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Emlékeztető Az áruházi kérdés
m i r ő l  n i ; f e l e d k e z z é k  m e b ?

Szeptember 20-ig befizetendő a/, átalányozoll ás 
zenés kávéházak vigalmi adója. <,

Szeptember (24-én (csütörtökön) délulán 5 óra
kor előljárósági ülés.

Szeptember 25-ig befizetendő a személyzet illet
ményeiből levont kereseti, külön- és rokkanlellátási 
adó.

Október 5-ig megfizetendő a 111. negyedévi iiz- 
letbér harmadik részlete.

Október (i-ig megfizetendő a nem álalánvozott 
és nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Okóbcr 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
megfizetni október havi forgalmi és fényűzési adó- 
átalányukat.

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

J K e é íiiv ó
A Budapesti Kávésok Ipar testületének Elöljáró

sága f. évi szeptember hó 24-én (estitörtök) délután 
5 órakor az ipartestiilet tanácstermében
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tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 
Budapest, 1030. szeptember 15-én.

Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros (iyözö s. k.
főjegyző. elnök.

Most, hogy napirendre került az áruházak m ű
ködését szabályozó miniszteri rendelet kiadása, 
amely állítólag a közel jövőben meg is fog jelenni, 
érzékem és megható sajtókampány kezdődött, ame
lyek fájó szívvel védik az áruházak intézményéi, 
személyzetének jogait.

Nem akarunk e cikkek rugóival foglalkozni, 
annál kevésbé, mivel a legteljesebb objektivitással 
sem látjuk az áruházak helyzetéi olyan siralmasnak, 
hogy azokérl a könnyek tengerét meg kelljen eresz
teni.

A főváros iparos és kereskedő társadalma van 
olyan intelligens, hogy magát az áruházak intézmé
nyét bántani nem akarja. Tudjuk, hogy azoknak is 
meg van a maguk közgazdasági szerepe és jelentő
sége és ahhoz nyúlni egyáltalán nem kívánunk. 
Azonban nem veheti senki sem rossznéven, ha jo 
gos érdekeink védelmére az áruházak működésének 
és terjeszkedési lehetőségeinek pontos körülírását 
kérjük, reméljük és annyira, amennyire lehet, ko r
látozni kívánjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket 
az áruházakba fektetett nagy töke az egyes emberek 
fillérjeivel és egyéni munkásságával szemben sok
szorosan ki tud használni.

Kétségtelen, hogy jóform án az egész világon 
vannak áruházak, amelyek sokszor nagyobbak, mint 
a mieink, de ezek többsége bizonyos mértéket tart 
és nem látja szükségesnek mindazokat az üz
letágakat felölelni, amelyek a kisemberek megélhe
tésének biztosítására vannak hivatva. Nem  tudjuk  
elhinni, hogy a külföldi, vagy újvilági nagy áru-
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házakban zeneszó mellett ebédeket és uzsonnákat 
szolgáltatnak ki, az utcán át virsliit és sonkás ke
nyeret árulnak olyan árakon, aminőn a magános 
iparűző azt a nyersanyagot is alig képes beszerezni. 
Kétségtelen az is, hogy ez az élelmiszerkiszolgáltatás 
igen sok esetben a minőség rovására esik. Tudjuk  
nagyon jól, hogy lehetetlenekre még az áruház sem 
képes és a 10 filléres virstli és sonkás zsemlye sem- 
miesetre sem az, amit egy vendéglátó üzem kiszol
gáltathat. De a közönség nagy része nem distingvál. 
veszi az olcsóbbat, ha rosszabb minőségű, ha keve
sebb is, és ílvmódon elmarad azokból az üzletekből, 
amelyek eddig ezt a szükségletét kiszolgálták.

Nem lá tju k  semmiképpen indokoltnak, hogy az 
áruház a kis szatócs, a piaci kofa hivatását vegye 
át és dumping áraival tegye lehetetlenné ezeknek a 
megélhetését. Végre ezek a kis exisztcnciák vala
mennyien adófizetők és családfenntartók és ezek 
létezését bárm ilyen hathatós reklám kedvéért nem 
lehet és nem szabad tönkretenni annál kevésbé, 
mert a megélhetés a mi viszonyaink mellett nagyon 
nehéz.

Szerzett jogok elkobzásáról beszélnek. Ez 
látszatra és első hallásra igen tetszetős frázis. Azon
ban arról, hogy mi a szerzett jog, a legkülönbözőbb 
lehet a felfogás. Kezdve a bibliai Kain és Ábel h is
tóriájától. —  aki jogosnak érezte testvére megölé
sét —  végig az emberi fejlődés tényezőin, am i
kor, hogy csak 1— 2 esetet em lítsünk; az angol la 
kácsok a szövőszékek bevezetése ellen fellázadtak és 
a fuvarosok a gőzvasút kiépítésétől féltették kenve- 
rüket, az egész élet „szerzett jogok“ korlátozása és 
bizonyos keretek közé való beszállításáról tanúsko
dik. De ha —  ami természetes is —  bizonyos szer
zett jogokat elismerünk, lehet-e abszolút jog az. ami 
arra alkalmas, hogy másokat tönkretegyen. Egész

SZENT  
I STVÁN
CSALÁDI SÖR
iVg literes  
zárt p a la c k o k b a n

■ w

a

K ö b á n j a j P o lg á n S ^

gyártmánya

gazdasági és társadalmi életünk ilyen jogoknak ösz- 
szeegveztetéséből és azoknak egymással való össz
hangba hozatalából áll és azt lá tjuk , hogy ez kor
m ányzatunknak egyik legfőbb feladata. A jelen vi
szonyok között nem lehet tehát kifogásolni azt sem, 
hogy a helyzet mérlegelése alapján és a közérdek 
címén az áruházak működésének és étvágyának gát 
szabatik.

Nem lehet szerzett jog az. am it egy aránylag  
fia ta l intézmény, amelynek a gazdasági helyzetben 
való behelvezkedése még nem végleges, magáénak 
vél. Az áruházak létesítésekor azok alapítói maguk 
is különböző irányban kísérleteztek, megpróbáltak 
sok mindenfélét, ami üzleti szempontból bevált, vagy 
be nem vált, így tehát „szerzett** jogokról ez intéz- 
ményeknél ma még beszélni nem lehet.

A tisztességtelen verseny tárgyában k ife jtett jog- 
gyakorlat arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
nem lehet üzleti reklám  tárgya az olyan árú, amely 
más kereseti ágak megélhetési alapja. M ár pedig két 
ségtelen, hogy az áruházak vendéglátó üzemeikben  
tapasztalt olcsó árak nem egy reális üzleti k a lk u lá 
ció eredményei, hanem azt szolgálják, hogy a vevő
ket ílvmódon odacsábítva, azok az áruházak egyéb 
cikkeiből vásároljanak.

Nem  jelenthet tehát sérelmet, ha jogos érdekek 
megvédésére az érdekeltek intézkedést kérnek és azt 
meg is kapják.

Igen hangulatos a szociális szempont, amely  
egyes hírlapi cikkekben megnyilvánul, am ely az a l
kalm azottak exisztenciáját félti. Ennek sincs semmi 
alapja, mert az adott esetben nem az áruházak  
összes személyzetéről van szó, hanem legfel
jebb ezeknek a sérelmezett osztályoknak néhány a l
kalm azottjáról. akik ha megfelelő képesítéssel ren
delkeznek. a maguk szakmája körében is elhelyezést 
fognak találni. Sajnos manapság egyetlen ipari vágy 
kereskedelmi ág sincsen, am ely s zcmélyzetreduk- 
cióra ne kényszerült volán és nem tudjuk elhinni, 
hogy csak az áruházak vezetőjének van olyan jó 
szíve, hogy alkalm azottat egyáltalán nem bocsát el. 
Nem a m i hivatásunk annak megállapítása, hogv az 
áruházak alkalm azottainak egy igen nagv része ne
vetséges fizetésért igen nagv m unkát végez, ennél 
jobb helyzetet érhet el m inden m agánvállalatnál.

Nincs ok tehát a könn vekre és a nagv hangulat - 
csinálásra a kiadandó rendelet egyáltalán nem fogja 
az áruházakat tönkretenni, viszont talán e réven a 
kis embereknek egy falatta l több kenyér jut.

Mészáros Győző.

Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-385-59
Ai ország legnagyobb gfizmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.
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H i v a t a l o s  r é s z
A budapesti kávés iparíestület 

nagyíekiníeíü Elnökének
Helyben

A lu líro tt bejelentem, hogy ;i testnevelési felügye
lőség rendeletére a levente oktatás ideje f. évi szept. 
havától kezdve az eddigi két óra helyeit, három óra 
hosszat tart; így lehat a kávés leventék oktatási ideje 
vasárnap délelőtt 10— 13-ig tart, a IX ., Lónyny ucca 
(S. szám alatti iskola tornatermében és udvarán.

Első oktatási nap szeptember hó 20 án „A“ cso
port, szeptember hó 27 én „B“ csoport.

Felkérem  a munkaadókat, hogy hassanak oda, 
hogy leventekőieles alkalm azottjaik —  minden ifjú , 
a tizenkettedik életéve kezdetétől a huszonegyedik 
életéve végéig —  az oktatáson pontosan megjelenje
nek, s ezáltal további kellemetlenségeknek —  mini 
pénzbírságok -I -40 pengőig s rendőri elővezetés, —  
elejét vegyék.

Budapest, 1936. szeptember 10.
Kiváló tisztelettel: 

H e r n á d i /  N á n d o r  s. k. 
vezető-főoktató.

A m. kir. belügyminiszter 
265.267— 1936. B. M. számú rendelete,

az Országos Társadalombiztosító Intézet keretében a 
betegségi segélyezési jogosultságnak munkaadói iga

zolvánnyal igazolása tárgyában.

A betegségi és baleseti kőtelező biztosításról szó
ló 1927 : X X L  te. 21(3. §-ának első bekezdésében ka
pott felhatalmazás alapján az Országos Társadalom 
biztosító Intézet keretében a betegségi segélyezési jo 
gosultságnak munkaadói igazolvánnyal igazolása tár
gyában az Országos Társadalombiztosító Intézet 
első betegsegélyezési rendtartásának (1927 : X X L  le.

1-4 2. 8-ának második bekezdése) megállapításáig ter
jedi) hatállyal —  a kővetkezőket rendelem:

1. §•
(1) A munkaadó köteles betegség esetére biztosí

tott munkavállalója részére —  valahányszor az vagy 
igényjogosult családtagja a betegségi biztosítási se
gélyezést igénybe k íván ja venni —  a m unkavállaló  
vagy hozzátartozója kívánságára akár az utóbbiak 
által rendelkezésére bocsátott ,akár saját maga által 
beszerzett intézeti űrlap (munkaadói igazolvány) fel- 
használásával igazolást adni, amely a segélyezési jo 
gosultság megállapításához szükséges adatokat ta r
talmazza.

(2) A munkaadó a m unkaadói igazolványt csak 
oly személy számára á llíthatja  ki, illetőleg csak oly 
személy számára köteles k iá llítan i, ak i az igazolvány 
kiállításának időpontjában alkalmazásában áll, vagy 
aki alkalmazásából k ilépett ugyan, azonban a k ilé 
pésnek és az igazolvány kiállításának időpontja kö
zött három hétnél hosszabb idő nem telt el. A m un
kaadó a munkaadói igazolványt még ennek a felté
telnek fennforgása esetében is csak akkor adhatja  
ki. ha a biztosított a munkaadó legjobb tudomása 
szerint időközben másutt alkalmazásban nem állott 
vagy önálló kereseti foglalkozást nem űzött.

2 . §.

A m unkaadói igazolvány céljára szolgáló ű rla 
pok m intáját a jelen rendelet I. és II .  számú m ellék
lete tartalmazza. Az I. számú mellékleten foglalt 
„Háztartási alkalm azott m unkaadói igazolványa1' 
felírásé űrlap a háztartási alkalm azottak jogosult
ságának, a II .  számú mellékleten foglalt „Általános 
munkaadói igazolvány" felírásé űrlap pedig az egyéb 
biztosított m unkavállalók jogosultságának igazolásá
ra szolgál.

3. §.
(1) A munkaadó a m unkaadói igazolvány m in

den egyes rovatát pontosan, legjobb tudomása sze
rin t köteles kitölteni.

Minden kávého* mindig valódi 
iFranck: kávépótlékot adjon! 
Jelentős jö ved e lmet  biztosít 

magának 1
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(2) A m unkavállaló lakására, születési nevére 
vonatkozó rovatokat, valamint a jelen rendelet II. 
számú mellékletén foglalt munkaadói igazolvány 
pontjában feltett kérdésekre vonatkozó adatokat, ha 
a munkaadó a vonatkozó adatok valódiságáról ok
mányok alapján vagy más hiteles mótjon nem győ
ződhetik meg, az alkalm azott bemondása alapján 
kell kitölteni. Ebben az esetben azonban az illető ro
vatba az adat előtt az „állítólag" szót kell zárójelek 
között bejegyezni. (Pl. 2) lakása: (állítólag) Buda- 
pest, V i l i . ,  Kőfaragó u tc a  2. sz„ II. cm. 10. ajtó).

(3) Olt, ahol a nyom tatvány a feleletet részben 
vagy egészben vagylagosan magában foglalja, a 
megfelelő részt kell aláhúzni.

4. §.
(1) A m unkaadói igazolványok céljára szolgáló 

űrlapokat az Országos Társadalombiztosító Intézet 
á llítja  elő és a háztartási alkalm azott m unkaadói iga
zolványát darabonkint 20 fillér, az általános m unka
adói igazolványt pedig darabonkint 10 fillér megté
rítési d íjért szolgáltatja ki. Az űrlap beszerzéséről a 
segélyezést igénylő köteles gondoskodni és azt a 
munkaadó rendelkezésére bocsátani. Ha a nyom tat
ványt a munkaadó szerzi be, a nyom tatványért járó  
díjat neki a segélyezést igénylő megtéríteni köteles 
(185.640/1932. 13. M. számú rendelet).

(2) Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
gondoskodik arról, hogy az űrlapok az Intézet köz
pontjánál, kerületi pénztárainál, kirendeltségeinél és 
megbízottamul könnyen hozzáférhető módon meg
szerezhetők legyenek. A m. kir. belügyminiszternek 
a m. k ir. kereskedelem- és közlekedésügyi m in isz
terrel egyetértve kiadott rendelkezéséhez képest az 
űrlapokat a m. k ir. postahivatalok és a m. kir. posta 
részéről esetleg megbízott magánérlékcikkárusítók 
(dohányárudák) is árusítják, mégpedig darabonkint 
ugyancsak 20, illetőleg 10 fillérért; az Intézet a m. 
k ir. posta útján forgalomba hozott minden űrlapért 
az utóbbinak 2 fillér jutalékot fizet.

5. §.
Az a munkaadó, aki a munkaadói igazolványok 

kiállítására vonatkozó rendelkezésekbe ütköző cse
lekménnyel (tettel vagy mulasztással) az Intézetnek 
kárt okoz, a kárt az Intézetnek megtéríteni köteles. 
Ezen a címen a munkaadó a biztosítottal szemben 
megtérítési igényt nem támaszthat (1927 :X X I.  1c. 
142. §-ának második bekezdése).

6. §.

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, ezer pengőig, ismétlés ese
tében pedig háromezer pengőig terjedhető pénzbír
sággal kell büntetni, azt a munkaadót, aki a mun
kaadói igazolványt elfogadható mentőok nélkül nem

a törvényes szabályok szerint szolgáltatja ki, illető
leg állítja  ki (1927 : X X I. te. 205. §-a).

7. §.

Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és két 
hónapig terjedhető elzárással kell büntetni azl a 
munkaadót, aki a m unkaadói igazolványban szándé
kosan valótlan adatot ad elő (1927 : X X I. Ic. 206. íj
ának 1. pontja és 213. §-a).

8. §.
Ez a rendelet az 1936. évi szeptember hó 1. nap

ján lép hatályba. A 255.100 1933. 13. M. számú rende
let egyidejűleg hatályát veszti.

Budapest, 1936. évi augusztus hó 28-án.

A  miniszter helyeit:

D r .  P r e s z l y  E l e m é r  s. k. 
állam titkár.

Szerzői engedély nélkül nem szabad 
nyilvánns üzletben használni 
a rádió hangszóróját

Németországban és Lengyelországban legutóbb 
úgy döntött a bíróság egy-egy polgári perben, hogy 
nyilvános szórakozóhelyiségek tulajdonosai rádióze
nével gyönyörködtethetik hallgatóikat anélkül, hogy 
erre a szerzőtől külön engedélyt kérjenek. A k irá ly i 
Kúria most egy perben ezzel ellenkezőleg döntött.

