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MIRŐL NE FELEDKEZZEK MEG?

November 5-lg megfizetendő a IV. negyedévi 
üzletbér első részlete.

November <>-ig megfizetendő a nem átalányozott 
és nem zenés kávéházak vigalmi adója.

November 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
megfizetni november havi forgalmi és fényűzési adó
átalányukat.

November 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

November 15-ig beküldendők az 1038. évi adó
közösségbe való belépési nyilatkozatok és az 1037. 
évi forgalmi adatok.

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

November 25-ig befizetendő a személyzet illet
ményeiből levont kereseti-, külön- és rokkantellátási 
adó.

A I’est—Riidai Kávébázak 1535—1935. története 
minden kávésiparos büszkesége. — Ára a testület 
tagjai részére 24.— pengő.

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1937. évi évfo
lyama tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes 
rendeleteket. Ára 3.— pengő.

Mindkét könyv megszerezhető az ipartestület 
irodájában.

Most, hogy az év végének közeledtével újra na
pirendre kerül adóközösségünk meghosszabbításának 
ügye, úgy véljük, hogy nem időszerűtlen, ha az adó
zásnak és a közterheknek, ha nem is új, de mindig 
aktuális témájával foglalkozunk.

Hivatalos és félhivatalos kijelentéseket hallunk 
és olvasunk, amelyek azt tartalmazzák, hogy az ál
lam, a tőváros és egyéb köziiletek adómérlegei kedve
zően alakultak. Az államkincstárnak bevételi feles
lege, pénztári készlete van, a székesfőváros előirány
zott deficitje sem lesz annyi, vagy talán nem is lesz 
deficit.

Nem a mi hivatásunk a jelenség okait kutatni, 
pénzügyi politikánk részleteit boncolni és vizsgálni, 
ezt nálunk illetékesebbek teszik meg.

Tény azonban, hogy az általános pénzügyi krízis 
mólóban van és máris számos tervről kérésről, 
óhajtásról hallunk, amelyek anyagi alapja ez a ked
vezőbb helyzet legyen.

Egymásután vetődnek fel a társadalmi, szociális, 
közegészségügyi, gazdasági problémák, amelyek évek 
hosszú során visszafojtva, el-eltengődve vártak meg
valósításra és kielégítésre. Kétségtelen, hogy ezek a 
kérdések javarészt olyanok, amelyek teljes mértékben 
érettek a megvalósulásra és csupán a megvalósítás 
sorrendjéről lehet vitatkozni.

Hogy e kérdésekből csak egyet ragadjunk ki, 
teljesen jogosultnak és indokoltnak véljük a köztiszt
viselői társadalomnak azt a mozgalmát, mely az idők 
folyamán lefaragott illetményeik visszaállítására i rá -
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nyúl. Nem kevésbbé fontosak a szociális kérdések 
a közegészségügy előmozdítása, az iskolák nyi
tása és azoknak a tennivalóknak tömege, amelyet 
agrár- és iparoskérdésnek neveznek.

A kérdések bármelyike kerüljön megvalósításra, 
örömmel vesszük tudomásul; mert bármily címen és 
úton jut pénz a forgalomba, gazdasági életünk többé- 
kevésbbé megszikkadt talaját teszi dúsnbban termő
vé. A forgalom vérerein át az új befektetések tőkéi 
eljutnak mindenfelé és remélhető, hogy ez az 
indirekt segítség eljut a gazdasági élet más ága
zataihoz is. Mi szívesen fogjuk venni, ha az üzle
teinkből a viszonyok kényszere miatt elmaradt tiszt
viselő és intellektuális réteg visszatér, mert anyagi 
helyzete erre újból módot ad.

Ezek azonban olyan magától értetődő dolgok, 
hogy szinte közhelyek. Legyen szabad talán egy más, 
szempontot is felvetni, amely bennünket még közvet
lenebbül érint.

A háború alatt és után az akkori zűrzavaros 
pénzügyi és gazdasági viszonyok mellett egymásután 
születtek új terhek, új adónemek, amelyek ellen ál
lást foglalni — bár lehetett, de ez az állásfoglalás 
nem sok eredménnyel járt. Ezeknek a háború utáni 
adónemeknek egyetlen, envhitő-körülménye az volt, 
hogy ideiglenes jelleggel léptetteltek életbe, az
zal. hogy majd, egyszer, jobb idők bekövetkeztével 
meg fognak szűnni, módosíttatnak és be fognak 
olvasztatni más adónemekbe.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy egyetlen sem új, 
sem régi adónem nem szűnt meg, hanem újak léptek

életbe, sőt a régiek intenzivebb „ kimunkálása'1 külön
böző rendelkezésekkel biztosíttatott.

