c Rezső az ipartest ölelnek a leg
utóbbi közgyűlésén megválasztott ügyésze megbízatá
sáról lemondott.

Elnök a lemondást sajnálattal jelenti be. és java
solja. honv az előliáróság ezt vegye tudomá ni Az elöl
járóság ilyen értelemben bnk'roz.

ÜUKM

1 H a n to s  testvéreik  r. t.
fe s tő , niáxofó és 
t a p é tá z ó  ipatíixem
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek lestő, mázoló és fal- 

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

lőjeijuzö jelenti, hogy a Kereskedelmi és Iparka
mara a kereskedelemügyi mii Lzlerium állal készített 
minta szídtált/rendeli I lemezeiéi megktildölte. Az el
nökség a tervezetre észrevételeit megteszi és azt annak 
idején be fogja terjeszteni.

Elnök bejelenti, hogy a jéqlatrlell ismét megala
kult és tekintettel arra. hogy faivó évi április hó l-lől 
a kávéházakhan estik műjeget szabad használni, az 
árakat már is 1 0 %-kal f e l e m e l t é k ,  bz ügyben e l ő t e r 
jesztéssel fordulunk a m. kir. iparügyi miniszterbe/., 
akit a karlellbizotbág é s  árelemzö bizottság összehívá
sára kérünk. Az előterjesztés felolvastalván. ahhoz az 
elöljáróság egyhangúlag hozzájárult.

E kérdés:el kapcsolalo'an elnök közli, hogy az. 
érdekeltségek a szikvízk rtell! is meg akarják alakí
tani. azonban ez mindeddig nem sikerűit, l’gv látja, 
hogy a karlelek fellépésével szentben ipartestük''mik
nek el kell követni mindent é úgy ezen kartellek, 
mint a sörkarlell ügyét. It'.'közelebb napirendre fogja 
tűzni.

I'öjet/nző bejelentette hogy Piai ni k Vándor és 
Fiai cég. mint minden évben, ez évben is, 200 pengői 
adott az ipartestük'! közhasznú céljainak javára. A 
bejelentést az elöljáróság 'köszönetének kifejezése mel
lett vel’e tudomásul.

Az ipartestületi intinkaközvelílö 193(>. II. havi 
munkásságáról szóló jelentés irattárba lététéit.

Több tárgy nem lévén elnök az. elöljáróság üléséi 
berekes/.lelte.

Kérelem nélkül is
figyelembe veendő 
a kereset lerom lása

A hivatalos lapnak február hó lü-iki számában 
jeleni meg Labinyi Tihamér dr. pénzügyminiszternek 
20.000- -1930. sz. körrendeleté, amely valamennyi 
pénzügyigazga lóságnak, valamennyi kerületi adófel- 
ügvelő'égnek és adóhivatalnak szól.

M o c z n i  k - m  u s t á F  legyen  m inden asztalon I
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IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
legjobb kávéizesitő. ü  Kérje mindenütt t 
Gyártja: P IKK  F1PÉL  és T Á R S A , Budapest, IX.,

S p rin g u t H en r ik
utódu O fner Márton

liuilapvst, VI., Vasvári t*ál uccu 10. — Tel.: 21-7-54.
Számos budapesti kávéhoz, eltérem és vendéglő 

állandó szállítója.

A körrendelet az 1936. évre szóló jövedelem és 
vagyonadó kivetési munkálatainak egyöntetű Biztosí
tása érdekében számos intézkedést tartalmaz. Ezek kö
zül kiemelkedik a II. §. rendelkezése az adózók viszo
nyaiban beálló változások nyilvántartásáról. Ez a pa
ragrafus a következőképpen rendelkezik:

„Elrendelem úgymond körrendeletében a mi
niszter — bogy az adókivelő hatóságok mindazokat 
az eseteket, amidőn valamely adózó — habár adó
alapjának újbóli megállapítását bármely okból nem 
kérte, — az év folyamán adója súlyos volta ellen fel
szólal és adójának súlyos voltát valószínűsíti, vagv aki
nek jövedelmi, illetőleg kereseti viszonyai tartósan le
romlottak és erről a m. kir. adóhivatal bármely úton 
tudomást szerez, tartsák nyilván és a következő év
ben, január hó első napjaiban Írásbeli úton figyelmez
tessek arra, hogy szabályszerű adóbevallás csatolása 
mellett adóalapjának újabb megállapítását kérheti.