A M agyar Zeneszerzők Szövetkezete nem régi
ben polgári pert indított P á p a  Zoltánná Ferenc-kőr- 
úti kávéháztulajdonos ellen, m ert üzletében hang
szórós rádiót szereltetett fel és kávéházi vendégeinek 
ingyen zenével kedveskedett. A felperes szerint a  

r á d i ó b a n  e l ő a d o t t  m ü v e k e t  s e n k i n e k  s e m  á l l  j o g á b a n  

k ü l ö n  d í j a k  l e f i z e t é s e  n é l k ü l  a  n a g y k ö z ö n s é g  r é s z é r e  

t o v á b b  k ö z v e t í t e n i ,  ezért 150 pengő kártérítést köve
telt az alperestől. Alperes ügyvédje, Pápa Lajos dr. 
a kereset elutasítását kérte azon az alapon, hogy a 
rádióelöfizetésscl m ár megváltotta a jogot alperes 
arra is, hogy a zenét üzletében hangszórón át közve
títhesse. A budapesti törvényszék megállapította a 
szerzői jogbitorlást és Pápa Zoltánnál 150 pengő k á r
térítésre kötelezte, valam int a fe lm erült perköltsé
gekben is elmarasztalta.

A szemben álló felek a per meggyorsítása érde
kében megegyezlek abban, hogy a tábla kihagyásá
val egyenesen a Kúriához viszik fel ügyüket, am ely
ben a K úria Jakab-tanáesa most hirdetett ítéletet. A
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Kúria elutasította a felülvizsgálati kérelmet és jog
erőre emelte az első bíróság marasztaló ítéletét azzal 
az indokolással, hogy más a rádió leadásának a meg
szerzése és más annak nyilvános előadás útján való 
továbbítása. Ha a nyilvános előadás anyagi haszon
szerzés céljából történik, ehhez a szerzők hozzájáru
lása, illetve engedélye feltétlenül szükséges. Csupán 
az olyan nyilvános előadás lehet kivétel, amely köz
művelődési célzattal d íjtalanul történik. A lenti pia- 
esetében azonban kétségtelen az. anyagi célzat és így 
m éltánytalan volna, ha a szerzőket a bíróság jogaik
tól elülné.

It t  az uj inségadó
Újra kivetették a jövedelemadó 
20 százalékos pótlékát

A belügyminiszter rendeletéi adott ki az. I 936--- 
37. évi inségenvbílö tevékenység költségeinek fede
zésére szolgáló inségjárulékokról. A rendelet szerint 
az inségenyhílés költségeinek fedezésére az. 1930— 37. 
évben a városokban egyszeri inségjárulékol kell k i
vetni, még pedig a jövedelemadó, a társulati adó, a 
lanliém eadó és az általános kereseti adó fizetésére 
kötelezettek terhére. Az inségjárulék fizetésének 
alapja az 1935. évi adóköteles tiszta jövedelem, ille
tőleg adóköteles nyereség, javadalom és jövedelem. 
1 la a kereseti adó kivetése alapjául vett adóalap az 
évi 500 pengőt nem éri el. az inségjárulék kivetéséi 
m ellőzni kell.

Az egyszeri járulék kulcsa a jövedelemadónak, 
valam int a társulati és tantiéme-adónak 20 százalé
ka, az általános kereseti adót fizető kötelezetteknél 
az általános kereseti adó alapjául veit adóalapnak 2 
százaléka.

A fizetett inségjárulék 1936. október 1-én válik  
esedékessé és három egyenlő részletben 1936. októ
ber 31-éig, 1936. november 30-áig és 1936. december 
31-éig kamatmentesen fizethető be.

Az egyéb közszolgáltatások befizetésére kapott 
kedvezmények az inségjárulékokra nem terjednek  
ki.

Őszi áralakulások
Az őszi szezon megindultával a gyarmatáru és 

élelmiszer szakmában általános drágulás észlelhető, 
amely drágulás nemcsak a belföldi, hanem a kü l
földről im portált cikkeknél is jelentkezik, egyiknél 
enyhébb, másiknál erősebb mértékben. Az. O laszor
szágból behozatalra kerülő konzervcikkek és déli 
gyümölcsök árai az utóbbi napokban erősen kiug
rónak. Szardíniákban napról-napra emelkedő á rak 
kal állunk szemben, főleg portugál szardíniánál, 
amelynél az im port teljesen szünetel. A kávéár te r
mészetesen a finomabb minőségeké ugyancsak felfelé 
tendál és megállapítható, hogy a bennünket érdeklő

HiHöberendeiések
FagylaHtaÉpek
minden célra — minden nagyságban

Magyar Felvonó és Gépgyár Rt.

F. és Tsa Utóda - Hütőgéposztály
Budapest, VI., Leltei ncca 12. Telelonszánt: 2-983-32

cikkekben az. egész világpiacon bizonyos szilárdulás 
érezhető.

Az itteni piacon e körülm ény hatása különböző
kép mutatkozik. Kétségtelen, hogy minden cikk ára 
akként alakul, aminő áron azt újból pótolni lehet 
Vannak azonban kereskedők, k ik  a piaci helyzetről 
nincsenek inform álva, és akiknek véletlenül valamely 
cikkből készleteik vaunak, nem veszik tudomásul az 
újabb beszerzés árait és régi. olcsóbb áron árusíta
nak.

tízzel magyarázható, hogy néha egy detail üz
letben régebbről ott tároló cikket olcsóbban lehel be
szerezni, mint ahogy az ma egyáltalán beszerezhető. 
A meglevő belföldi készletek elfogyásával az után
pótlásnak magasabb áron való beszerezhetősége 
olyan árhullámzásokat okoznak, amelyek folytán  
ez eladási árak igen gyakran változnak. Ez az 
oka annak is. hogy az utóbbi időben gyakran fordul 
elő az. hogy valamely vevő bizonyos cikkre olcsóbb 
ajánlatot kap és ezt egy korábbi szállítás szám lájá
val hasonlítja össze, nem számol azzal. hogy idő
közben a szóban forgó cikk ára vállalatunknál is m ér
séklődött. Ezért arra kérjük igentisztelt Vevőinket, 
hogyha bárm ely cikkben árainkat összehasonlítja, 
mindig az aznapi jegyzésiünket szíveskedjék figye
lembe venni, m ert nem bizonyos, hogy legutóbbi 
szállításaink óta a naponként történő változások 
folytán a m i ajánlatunk is nem olcsóbb e a konkur- 
rens ajánlatnál.

Még egy körülm ényre vagyunk bátrak igentisz
telt Vevőink szíves figyelmét felhívni és pedig arra. 
hogy az árak összehasonlításánál vogve figyelembe 
azt a körülm ényt is, h o g y  a  m i  á r j e g y z é s e i n k  k i z n -  
r ó la i t  m i n d e n  c i k k b e n  a  l e g e l s ő r a n g ú , l e g j o b b  m i n ő -  
s é n e k r e  n o n a t k o z n a k ,  és m ár árnyalati minőségbeli 
differenciák árdifferenciát jelenthetnek olyan c ik 
keknél. m int am ilyen kávé, tea, mandula, mogyoró, 
mazsola, és így tovább, úgyszólván kivétel nélkül, 
a mi általunk forgalomba hozott im port cikknél.

Hangsúlyozni k íván juk, liogv vállalatunk a lap í
tása óta követett célkitűzése a kávéházak és más ven
déglátó üzemeknek legelső minőségű árúval való el- 
láíása. viszont a nyílt piacon gyakran találunk lá t
szólag megfelelő, de silányabb minőségű olcsóbb 
árút. A kettő nem ugyanaz, m ert a minőséget figve- 
lembcvéve, vállalunk a legolcsóbb árakon árusít.

A látszólagos árdifferenciák csak a laikus vevőt 
téveszthetik meg. a szakember tudja, hogv nem m in 
dig az a legolcsóbb, amit olcsón kínálnak!

Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága.
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Szeptember l-én  megkezdték
az öregségi járulékok fizetését
Mennyi járulékot fizet az OTI és a MAIÍI 
a biztosítottaknak?

Az iparosság által is jelentős mértékben viselt 
öregségi járadék ügyében ez év szeptemberében jc- 
elntős fordulóponthoz érkeztünk.

Ezen a napon ugyanis mindazok, akik 1929 ja 
nuár 1-től kezdve öregségi biztosításra be voltak je 
lentve és m unkájuk egv napig sem szünetelt, elérték 
az öregségi biztosításhoz szükséges 400 hetes vára
kozási időt.