Így kaptuk a régi címek mellé (kereseti, jövede
lem, vagyonadó stb.) azok különféle pótlékait, a kü
lönböző különadókat; inségadót, rokkantellátási adót, 
az illetékek felemelését, stb. stb.

A székesfőváros sem maradt el és a maga részé
ről is ideiglenes jelleggel léptette életbe egyéb bevé
teli forrásokon kívül — a vigalmi adót. Arról persze 
felesleges szótanunk, hogy a főváros közcélú üzemei 
bizonyos pénztári feleslegek, beszolgáltatására lévén 
kötelezve, azt larifális úton kell beszednie. A gyakor
latban ez azt jelenti, hogy a víz-, villany és gáz árá
ban a szolgáltatás önköltségén és a józan üz
letvitel által megszabott hasznon kívül bizonyos 
adótételek foglaltatnak.

Szándékosan hagytuk külön a forgalmi és fény- 
űzési adó kérdését, amelynek bevezetése ellen tudó
sok és közgazdák, államférfiak és politikusok annak
idején állást foglaltak, de végre talán az egész vilá
gon polgárjogot nyert és ma az állam pénzügyeinek 
tekintélyes pillére. Ez az adónem is ideiglenesnek 
volt szánva, azóta számtalanszor módosították, átala
kították olyannyira, hogy ma már aligha van olyan 
naiv lélek, aki a forgalmi adók egyszer való megszű
nését hiszi.

Ez a mai helyzet és ha a jövőbe nézünk, nem 
igen várhatunk változást. Ha az adóztatás mértéke 
elérkezett a teherbíró képesség maximumáig, a 
gazdasági élet olyan terein kell újabb terhekkel szá
molnunk. amelyeket más intézkedések fognak reánk 
hárítani .

Ez a terrrenum a szociális gondoskodás, mun
kásjóléti ügyek területe. E pillanatban nem az a cé
lunk. hogy e kérdések részleteivel, megvalósításuk 
mikéntjével foglalkozzunk. Tény azonban az, hogy 
a munkásságnak szánt szociális előnyük vagy köny- 
nyítések, melyeket elvben teljes mértékben helyes
lünk, - — költséggel, terhekkel fognak járni. Nemrégi
ben kimutattuk, hogy a fizetett szabadságok beveze
tése mintegy ö százalékos többterhet fog jelenteni. 
A munkásság munkaidejének szabályozása sem fog 
áldozatok nélkül megvalósulni. Nem tudjuk és nem 
akarjuk ezeket az alapjukban helyes intézkedéseket 
sem kritizálni, sem elgáncsolni, de önkéntelenül fel 
kell tennünk a kérdést: honnan és miből?

Akkor, amikor a kedvező pénzügyi jelentések el
lenére újabb terhekkel kell számolnunk csak gyen- 
gén mérjük elsóhajlani azt a kívánságunkat, nem le
helne e ezeknek az ideiglenes terheknek egyikét má
sikai megszüntetni, hogy módunkban legyen ez újabb 
— szociális érdekeket szolgáló terheket elviselni.
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mázolták fizetéses szabadsága ügyében a törvény in-Bornemisza Géza iqarügyi minisz
ter nyilatkozata az IPOSZ küldött
sége előtt a fizetéses szabadság, 
a balesetbiztosítás és hitelellátás 

ügyében

Bornemisza Géza m. kir. iparügyi min., báró 
Kruchina Károly min. osztályfőnök és Tichy Kálmán 
dr. min. tanácsos jelenlétében hosszabb kihallgatáson 
fogadta az Ipartestületek Országos Szövetsége kül
döttségét, amely ifj. Tóth Pál elnök vezetése mellett 
különféle kérdésekben kérte a miniszter intézkedését 
és segítségéi.