Kigyeimet érdemel a 13. S-nak ö. bekezdése, 
amely kimondja, bogy egymagában véve az a körül
mény, bogy például az adózónak ipari foglalkozásának 
forgalma 20 30%-kal emelkedett, az adóbevallás be
adására való felhívásra és új adókivetési eljárás elren
delésére nem szolgálhat indokát. A munkanélküliség 
enyhítése végeit több munkást foglalkoztató munka
adóknál új követelési eljárást egymagában a több mun
kás foglalkoztatására való utalással nem szabad el
rendelni.

A munkaadó felelőssége 
az üzemi baleseteknél

A balesetbiztosítási törvény értelmében a munka
adók összessége téríti meg az egyes üzemben a balese
tei szenvedett munkások kárát. A balesetet szenvedett 
munkás munkaadója ebben a kárviselésben úgy vesz 
részt, bogy az általa fizetett munkabérek és az üzem 
veszélyessége arányában az ÜTI kirója rá az évi ösz- 
szes kárköltség feloszlásából ráeső költséghányadot.

Ezenfelül a munkaadó a balesetből kifolyólag az

OTl-nak semmit sem tartozik fizetni, kivéve, ha „a 
munkaadó vagy felelős megbízottja a hatóság által el
rendelt balesetei hárító óvórendszabályt vagy óvóinléz- 
kedést nem foganatosították1*, amely esetben a mun
kaadó a balesetből származó összes költségei köteles 
az OTl-nak megtéríteni. (169. §.)

E törvényes rendelkezés alkalmazása körül az 
utóbbi időben nagy viták folytak. Ezt a vitát intézte 
el most a budapesti kir. Ítélőtábla társadalombiztosí
tási jogegységi tanácsának 7. számú határozata. Esze
rint a munkaadónak az 1927. évi XXL le. 169. §-ában 
megbatározott megtérítési kötelezettsége szempontjá
ból „hatóság állal elrendelt óvórendszabály" alatt az 
oly óvórendszabályt kell érteni, amelyet az arra ille
tékes hatóság az Országos Társadalombiztosító Intézel 
kérelmére, vagy anélkül akár általában, akár különö
sen elrendelt. Az OTI állal alkotott óvórendszabályo
kat „hatóság által clrendeltek“-nek tekinteni nem le
het s így a kártérítési kötelezettség megállapításánál 
az az irányadó, hogy az óvórendszabályok elrendelése 
körül mi a helyzet.

H i v a t a l o s  r é s z
FELHÍVJUK iparteslüleliink tagjainak ügyeiméi 

arra a körülményre, bogy a 112.981—1932. K. M. sz. 
rendelet szerint az Ipartestület vezetősége minden 
egyes esetben köteles a kihágási eljárást megindítani 
azon iparosok ellen, akik segédeiknek az ipartestület
nél való be- és kijelentését az 1884:XV11. le.-ben meg
adott időn túl elmulasztják. Ennek folytán nyomaté
kosan kérjük az Ipartestület t. tagjait, hogy a segédek 
és egyéb alkalmazottak be- és kijelentését a belépés, 
illetve kilépés napjától számítolt 8 napon belül feltét
lenül és minden körülmények közölt teljesítsék az 
ipartestületnél.

H Í R E K

Schillinger Anna Budapest, VI.,
Vörösmarthy-utca 47b. — Telefon : 21— 3— 85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gőzmosodája.