Az az öregségi biztosított tehát, aki ez év szep
tember l-én  elérte 05. életévét és 100 heti befizetése 
van, öregségi járadékra jogosult akkor is, ha egész 
séges, ha munkaképes, akkor is, ha bárm ilyen ösz- 
szegű keresettel továbbra is m unkájában vagy állá
sában megmarad.

Minden olyan 05 éves biztosított, akinek 1929. 
január 1-től kezdve állandó m unkája volt, e napon, 
vagy ha 05. életévét későbben éri el. abban az idő
pontban jelentkezhet, ha az O TI-hoz tartozik, az 
O TI-ná l, illetve lakóhelyének megfelelő kerületi 
pénztárnál, ha MABT-tag. a M agánalkalm azottak Biz
tosító Intézeténél az öregségi járadékért.

Ezt a járadékot minden orvosi vizsgálat nélkül 
megkapja.

A bejelentést lehet személyesen is elintézni, le 
het írásban is. Ha írásban jelenti be az igényét, ak 
kor a nevén kívül a születési helvét és évét. anyjának  
leánykori nevét, m unkáltatójának, vagv ha m ár nem 
dolgozik, utolsó m unkáltatójának nevét és üzemének 
helyét, valam int saját lakcím ét is közölni kell. Csa
tolni kell az írásbeli jelentkezésnél a születési anya
könyvi kivonatot. Ha azonban kiskorú gyermeke 
van, a segélyezésre jogosult 15 éven aluli gyermekek 
születési anyakönyvi kivonatát is.

Abban az esetben, ha táppénzes beteg volt az 
fgénvlő. a 400 hétbe évente 10 ilven hetet, összesen 
azonban legfeljebb 100 hetet számítanak be. Az azon
ban. aki ilven módon 1920. január 1-től kezdve vala
mely évben táppénzes beteg volt. az m ár nem ez év 
szeptember 1-én éri el a 400 hetet, hanem csak egv 
későbbi időpontban.

Bár ez az egész kérdés végeredményben a m un
kásságot érdekli, kivéve a terhek egv nagv részének 
viselését, amiben a munkaadók- romlásuk dacára is 
minden ellenszolgáltatás és gondoskodás nélkül osz
tozni kénytelenek, mégis szükségesnek haitink ism er
tetéséi. Egyrészt azért hogv az ügvot ism eriiik és 
szükség esetén érdekelt m unkásainknak felvilágosí
tásokat adhassunk, másrészt nődig, hogy most am i
kor az inarosok öregségi ellátásának ügyéről óban  
síik szó esik. a kérdésbe bele lássunk.

Ezért közöljük egyben azt is. hogy milyen já ra 
dék illeti meg a bztosftott és igényjogosult ipari m un
kásokat és havi fizetéses alkalm azottakat.

Az ipari munkás járadéka —  segélye —  négy
száz heti befizetés után a következő: ha a kereset

eléri a 4.80 pengőt helenkint, az ipari munkás 11.41 
pengői kap havonta. 9.00 pengő heti keresetnél a 
járadék 12.17, 14.40 pengőnél 18.47, 19.20 pengő
heti keresetnél 14.95, 24 pengő heti keresetnél 10.85.
28.00 pengőnél 17.05, 88.00 pengőnél 19.20, 88.40 pen
gőnél 20.40, 43.20 pengőnél 22.22, 48 pengőnél 28.28. 
52.80 pengőnél 24.58 pengő, ennél is nagyobb beli 
keresetnél 26.03 pengő a havi járadék.

Havi fizetéses alkalm azottak járadéka, segélye, 
négyszáz heti befizetés után: ha a havi kereset eléri 
az 50 pengőt, havi 12.94 pengő, ha a 100 pengőt e l
éri, 15.42 pengő, 150 pengőig 19.04 pengő, 200 pen
gőig 22.60 pengő, 250 pengőig 26.28 pengő, 30(1 pen
gőig 29.90, 400 pengőig 35.33 pengő, végül ha a havi 
kereset eléri az 500 pengőt, havi 42.56 pengő.

Mindenesetre lehet vitatkozni azon, hogy ez a 
segélyezés arányban áll e azzal, az egész ipari term e
lés messzemenően sújtó áldozattal, am it a m u n ka
adók és a munkások kénytelenek érte meghozni, 
még sem téveszthetjük szem elől, hogy az igényjogo
sult alkalm azottak öregségük cselén mégis csak kap 
nak valamit.

Mi jut azonban az iparosságnak, amely a mai 
árromboló versenyben öregsége idejére nem gondos
kodik?

Kegyelemkenyér, jó esetben szegényház.
Ez a probléma tehát sürgős megoldásra vár!

H Í R E K

Vezérigazgató változás az OTI-nál. W e i s  István 
dr. az O T I vezérigazgatója korábban benyújtotta le
mondását állásáról. Most a belügyminiszter elfogadta 
Weis István lemondását, m inekfolvtán W eis István 
nyugalomba vonult. Utódjává dr. H o r v á t h  István ál- 
elnököt nevezték ki. aki ipari körökben is nagy meg
becsülésnek örvend.

Síremlékavatás. F. hó 13-án, vasárnap délelőtt 
avatták fel a rákoskeresztúri izr. temetőben H o l s t e i n  
Zsigmondiunk, ipartársulatunk volt alelnökének. a 
testület sok éven át tisztviselőjének síremlékét. A 
kegyelete.? ünnepségen a megboldogultnak családtag
jain kívül számos barátja és tisztelője jelent meg. 
testületünket W e i n g r u h e r  Ignác, B e m e r  György. 
M ó z e s  Samu testületi tagok és dr. H a v a s  Nándor fő
jegyző képviselték.

Elöljáróság! ülés. A Budapesti Kávésok Ipar- 
testülete f. évi szeptember 24-én (csütörtök) d. u. 5 
órakor megtartandó ülésével kezdi meg az őszi m un
káját Tekintettel a napirendre tűzött tárgyak nagv 
számára, kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai minél 
nagyobb számban jelenjenek meg.

Schillinger Unna g S Yár £
V örösm arthy-utca 47b .— T elefon  : 1— 2 I 3 — 8 5 .
Az ország legrégibb, modernül berendezett gőzmosodája.
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Szakiskolai behatás. Újólag rii»yeImoztoljiik kar- 
társainkat, hogy amennyiben lanoncaiknak a szakis
kolába való beiratasat elmulasztották volna, azt most 
m ár haladéktalanul azonnal ejtsék meg az iskola 
igazgatóságánál, (József-kőrút 38 .' !. cm,) bármely 
nap délelőtt 10— 12 óra között, mert az iparleshilet 
hivatalból kénytelen lesz eljárni tanoncoktatási kö
telezettségét nem teljesítő kartárssal szemben.

Koldulási tilalom . A belügyminiszter 172.000 
1086. B. M. számú rendeletévei a székesfővárosban 
és az összes törvényhatósági! jogú. valamint megyei 
városokban minden könyöradománygvűjtésl és kol
dulást eltiltott. A rendelet november elsején lép élet
be. A szegényügy ellátására minden városban állandó 
bizottságot kell alakítani. Eger városa adott példát 
arra, m iként lehet a szegényeket koldulás nélkül tá
mogatni és az egri példát kívánja a m iniszter m in 
den m agyar városban általánosítani.

Könyvtárdíjat szednek a tanonciskolában. A m.
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 46.666 
1936. V. 2. R. szerint az ipariigvi minisztérium I p a r i  
S z a k k ö n i / v t á r A  létesít a segédi- és mestervizsgálatra 
készülők részére. Ebben egyes ipari szakmák anvag- 
tani, technológiai ismeretanyaga fog kiadásra kerü l
ni. Budapest szfőv. polgármestere 92.857- 1936. V II .  
számú felhívása szerint az összes tanonciskolákban 
az iparoslanoncok a beiratás alkalm ával 50 fillér 
könyvtárd íja i fizetnek. A beszerezhető könyvek az 
iskola tulajdonát képezik, azok azonban a tnnnncuk 
részére kölcsönözhetők.

Bevezetik a zárlszáin-rendszert a szikviziparban.
A M agyar V idéki Szikviz Szövetség azzal a kérelem 
mel fordult B o r n e m i s z a  Géza iparügyi miniszterhez, 
hogy a szikviziparban rendelje el a zárlszámol. Az 
ipariigvi minisztériumban most készítik a szikvíz- 
rendeletet, s azártszám rendszeri ebben a rendelői
ben kerül megoldásra.