A küldöttség a munkaviszony egyes kérdéseinek 
szabályozásáról szóló törvény végrehajtási utasításá
val kapcsolatban rámutatott az elkészült rendeletter
vezet egyes, az iparosságot érintő intézkedéseire és 
általában arra, hogy az intézkedés ebben a formában 
olyan súlyos megterheltetést jelent a kisiparosságra 
nézve, amely éppen az ügy érdekében nem tartható 
fenn. A küldöttség arra kérte a minisztert, hogy a 
kérdés megoldásánál számoljon a kisiparosság nehéz 
helyzetével és igyekezzen olyan áthidalást keresztül
vinni, amely a tervbevett szociális intézkedés érvé
nyesítése mellett a kisiparosság érdekeit is szem előtt 
tartja.

Az OTI balesetbiztosítási VT. veszélyességi táblá
zatával kapcsolatban a küldöttség tájékoztatta a mi
nisztert a jelenlegi helyzetről és rámutatott arra, hogy 
az OTI mai baleset ti bizosítási rendszere rendkívül 
sok igazságtalanságot és hátrányt tartalmaz számos 
ipari szakmára nézve. A most életbeléptetni kívánt 
tervezet megalkotásánál az ipari szakmák által be
nyújtott kifogásokat és kívánságokat az OTI teljesen 
figyelmen kivid hagyta, és éppen ezért a küldöttség 
arra kérte az iparügyi minisztert, járjon közbe a 
belügyminiszternél aziránt, hogy ezt a táblázatot ne 
léptessék ebben a formában életbe.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter a küldött
ségnek adott válaszában kijelentette, hogy az alkal-

tencióinak szem előtt tartásával arra törekszik, hogy 
ez a szociális intézkedés a kisiparosság megelégedé
sére nyerjen megoldást és arról a rendelet kiadása 
során gondoskodni fog.

Az OTI balesetbiztosítási táblázatával kapcsola
tosan felmerült kívánságot illetőleg kijelentette, hogy 
közbenjár a belügyminiszternél.

Ezenkívül a miniszter bejelentette a küldöttség
nek, hogy a közeljövőben a megvalósulás stádiumá
ba kerül a középlejáratú hitelrendszer bevezetése, ami 
messzemenő segítséget fog nyújtani az iparosság ama 
rétegének, amely több helyen lévő kölcsöneit konver
tálni tudja és ezáltal adósságaitól olcsó kamatozás 
mellett megszabadulhat. Füredi] Lajos tb. igazgató 
az iparosság termelési hitelével kapcsolatos kívánsá
got tette szóvá, amivel kapcsolatban a miniszter k ije
lentette, hogy a minisztérium dolgozik a megoldáso
kon és tárgyal a pénzügyminisztériummal. A minisz
ter ama nézetének adott kifejezést, hogy az új hitel 
típussal, a fedezetnélküli kisipari kölcsönök és a terv
bevett termelési hitelek rendszeresítése mellett a kis
ós középiparosság minden rétegének hitelellátása biz
tosítást fog nyerni.

A küldöttség tagjai megnyugvással vették tudo
másul a miniszter kijelentéseit.

Előljárósági ülés
— 1937. október 25. —

Ugv látszik, hogy a déli órákban tartott elöljáró- 
sági ülések intézménye be fog válni. Elöljáró
sági tagjaink részéről nagyobb érdeklődés tapasztal
ható és ha a különböző okok miatt magukat kimen
teiteket is hozzászámítjuk, meglehetős érdeklődésről 
számolhatunk be.

Az. ülést Mészáros Győző elnök betegsége miatt 
Dr. Straiis: Vilmos alelnök vezette.

A megjelentek névsorát a következőkben adjuk: 
Dr. Strausz Vilmos aleln., Dr. Kállai] Albert szf. tjegy
ző, iparhatósági biztos, Gál Arnold alelnök, Freiwirth

Minden kivÜiec mindig valócfi 
:Franck: kávépótlőkot adjon! 
Jelentő* jövedelmet biztosít 

magának!'
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Pörkölt kávé keverékeink
közismerten elsőrendű nrnőségoit

k e l e t i n d i á b ó l
behozott új különleges kávéfajokkal módo
sítottuk, amiáltal azok finomsága még az 
eddiginél is j o b b a n  fokozódott.

Kérjen p r óba főzéshez mintát

K á vé so k  irotstyaimi R.T.-iái
Budapest, Vili., József-körút 38
Telefon: 1-392—77. Saját pörkölő üzem

Jenő, Gerő Áron, Klauber József, Usszauer Gyula, 
Katona István, Oltó Dezső, Szlavek Károly, elöljáró- 
sági tagok, Strasser Béla számvizsgáló, Dr. Havas 
Nándor főjegyző, Danáth Andor aljegyző.