Az adóközösségi kivetés befejezése. Az adókivető 
bizottság munkáját befejezte és a kivetésről mindenki 
értesítést kapott. A fellebbezési határidő április 2.-ával 
lejár és e határidő után fognak a beérkezett fellebezé-
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A é 4 9 b ■  lerakását é s  javi-
P d i K d t d l  tásár v é g e z te s se

Jakab Józsefnél
Bulyovszky ucca 32 Telefon 14-6-31

srk tárgyalásra kerülni. A fellebbezők mindegyike a 
tárgyalásra idézést fog kapni. Saját érdeke, hogy a 
fellebbezési tárgyaláson teljes lelkesziillseggel jelenjen 
meg és fellebbezését adataival lamassza alá.

Előadás. Az Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövet
sége folyó évi március hó 2 0-án a deliért szálló kü
löntermében folytatta előadas-soroz.ntát, amelyen az 
Idegenforgalmi Érdekeltségek köréből számosán je
lentek meg. Az ülést Taxnády Szűcs András, az Ide
genforgalmi Érdekeltségek Szövetségének alel nőké ve
zette.

A napirend első pontja dr. Markos l l e la , az Ide
genforgalmi Érdekeltségük Szövetségének h. igazgató
jának előadása volt. aki érdekfeszítő előadásban is
mertette az idegenforgalmi statisztikának mull évről 
szóló eredményeit. A nagy érdeklődéssel kisért elő
adást vita követte, amelyben Xénieth Madár tette meg 
szakszerű megjegyzéseit.

A napirend második pontja Mészáros Győző, 
ipartest illetünk elnökének előadása volt, a kávésipar 
mai helyzete és bajairól, melyben nagy alapossággal is
mertette a budapesti kávésipar helyzetét és annak fej
lődését, csírájától kezdve jóformán a mai napig. 
Egyenként foglalkozott a mai konkrét kérdésekkel, a 
kávésiparnak az idegenforgalommal való kapcsolatai
val és ennek propagálására nézve eszméket vetett fel. 
Az előadás befejezését nagy taps kisérte, mire Tus
nádi] Szűcs András alelnök meleg köszönetét mondott 
előadónak értékes és a gyakorlati célokat szolgáló elő
adásáért.

Mikor jelennek meg a budapesti .Nemzetközi Vá
sár utazási igazolványai? A Budapesti Nemzetközi 
Vásár igazolványai, amelyek tudvalevőleg a Vásár al
kalmából rendkívül mérsékelt árú utazást lesznek le
hetővé 27 államvasúii, hajózási és légiforgalmi vona
lain, már sajtó alatt vannak és március hó közepén 
fognak elárusításra kerülni az összes utazási irodák
ban, valamint a Vásár kb. 1000 bel- és külföldi képvi
seleténél és vásárigazolvány-elárusítójánál. A vásáriga
zolványhoz csatolt jegyfüzet jelentős kedvezményekre 
jogosít a színházakban, szórakozóhelyeken, a világhí
rű budapesti gyógyfürdőkben, stb.

S/aklapjuhilcum. A Cukrászok kapja, mely a köz
ismert szakíró, Steirier (Igida szerkesztése alatt jelenik 
meg, most 25 éves fennállása alkalmából március

25-én jubileumi számot adott ki, amelynek cikkeit 
Bornemisza Géza iparügyi miniszter, dr. Halta Alfél 
miniszteri osztály főnök, báró Kntchina Káráig mi
niszteri tanácsos, .Sgeller Henrik, a Cukrászipartestület 
elnöke, Tolnai József, az Országos Cukrász Szövetség 
elnöke stb. írták. A lap azonkívül közli Slciner Ggutn 
50 év előtti eredeti receptgyűjteményét, számos kép
pel illusztrálva. A díszes kiállítású jubileumi szám 
nemcsak szakirányú, hanem nyomdatechnikai szem
pontból is magas tokon all.

Kcudclct készül a „szálloda** cím használatáról. 
Igen gyakran előfordult, hogy a vendégfogadó ipar
ban olyan üzemek is használták a szálloda elnevezést, 
amelyeket az általános felfogás szerint ez a megneve
zés nem illetne meg. Különösen idegenforgalmi szem
pontból vetődött fel az a gondolat, hogy a szálloda el
nevezés használatát feltételekhez kell kölni, mert a 
Magyarországba érkező külföldieket a hotel név sok 
esetben megtévesztheti és olyan helyeken szállnak 
meg, amelyek azután kellemetlen benyomásokat kel
lenek.