Hány adóárverést (ártották 1934-ben. A hiteles 
adóslatisztika most közli az adózás 1934. évi adatait. 
Ebből k itűn ik , hogy a pénzügyi hatóságok az 1934. 
év folvamán a közadók behajtása céljából 5256 jog
erős árverési határozatot tartottak kezükben cs 
ezekből mindössze 25 esetben tartották meg az á r 
verést. Másszóval: a kitűzött árveréseknek félszáza
lékát sem tartották meg! Majdnem  bizonyos, lmgv a. 
megtartott 25 ingatlanárverésnek legalább feled az 
adóhátralékos kívánságára tartottak meg. mert ez 
volt az adós érdeke.

Hogyan szabja meg az olasz kormány a kenyér 
árát? Itáliában nemcsak a búza. hanem a liszt ára is 
hatóságilag egységesen van megszabva. Ezúttal első 
ízben a liszt ára és a liszt kiadóképessége lesz a ke
nyérár kiszámításának alapja. Az összes ármegálla- 
pító bizottságok kötelesek vidékenként hiteles sülő
próbák alapján a liszt kiadóképességét, illetve az ogv 
mázsa lisztből előállítható kenyér mennyiségéi meg
állapítani.

Francia törvény a munkaközvetítés államosítá
sáról. A francia m unkaügyi m iniszter augusztus 12- 
én törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint az 
élelmezési ipar és kereskedelem körében munkások 
és üzleti alkalm azottak elhelyezése ezentúl a városi

Friss termésű teáink 
és tea keverékeink

megérkeztek.

Különösen a ján ljuk  igen tisztelt vevőink f i 
gyelmébe a hosszú évek alatt kipróbált speciá
lis teakeverékeinket, úgv m int

lmperial tea keverékünket
R o y a 1 tea keverékünket
A n g o l  rendszerű eredeti tea 

keverékeinket,
amelyeket nemcsak eredeti ládában, hanem 
kimérve is megfelelő impregnált papírcsomago- 
lásban hozunk forgalomba.
l'gyancsak beérkeztek legfinomabb minőségű 
eredeti indiai és kínai tea fa jtá ink, úgymint a 
következő fa jok:

Ceemum, Darjeeling, C e y l o n ,  
Jáva, Pecco. Souchong, Ássam,

tea minőségek.

Kérjen ajánlatot és m intái:

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

Telefon: 1-392-77.

és megyei m unkaközvetítő-hivatalok hatáskörébe 
tartozik. Az üzleti és egyesületi munkaközvetítés ez
zel teljesen megszűnik.

Beszámoló a kéznuívesipar helyzetéről. Az. Ip a r
testületek Országos Központjának évi jelenlése, am e
lyet a kaposvári közgyűlésen terjesztetlek elő. meg
állapítja, hogy bár az. elmúlt évek során a gazdasági 
válságot egyre több vonatkozásban lassú javulás 
váltja fel, ami az ipari termelés, az építkezések, a 
forgalom és a fogyasztás emelkedésében (‘gyárául 
észlelhető, a kéznuívesipar terén a javulás főleg a 
vidéken még alig érezhető.

Kétségtelen, hogy egyedül a közigazgatási véde
lem. az ipartörvényreform ok nem hozhatják meg a 
kéznuívesipar jobb sorsát, mert ezt mindenütt és 
mindig elsősorban az általános gazdasági viszonyok 
javulása, a gazdasági vérkeringés erőteljes megindu
lása, a fogyasztóközönség és hazánkban főleg a gaz
dák vásárlóképességének emelkedése biztosíthatják.

Részletes beszámolót nyújt a központ jelentése a 
kéznuívesipar gazdasági helyzetéről, a kis- és kéz
művesipari termelés értékéről, az iparosság szociális
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és gazdasági viszonyairól. Rámutat a kézmüve,sipar 
nagy jelentőségére, a nemzeti jövedelem szempontjó
ból ás ismerteti a népszámlálás, valamint a kézm ű
vesipari üzemi statisztika eredményeit, a képesített 
iaprosok szakmai megoszlását, stl).

Ismerteti a jelentés az ipartcsliilelek gazdasági 
helyzetét, tevékenységét, a/, iparlesiileli ig a z g a tá s  leg
fontosabb kérdéseit.

A jelentés további fejezetei: az ipartörvény re
form ja, a törvény előkészí tés, ipari közigazgatás, 
m unkaalkalm ak, a kézművesipari termelés és érté
kesítés szervezése, a kisipari hitel, adózás, társada
lombiztosítás. az ipari szakoktatás, a kézmüvesipnr 
nemzetközi kapcsolatai, együttműködés az érdekkép
viseletekkel, sajtószolgálat, szakirodalom és beszá
moló a központ belső életéről.

Sajnálattal látjuk, hogy e bő tartalom mellett a 
vendéglátó iparok speciális kérdéseinek, valamint az 
idegenforgalommal kapcsolatos ügyeknek még egy 
sor sem jutott.

AIi van a kávé lírában? A Statisztikai Hivatal 
adatai szerint Magyarország 1930-ban 04.755. kávét 
hozott be külföldről. 1935-ben pedig csak 22.041 q-ál. 
Az idei év első negyedében a behozatal nem érte el a 
4800 q-át sem. ami azt mutatja, hogy kávéfogyasz- 
lásunk még m indig rohamosan csökken. A kávé be
hozatali egységára kg-ként 84 fillérre rúgott. Ezzel 
szemben a belföldi nagykereskedelmi ár az 1930. évi 
4.25 pengőről 1934 ig ü pengőre emelkedett és azóta 
is ezen a magas árszinten maradt. A m agyar belföldi 
nagykereskedelmi kávéár tehát csaknem hétszerese 
az am erikai világpiaci áraknak és a magvar fogyasz
tó nem élvezhette a világpiaci olcsóbbodás előnyeit. 
A drágítás legsúlvosabh tényezője a vámoknak több
szöri emelése volt. Drágította azonban az is. a kávét, 
hogv junktim ot állapítottak meg a németek által szá
llított középamerikai kávé és a nemesvalutával vá
sárol! brazíliai kávé behozatala között, ami az. ol
csóbb brazil kávébehozatalt —  amely fogyasztásunk 
80 százalékát látja  el —  megdrágította. Tgv a V ik tó 
ria kávé 5.50 pengős nagykereskedelmi árában 09 
százalék a vámteher. 3 százalék a fuvar, mindössze 8 
százalék a beszerzési ár. míg a fennmaradó egv pen

dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti K r é t a . W *
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

gő részben a nehézkes forgalmi rendszer költségei
ből. kisebb részben pedig ;i kereskedelem használjál 
áll.

Meg kell jegyeznünk, hogy ez a számítás csak 
az általános fogyasztásban levő közönséges fa jtákra  
vonatkozik, a kávésiparban fogyasztott nemes faj- 
lájn kávék ára ennél jóval nagyobb és azok nagyke
reskedelmi ára 7— 8— 9 pengői, sől többet is eléri. 
Kétségtelen, hogy a termelői ár és a költségek aránya  
ezeknél is nagyjából azonos.

Esti kereskedelmi .szaktanfolyam. A budapesti 
Kereskedelmi Vkadémia szeplember hó 15-én nyitja  
meg új tanfolyamát alkalm azónak és oly egyének 
számára, akik kereskedelmi iskolái nem látogattak: 
Tantárgyak: könyvvitel (átíró módszerek is), mérleg- 
szerkeszlés. keresk. levelezés, keresk. számtan, ke
resi:. alapismerelek stb. A tanfolyam 5 hónapos, ta
nítás belenként négyszer, este fél 7 órától. Beírás 
szeptember 1-töl naponta d. e. 8 1 ig és d. u. 5— 7
ig. V.. A lkotm ány ticea 11. sz..,, !. emelet. Telefon: 
l 205 17. Nyom tatóit tájékoztató a kapusnál is
kapható díjmentesen. A tanfolyam ra kivételes cse
lekben szeptember hó végéig is be lehel iratkozni.

Közel 25.000 munkaadó kérte ar OTI-tartozások 
elengedését. Az O'l’I hoz. történi bejelentés szerint 
23.702 munkaadó kérte járu lékhátralékának tö rlé 
sét. Ezek közül 14.732 vidéki kerületi pénztárakhoz 
tartozik. 5000 pengőnél kisebb járu lékhátra lékra  
22.783 munkaadó kéri törlési. 500 pengőnél nagyobb
ra 919. Összesen 24.758.415 pengő já ru lékh átra lék 
kal tartoznak ezek a m unkaadók, amiből a tőketar- 
loz.ás. tollúI valóságos járu lék tartozás 20.308.101 
pengő.