E szempontokra való tekintettel a kereskedelem
ügyi minisztérium rendelettervezetet dolgozott ki a 
szálloda elnevezésnek a vendégfogadó iparban való 
használatáról. A miniszteri tervezel szerint a vendég
fogadó iparban üzem berendezése és fekvése szem
pontjából állapítanák meg. vájjon használhatja-e a 
szálloda megjelölést.

ldegenforgalmi érdekeltségeik röviddel ezelőtt fog
lalkoztak ezzel a rendelettervezettel. A Kereskedelmi 
Kamara is állást foglalt ebben az ügyben és — értesü
lésünk szerint — kérte, hogy a szálloda elnevezés 
használatának megállapításánál az idegenforgalmi ér
dekeltségeket, kereskedelmi kamarákat és az érdekelt 
vendégfogadói ipartestületeket is hallgassák meg. A 
rendelettervezet büntető rendelkezéseket is fog tartal
mazni.

Az OTI-hátralékok végrehajtása. Az OT1 megál
lapítása szerint 19Í55. november végéig 115.937 ipari 
munkaadó ellen volt folyamatban járulékfizetés miatt 
végrehajtási eljárás. A végrehajtási eljárásra kimuta
tott összeg 40.9 millió pengő volt. Ezenfelül háztar
tási alkalmazottak után fizetendő járulék behajtása 
miatt 4.0 millió pengő hátralék erejéig 87.093 munka
adó ellen volt végrehajtási eljárás folyamatban. A tar
tozások zálogolása a székesfővárosnak 1.305.000 pen
gő jövedelmet hozott, amivel a fennálló jogszabály 
szerint a zálogolás foganatosításáért 3 százalék illeték 
számítható fel.

Kristály ásüányos íorrásmz. csak Szent Lukács uédjeggyel eredeti.
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A jégszekrények és hűtőkészülékek, íugylnltgépek iráni 
isinél megerősödött az érdeklődés a meleg napok heküszönlével. 
Szolgálatot vélünk teljesíteni olvasóinknak, amidőn azl laná
csoljuk, hogy beszerzéseik foganalosiiása előtt látogassák meg 
az iparunk köreiben közszeretetnek örvendő I lenne féld jégszek- 
rénggijár mintaraklárát (VI., Ó-utca ü.j, almi a legújabb model
lek, a szakembernek is meglepetést okozó technikai kivitelezé
sükkel és művészies cxterieurjükkel feltétlenül meg fogják 
nyerni ipartársaink lelszészét. Ami pedig az árakat illeti, e téren 
is minden versenyen felül áll a Hennefeld-cég. A vendéglátó 
ipar köréből már eddig is számosán vásároltak az új modellek
ből. így a most nyitó Margil-köruti „Regent" kávéház, a „l)u 
barry“, a „Corvin" buffett (Schönberger), a Fischer-étlerem 
(Lipót-körút 11.), mely teljes hűtőberendezést és Unlerreiner 
„Korona" Szállója, Eger, mely új tipusú sőrapparátot szerzett 
he a Hennefeld-gyárnál. Felsorolt kartársaink valamennyien 
diesérőleg nyilatkoznak a szállított készülékek felöl.

«Hat(yu» Gázmosó- és fehérneműkölcsönző vállalat (lUida- 
pest, VIÍ., Klauzál-utca 8.) a legmodernebbül újonnan be
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek 
mellett áll kartársaink rendelkezésére.

GEASNETi EDE rt., udvari szállító, Itudapest, 
V., Linót körút 6 , — Telefon: 11-6-26. Az előkelő 
kávéház péksütemény és kenyér szállítója.