..Igyunk több teát.'4 Ilyen című világpropaganda 
hadjáratra határozta el magát Kalkuttában az indiai 
leabizolfság. Félm illió  fontot szánnak erre a propa
gandára. amely a teát azokban az. országokban is 
népszerűsíteni akarja , ahol eddig nem nagyon fo 
gyasztották. Különösen Amerikában akarják  népsze
rűsíteni, ahol eddig főképpen kávét ittak az emberek. 
H a sikerül, újabb kávét öntenek m ajd a tengerbe. 
Ha nem. akkor talán teababokban úsznak az óceán
járók.

A vajíogyasztás emelkedett. A márkázó vállaln
iuk állal forgalombahozoll összes vajmennyiség 02 
vagon volt eddig, a tavalyi 50 vagonnal szemben. A 
belföldi eladás úgy a tavalyi májusi, m int az idei 
április havi eladásokhoz viszonyítva örvendetesen 
emelkedett. A kedvező gyümölcstermelés ellenére a 
hazai fogyasztás is javu íl. Az áralakulás belföldön  
az. árszabályozásnak megfelelő, a külfö ld i az április i
nál és a tavaly májusi értékesítésnél is lényegesen 
jobb, amiben nagy része van a londoni piac rendk í
vüli szilárdságának.

A francia vendéglátó ipar válsága. A francia ide- 
gcnlorgalmi tanács adatai szerint az oltani vendég
e lő  ipar helyzete kétségbeejtő. Tizennégy nagy pá
rizsi szállodái bezárlak, tizenkettő felszámolás alatt, 
nyolc pedig csődben van. E szomorú számok a ko r
mány nagyobb dicsőségére hétről-hélre növekednek, 
míg ez.z< I szemben az. átlók ez évben 18 százalék 
emelkedési m ulatnak. A francia Riviérán, így Can- 
neshen és Nizzában ötszáz szálloda zárta le több 
napra üzemét, hogy ez. úton tiltakozzanak a magas
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adók és az a lkalm azónak túlzott követeléseivel szem 
ben.

Szigorú reiulszbalyoklioz kötik a szódásüvegek 
forgalmát. Az elm últ nyáron igen sok baj volt a szó- 
davizesiivegekkcl, amelyek illetéktelen utakat tettek 
meg, érzékeny kárára azoknak, akiknek az üvegeket 
be kellett szolgáltatniuk a szódavízgyárak kezéhez. 
A kerületi elö ljárók most tartott értekezletükön á t 
iratukban a polgármestert olyan értelmű intézkedés
re kérték, hogy a kihágást ítéletekben kimondhassák 
a lefoglalt szódavizesiivegek elkobzását és a palac
koknak a csere-csarnokba való beszállítását, ismé
telt kihágás cselében pedig joguk legyen az iparen
gedélyt visszavonni. A jövőben a V I. kerületi elöljáró  
hatáskörébe l'og tartozni a szikvizforgalommal kap
csolatos kihágások intézkedése.

lvoilciiuncrgczcsbcii elpusztult halak. B razíliá
ban évröl-évre rengeteg kávét öntenek a tengerbe, 
hogy a kávé árát bizonyos színvonalon tarthassák. 
Nemrégiben 35 m illió  zsák kávét pusztítottak el 
ilyenform án. Nemsokára a tenger felszínén százezer 
számra hemzseglek a döglött halak. A vizsgálat meg
állapította, hogy ezek a halak valószínűen koffein- 
mérgezésben pusztultak el.

Becsukták Napóleon és Stavisky kávéházát. 
M int ismeretes, Páris a kávéházak városa, m inden  
utcasarkon, sőt egyes városrészekben m inden házban 
van egy kávéház. Persze, nem szabad a bulvárok  
nagy és fényes kávéházaira gondolnunk, de azért 
Parisban nincs olyan utca, vagy sikátor, amelynek 
meg ne lenne a maga kávéháza. Most a párisi lapok 
sokat írnak a kávéházak alkonyáról. Híres párisi ká 
véházak mennek egymásután tönkre. Például csak a 
m inap tűnt el Páris egyik legnevezetesebb kávéháza, 
a Q uartier Latinból, a Francois 1. Ez volt Paul Ver- 
laine törzskávéháza. A bulvár egyik legismertebb ka 
véháza, a a Cardinal, amelyet különösen az idegenek 
kedveltek, m ár régen becsukott. Legutóbb pedig a 
Boeuf a la Mode csukott be. Ez a kávéház, amely a 
Palais Royal mellett volt, még Napóleont és Joseíinet 
látta vendégül. Törzsvendégei közé tartozott sok ne
vezetesség között Talleyrand is. De vendégei voltak 
a jelenkor nagy politikusai is, m int például Briand, 
Barthoux és Herriot. Itt adta egyébként utolsó fényes 
vacsoráját barátai és tisztelői részére Stavisky is.

A hollywoodi pincérek jövedelmező niollékfog
lalkozása. Az autogramláz Am erikában talán még 
nagyobb, m int Európában és természetes, hogy a leg
nagyobb árfolyam án lilm sztarok autogram jának van. 
Ezrével és ezrével érkeznek Am erika minden részé
ből Hollywoodba az autogram kérö levelek a népsze
rű film sztárokhoz, akik külön titká rt tartanak az 
ilyen levelezések elintézésére. A hollywoodi lilm csil- 
lagok nem törődnek azzal, hogy minél több auto

3H antos testvéreik  r . t.
f e s t ő ,  nióiofő és 
tapétázó ipaiiixem
Budapest, VI., Horn Ede-u. 5. — Tel.: 1-191-51, 1-185-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fal

kárpit munkálatait inflvészi kivitelben végezzük.

Használt p a ml a g o k ,  csil
lárok, bi l l i árdok,

marvariyaszlalok, iiizfotelek. Kölcsönzés.
F ried Zsigmond és Fia kávéházi berendezők 

Király-utca 44. — Telefon : 1-291-34

gramjuk forog közkézen, annál alacsonyabbra esik 
az autogrambörzén az árfolyam uk. Ok a m aguk nép
szerűségéi aknázzák ki és nincs olyan autogram ké
rő, aki ne kapná meg postafordultával a kért aláírást. 
De, hogy az am erikai aulogrambörzékon még mindig 
elég szép pénzt lehet keresni népszerű emberek auto
gram jaival, azt hamarosan felismerték a hollywoodi 
kávéházak és éttermek pincérei, ak ik  jövedelmező 
mellékfoglalkozásra bukkantak. Valahányszor egy 
ismert l'ilmszinésznő fogyasztja el reggelijét vagy va
csoráját egy-egy étteremben, a pincér m egkéri az i l
lőiül a fizetésnél, hogy a számla alá írja  oda a ne
vét és ajándékozza neki a számlát. Ilyen  módon ren
geteg autogram ju t egy-egy pincér birtokába. Ezeket 
azután a megfelelő aulogramiizérekhez ju tta tják , 
akik meglehetős tőzsdie forgalm at bonyolítanak le 
autogramokban, m eri Vmerikában minden üzlet. 
Ez is.

Ipari és közigazgatási hírek

Szinlcges tan viszony nem képesít. Az iparügyi 
miniszter 13.316— 1935. szám alatt egy tanszerződést 
megsemmistített, m ert kiderült, hogy a tanonc nap
pal saját urid ivat-ü /letét vezette és csak hetenként 
háromszor, az esti órákban já rt a mester műhelyébe.

Felel-c tanonc apja a hiányokért? Ez a kérdés 
ritkán kerül bírói döntés alá. Legutóbb az 1900-ik 
évben a nagyváradi k irá ly i ítélőtábla döntőit 
ilyen perben. O tt üzleti" gyakornokról volt szó (és 
nem tanoncról), aki pénzt kezelt és nem tudott a h iá 
nyokról számot adni. Azzal védekezett, hogy nem vett 
mindig nyugtát a kiadásokról. A sikkasztási nem le
helet! rábizonyítani. A Tábla a l'iut sem marasztalta, 
mert az apja tudta nélkül bizlak rá pénzt. Ebből az 
következik, hogy a szülőnek tudnia kell, hozzá kell 
járu ln ia  ahhoz, hogy a kiskorúi pénzkezelésre vagy 
pénzbeszedésre használják és így is csak az esetben 
felel a fiú, —  illőivé, ha kezességet vállalt érte, az 
apa, ha a hiány a B FK-ba ütköző módón állott elő. 
Helyesebben: H a  az apa vállalta a kezességet, akkor 
ez a kezesség feltétlen. —  Ha nincs kezesség, az 
esetre 2 feltételtől függ a fiú marasztaltatása: 1. Az 
apa hozzájárult, hogy pénzt bízzanak a fiúra . —  
2. A hiány a BTK-be ütköző módon keletkezett.