Sclinelder és Társai iivegesiszoló és tiikiírgyár (Vili., Víg 
uccu 34.) végzi kartársaink részére legjntányosabban a kávé
házi tükrök készítését, javítását és foncsorozását, valamint 
kávéspoharak csorbajavilását. Egyébként ezen jóhirű cég vé
gezte a Baross kávéház idevágó munkálatait is a közelmúlt
ban. A legmelegebben ajánljuk ipartársainknak a céget, mint 
megbízható, szolid beszerzési forrást.

Zwaek-likőrgyár elsőrangú gin-1. whisky-l. ver- 
inuthol, oocktailt és tokaji borból főzött konyakot h o z  
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal 
egyenértékűnek ajánl a karlársak szives füveimébe 
Mixelésbez. pára liánok. Diópálinkája és barackpálinkája 
a legjobb a maga nemében.

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Kréta,Vegyészeti Gyár 
és Keresk. rt.

Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

S Z E G ÉN Y SÉ G I  BIZONYÍTVÁNY az olyan

N IK O TEX -LÁD A
amelyben nincsen bőségben

NIKOTEX
SZIVAR ÉS CIGARETTA.

I r Ó n Ó n o f  irodájába, üzletébe, otthonába 
■■ legolcsóbban Édes és Decsy-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. L'3. Tel.: 44-2-24.

K érjen  á r a j á n l a t o t !

Szab. kuglibilliárdasztal

Egyesiíell karambol, 
kugli- és lyukjáték.
Szórakoztató közkedvelt 

sportjáték.
Automata riélkUl zárja 

a jálékidőt.
Forgalomba hozza: 

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

Telefcnliivá: 46-9-67.

NAGY IGNÁC ŰTSS
BUDAPEST, VII. KÁROLY KORÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivallyúk, 
sziirögépek, palackok, parafadugók cimkék, stb. T: -11-5-15.

Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek
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Alapitíatoíí: 1 8 8 5 . HENNEFELD A lap itfa ío fí: 1 8 8 5 .

Jégszekrénygyár
Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészülékek, elektromos 

fagylaltkészitőgépek és konzervátorok.
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZÁM. TELEFON: 11-4 2 9 .

BERGER szobafestő, mázoló, fényező éa tapétázó

B udapest, VI., H egedűs S án d o r u c ca  27.
Telefon: 20-4-82.

CrémanfRosé 
^^Transylvania sec

A n a p tó l k iszők ü lt, h en n á zo tt  
ó s  m i n d e n  e l r o n t o t t

OROSZ FÖD!

ha jfestést
3P-ért rendbeho* 
Sz ő kí t é s .  Gép-  és 
villanynélküli tartós

ondolálás 6 P
1ÍSZ í» í

9 c d u í d l ^ e f  ü í l l d ó  H é r v e t tn ő ^ y á r a
Budapest, VI., V ilmos császár-út 17.

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

M árványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít 
KRON EMER DÁVI D márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 87-8-69

S te in e r  és S z im p e r
szobafestők, múzolók, disz- és templomfestők. 

BUDAPEST, IX., ÜLLÖI-UT 57. — Telefon: 30-6 29.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc józsef-rakpart 6.

Telefon: 8 4 -5 -5 9 . —  Ü veg és  p o rc e llá n .

KÁVÉHÁZI PARKETTA
SZABÓKY GYÖRGY IX., ÜIIŐi-Dt 73. T. 37-4-03.

Saját érdekében kérjen árajánlatot 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 fajborait 

palackozva és hordótételben.

Az
eredeti

b b s b i
I
ElKSSS
i  
H
mitt,.Ili

HEHE mm

márványtjsztitásra a legalkalmasabb!
Götzl Lipót „SIDOL“ vegyitermékek gyára R. 

Telefon: 90-0-86
T.

ííh"iiií»::h íío iSBH H H H

tuti
1a
1wm

QH
a

T E L J E S E N  K I P U S Z T U L N A K  1 
S V Á B O K , R U S Z N I K , I

ha „ I V O V U S “  port használ. Méregmentes I  
Zelmanovita Laboratórium Budapest, VI., Berlini-tér 3. |

Felelős kiadó: (lyeiics D énes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai imíintézete, 

Budapest, VII,, Vörösmarty ucca 5
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