Aki tanoncszcrződcs nélkül foglalkoztatja az 
inast, kártérítést tartozik fizetni. Egy kiskorú ta- 
noncnak a gyámja kártérítési pert indított a tanonc

NAGY IGNÁC cikkek ruktáru
BUDAPEST, VII. KAROLY KÜIIUT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. in.: borszivattyúk, 
szürögépek, palackok, parafadugók, cimkók .stb. T: 1-415-15
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munkaadója ellen, mert a mester hosszabb időn ál 
Joglalkoztatla a lanoncot anélkül, hogy vele az ipar- 
törvényben előírt módon tanoncszerződést kólóit 
volna. E  perben a törvényszék, m int munkaügyi 
lellebbezési bíróság végítélettel megállapította az 
alperes kártérítési kötelezettségét. Az ítélet indoko
lása hivatkozik az iparlörvényre, amely kölelezöleg 
előírja, hogy a tanone belépésének napjától számí
tolt négy hét alatt az iparhatóság előtt a lanoncszer- 
zödést meg kell kötni. A fennforgó esetben teiiál 
törvényellenes volt az alperesnek az az eljárása, hogy 
a kiskorú felperest .10 héten át tanszerzödés nélkül 
alkalmazásban tartotta és ezzel kétségtelenül kárt 
okozott, mert ez a .10 heti alkalmazási idő a tanone 
képesítésénél figyelembe nem jöhet. A törvényszék 
arra kötelezte a felperest, hogy kártérítésül 285 P. 
tökét, ennek kamatait és a felm erült perköltségeket 
fizesse meg.

A leventekötelezett.ség rendeleti megállapítása.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 93.800- 
1935- V II.  sz. legutóbbi rendelete szabályozza a 
leventeköteles ifja k  kötelezettségeit. A rendelet k i
mondja, hogy a leventeköteles ifjak  tartoznak heti 
három órán át az évnek legalább nyolc, de legfeljebb 
kilenc hónapján keresztül —  m indenkor a helyi vi 
szonyok mérlegelésével hozott szabályok szerint —  
testgyakorlást folytatni, a vasárnapi ünnepi isten
tiszteleten megjelenni, ugyanúgy részlvenni az őket 
érdeklő népművelési előadásokon. M egállapítja a 
rendelet azt is, hogy amennyiben a leventeköteles 
ifjú  mulasztást követ el, ezért pénzbírság kivetésé
nek helye nincs, hanem csak dorgálásnak és meg- 
feddésnek.

Jlejelentés elmulasztása. Az alsófokú rendőri 
büntetőbíróságok az iparos terheltet bűnösnek m on
dották ki az 1884:XVH. le. 108. §-ába ütköző és 
157. ö-ának a) pontja szerint minősülő kihágásban, 
melyet azáltal követett el, hogy az alkalmazásában 
álló segédet, bár az 1935. évi február hó 7-én szol
gálatában állott, csupán 1935 április hó 20-án jelen
tette be az ipartestületnél és a segédi munkakönyvbe 
valótlan adatokat írt, amennyiben úgy tüntette fel, 
m intha 1934 április 20-án lépett volna ki a szolgá
latból s ezért öt 30 pengő pénzbüntetéssel büntették. 
Kötelezték terheltet, hogy a segéd m unkakönyvét az. 
ítéletre hivatkozással a következőkben helyesbítse: a 
munkábalépés ideje 1935. április 23. A segédet a fe l
mondásidőre járó bérkövetelésével az ipartestülel 
békéltetőbizottságához utasították azzal, hogy a bé- 
kéltetőbizotlság döntésével meg nem elégedő fél igé
nyét a k irá ly i járásbíróságnál érvényesítheti.

Minthogy azonban a segédet az Ü T I-be  beje
lentette, emiatt a terheltet felmentette.

A Kihágás! Tanáén 4.650— 1935. kili sz. alatt az 
alsófokú ítéleteknek az O T I-ra , az 1927:X X I. ct.-re 
alapított részét megsemmisítette, mert az idézett tör
vénycikkbe ütköző kihágások elbírálása nem a rend
őri büntetőbíróságok, hanem az 1921:XXX I. te. 16. 
§-a értelmében a munkásbiztosítási bíróságok (első
fokún a kir. járásbíróságok, illetve Budapesten a kü

lön szervezett munkásbiztosítási bíróság felső és vég
ső fokon pedig a m. kir. munkásbizlosílási felsöbi 
róság illetékesek.

kihágási Tanács az. alsófokú ítéleteknek a m un
kakönyv heleysbílését elrendelő részét is azért .sem
misítette meg és rendelte el egyidejűleg azoknak az 
iratoknak az illetékes iparhatósághoz való áttételét, 
mert ily rendelkezés rendőri biintetöbírói Ítéletben 
helyt nem foglalhat; ily irányban az intézkedés a 
közigazgatási hatóság, mint iparhatóság hatáskörébe 
tartozik.

A szolgálati szerződés megszűntetése. A m unka
adó és a m unkavállaló a határozatlan időre kötött 
szolgálati szerződést rendszerint felmondással bont
hatják lel s szüntethetik meg. De megszüntethetik 
akként is, hogy a határozatlan időre kötött szolgá
lati szerződést határozott időre szóló szerződésre 
változtatják ál. Annak azonban, hogy a határozatlan  
időre kötött szerződés helyébe lépő határozott időre 
szóló szolgálati szerződés hatályos legyen, feltétele 
az, hogy a megállapodás a m unkavállalónak a fe l
mondási idejét és a felmondási időre eső igényeit ne 
sértse. A határozott időre szóló szerződés tartam át 
tehát legalább annyi időben kell megállapítani, m int 
amily idő alatt a határozatlan időre szóló szerződés 
felmondás útján megszüntethető volna. K. II. 2. —  
924— 1935. (old. 24).

A munkahely jogtalan elhagyása. A 9.180/1920. 
M. E. rendelet megjelenése után az 1884. évi X V II.  
le. 159. S-át alkalm azni nem lehet.

Ahhoz ugyanis, hogy.az utóbb idézeti rendelke
zés értelmében a közigazgatási hatóság a m unkahe
lyéről eltávozott munkást oda visszavezettesse, elő
ször azt a kérdést kell elbírálnia, vájjon az a lka lm a
zott alkalmaztatási helyét jogos ok nélkül, tehát a 
szolgálati szerződés megszegésével hagyta-e el?

HERCEG ESTERHÁZY PÁL 
rábaközi husárugyára

KAPUVÁR (Sopron megye). 

Gyártmányai:
Esterházy gyógysonku, finom  füstölt húsok, 
Angol és m agyar szalonnafélék,
Hazai és külföldi m intára készült

FINOM FELVÁGOTTAK.
Dobozsonka, virsli, májpástétomok és egyéb

FINOM HÚSKONZERVEK.

Budapest és környékének képviselete:

HERCEG ESTERHÁZY PÁL KAPUVÁRI HUS- 
ÁRUGYÁRÁNAK b u d a p e s t i  képviselete kft. 
XIV. Gizelia-út 49. Telefon: 29:77-63.

Kristály ásuányos forrásuiz csak Szent Lukács uédjeggyel eredeti.
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Márpedig a 0 .1 8 0 - 1920. M. E. rendelet 1. §-a 
értelmében a szolgálati szerződésből felmerülő jog
viták eldöntése bírói álra tartozik, ami azl jelenti, 
hogy ez a rendelkezés —  ha nem is kifejezetten —  
kivette a közigazgatási hatóságok kezéből az 1884: 
X \  I I .  le. 159. §-ában hiziosílotl azt a jogot, hogy a 
szerződésszegést a közigazgatási hatóságok állapítsák 
meg és ennek szankcióit -  a visszavezetést —  is 
ezek a hatóságok rendeljék el.

Egyébként az 1881 :X V II. te. 159. §-a m ár közel 
három évtized óta nem nyert alkalmazási és a m i
nisztérium  több esetben —  különösen a m unkaren
dek felülvizsgálásával kapcsolatban —  kimondotta, 
hogy a 159. §. hatálya tényleg megszűnt. Minthogy 
az idézett jogszabályt az arra hivatott hatóság kö
vetkezetesen nem alkalm azta oly esetben, am ikor a 
törvény szerint azt alkalm azni kelleti volna, a jog
szabály törvényrontó szokás dcsuetudo alap
ján szintén hatályon kívül helyezettnek tekinthető. 
(65.122— 1933. K. M.)

IVnzióipari'ól a veiuléglősiparra való áttérés. A
penzióipar a fogadóipar körébe tartozik. Legfeljebb 
10 vendégszobát az I922:XTI. te. 34. §-ának 5. pontja  
értelmében. 19-nél több vendégszobái pedig a tör
vény 17. 8-n. illetőleg a 78.000— 1923. K. M. rendelet
4. 8-ának utolsó bekezdése értelmében képesítés iga
zolása nélkül is fent lehet tartani.

A vendéglősiparra, m int roknoiparra. a penzió- 
iparos csak akkor térhet ál. illetőleg a vendéglős
iparnak kézműves keretek között gyakorlására ven
déglősipari szakképzettség igazolása nélkül csak az 
a penzióiparos nyerhet iparengedélyt, aki a penzió
ipart penzióipari szakképzettség alapján gyakorolja.

Szeszesitalok kiszolgálása nem tartozik a penzió
ipar üzletkörébe. (130,517— 1933. K. M.)

Nem já r felmondási illetmény. A kúria  konkrét 
esetben ítélettel kim ondotta, hogy az az alkalm azott, 
aki a szolgálatot önként, jogos ok nélkül hagyja el. 
a felmondási időre fizetést követelni nem jogosult. 
(C. I I .  68— 1933).

Jogtalan lefokozás kilépési ok. Az alkalm azott 
azonnali hatállyal kiléphet, ha m unkaadójának in 
tézkedései jogait . vgav jogos önérzetét sértik oly 
mértékben, hogy a szerződési kötelezettségek nem 
teljesítésének tekintete alá esik. Ilyen sérelem lehet 
a iogos ok nélkül való lefokozás is. (Kúria. 1932 
március 24. P. I I .  1582— 1931.)

Tvávépörkölés, cukor- és fűszerdarálás képesítés 
igazolásához nem kötött foglalkozás, amelyet ha va
laki rendszeresen és keresetszerííen kíván folytatni, 
csak iparignzolvánv alanián gyakorolhat, amely 
azonban képesítés igazolása nélkül is elnyerhető. 
(21.831— 1933.)

Külföldiek iparűzésének előfeltétele. Külföldinek  
ahhoz, hogv iparűzési jogosítványt kaphasson, la k 
hatási engedélyre van szüksége.

^  é é n S  lerakását és javi-
P a r K C I i a i  fását végeztesse

Jakab Józsefnél
Bulyovszkv ucca 32 Telefon 1-146-31

A munkabér mennyiségének a szolgálati jogvi
szonyban levő felek szabad megegyezésére biztolt 
voltából következik, hogy az alkalm azott, iia a 
munkaadó által a jövőre való hatállyal egyoldalúan 
leszállított fizetéssel nincs megelégedve, az 1881: 
X V II. le. 95. §-ának b) pontja alapján a szolgálati 
viszonyt azonnali hatállyal is megszűntetni jogosult. 
(K. IV. 4982— 1933. 1934, V II .  6. Tarnovszky)

Az alkalmazott által főnöke ellen elkövetett sú
lyos becsületsértés csak akkor azonnali elbocsátásra 
feljogosító ok, ha ezen bűncselekmény előidézésében 
a munkaadót vétkesség nem terheli. (Up. tsz 27. 
Pl. -3.574— 1933.)

Ozletátruházás. Az 1908. évi LVI1. te. szerint 
az üzletátvevő felelős elődjének üzletéből eredő azon 
tartozásaiért, amelyekről tudomással h írt, vagy am e
lyeket a rendes kereskedő gondosságával m egtudha
tott. Ez alapon számos per folyik és egy ílv  üzlet
átruházásból származó kúria i ítéletei födünk ismer
tetni.

A felperes a per tényállása szerint az í. rendű 
alperessel szemben fennálló üzleti követelését 11. 
rendű alperessel szemben azon az alapon érvénye
síti. hogy a It. rendű alperes azelőtt az I. rendű a l
peres által használt és ennek házában lévő üzlethe
lyiséget vette bérbe és ezt hirdetésekben is közhírré  
tette. A Kúria a fellebbezési bírósággal egyetértve el
utasította a keresetei P. IV . 2.613— 1935. számú 
ítéletével a következő indokolással:

,.A meg nem támadott tényállás szerint az 1. 
rendű alperes házában lévő, előzőleg általa használt 
üzlethelyiségnek bérbeadásával kapcsolatban a II. 
rendű alperesnek sem árukészletet, sem követelése
ket nem adott ál. Abból a körülm ényből pedig, hogy 
az. üzlethelyiség bérbevételét tudató körlevélben a 
bérbevett helyiséget, m int az 1. rendű alperes volt 
üzletét jelölte meg, nem lehet következtetni arra, 
hogy az I. rendű alperes az ő vevőkörét átadta volna 
II .  rendű alperesnek. A felperes erre utaló tényt nem 
bizonyította, különösen nem bizonyította, hogy T. 
rendű alperesnek üzleti értékét jelentő vevőköre 
volt s hogy az T. rendű alperes a vevőkör átengedé
séért kapott a 11. rendű alperestől, sőt azt sem. hogv 
az I. rendű alperes mást fizetett volna, mint a bér
leti szerződésben megbatározott bérösszeget, amely 
bérösszeg a fellebbezési bíróság helyes okfejtése sze
rint csekélységénél fogva sem alkalmas annak fel
tevésére, hogy abban a béren felül valam ely más 
szolgáltatás is foglaltatott volna. Tlvkénl egyedül 
azon az alapon, hogv a TI .rendű alperes az I. rendű 
alperestől ennek üzleti helyiségét és üzleti berende
zését bérbevette és abban üzletét azonos üzletkörrel 
az I. rendű alperes üzletének megszűnte után fo ly 
tat la —  ü/.lotáfniházást m egállapítani nem lehet."

Az ítélet aggálytalan és indokolása meggyőző.

Zwack likőrgyár elsőrangú gin-t, whiskv-t, ver
mutból. cocklailt és tokaji borból főzött ko m ako t 
hoz forgalomba, amelyet bárm ely külfö ld i hasonló 
itallal egyenértékűnek ajánl a karlársak szíves fi- 
gvelmébe. Mixeléshez páratlanok. D iópálinkája  és 
barack pálinkája a legjobb a maga nemében.



B E R G E R  S. szobafestő, mázoló, fényező é» tapétázó

B udapest, VI., H egedűs S á n d o r u c c a  27.
Telefon: 1-204-82.

$ p r ingut Henrik tojás-
u tó d a  o i n e r  M á r to n  nagykereskedő |

Számos budapesti kávéház, eltérem és vendéglő 
állandó szállítója.

Budapest, VI., Vasvári IMI uccu 10. — lel.: 1-217-54.

Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különlegességek, főzelék és gyümölcs konzervek

B O R P A L O T A  RT .
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

A welszi herceg itlarlózkodása alatt a lipotköruti

Glasner Ede r.t.
„PRINCE O F W ALE$“

kétszersültjét fogyasztotta.
U F Ó T  KÖRŰI' «• TE LEFO N : 1-11Ö-2Ü.

ISj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 6.

Telefon: 1-858-59. — Üveg és porcellán.

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.

I n r i f l Ó n o i  irodájába, üzletébe, otthonába 
* * U y t 3 | J C I  legolcsóbban Édes és Dccsy-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. lö. Tel.: 1-442-24

M á r v á n y b ó l
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít
KIIONEMEK DÁVI D márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai út 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 1-378-09.

FIG YELJÜNK !
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PIATNIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenblller-u. 17.

Telefon: 1-310-03, 1-453-71. 
Alapittatott 1824.VEDJCGy

Kávés uraknak legelőnyösebben dolgozik 

Pintér Mihály vegytiszlitó és festő mester
elismert kelmefestő, vegytisztító és fehérneműt is 
kiválóan tisztitó Üzeme.

Budapest, VI., Sziv-u. 32. Telefon:1-196-12

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

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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