Dr. Slrausz Vilmos alelnök az ülés megnyitása 
után sajnálattal közölte, hogy Mészáros Győző elnök 
betegsége mialt az ülésen rősztvenni nem bír. Azt hi
szi, hogy az elöljáróság minden egyes tagjának érzé
sét fejezi ki, amikor az elnöknek mielőbbi gyógyulást 
és teljes egészséget kíván. Majd bejelenti, hogy Szabó 
Samu alelnök, Kinyer Kálmán és Weinyruber Ignác 
elöljárósági tagok és Weinyruber László számvizs
gáló elmaradásukat kimentették. A bejelentések tudo
másul vétettek.

Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére alelnök: 
Olló Dezső és Szlavek Károly elöljárósági tagokat 
kérte fel.

Az 193/ évi szeptember hó 27-én tartott elöljáró
sági ülés jegyzőkönyve bemulattatott és megjegyzés 
nélkül helyben hagyatott.

Főjegyző jelenti, hogy Kertész Ferenc a Rudas- 
fürdő helyiségébe kapott kávéházi iparengedélyt, 
Kohn Ármin pedig Kálvária tér 18. sz. a. volt kávé
házi iparengedélyét megszüntette.

Katona István egy időközben megszűnt kávéház
ra vonatkozólag kérdi, hogy ez miért nem jelentetett 
be?

Felvilágosításul főjegyző közli, hogy ezek a beje
lentések csak akkor történnek meg hivatalosan, ha a 
testület az erre vonatkozó hatósági végzést megkapja.

Elnöklő alelnök bejelenti, hogy Hoffmann Mi
hály kir. tanácsos a Fűszerkereskedők Országos Egye
sületének elnöke 7ö éves korában elhunyt. A meg
boldogult a gazdasági érdekvédelmi munka terén 
számos évtizeden át érdemes munkát végzett, mely

nők során igen sokszor ipari munkálatainkban élté
kes segítőtársunk volt. Testületünk részvétel hn élben
fejezte ki. .

Az elöljáróság a bejelentést igaz részvétének k i
fejezése mellett vette tudomásul.

Főjegyző bejelentette, hogy a legutóbbi előljaró- 
sági ülés óta, f. évi október 7-én sikeres mestervizs
gát tettek: Bock Lajos, Sági Lajos, lireuer Jakul). 
Horváth József és özv. Búzás Miklósáé.

Tudomásul vétetett.
A székesfehérvári ipartestedet átirata, melyben 

az ölven éves jubiluma alkalmából kifejezett üdvöz
lésért köszönetét mond, felolvastatott és irattárba he
lyeztetett

Alelnök közli, hogy az új főkapitány urat a tes
tület hivatalbalépése alkalmából küldöttségih’g üdvö
zölte. Beszámolt a fogadtatás részleteiről, melynek 
során a főkapitány úr értékes kicjlentéseket tett és 
készségét jelentette ki arra, hogy iparunk méltányos 
kéréseit jóindulattal fogja togadni.

,4 játékkártyák ellenőrzése tárgyában testületünk 
már régebben beadvánnyal fordult a in. kir. pénzügy
minisztériumhoz, melyben az ellenőrzési rendszer 
megszüntetését, esetleg módosítását kértük. Most az 
ügyirat a székesfővárosi kir. pénzügyigazgatósághoz 
került, mely felhívott arra, hogy konkrét javaslatokat 
legyünk. A kérdést behatóan tanulmányoztuk és meg
állapítottuk, hogy az ellenőrzési rendszer fenntartása 
még módosított, vagy enyhített formában sem kívána
tos.

Alelnök nézete szerint a kérdés a legcélszerűbben 
úgy volna megoldható, ha a használt kártyák eladá
sának tilalma teljesen megsziinlettetnék, mert ilymó- 
don a kávés nem volna utalva arra, hogy meglevő 
kártyáit a legvégsőkig kihasználja, hanem inkább 
venne új kártyát, ami viszont a kincstár érdekeit is 
teljes mértékben kielégítené. A vonatkozó elaboratum 
kidolgozás alatt áll és az legközelebb be fog terjesz
tetni.

,1 vasárnapi szesztilalom megszüntetése tárgyá
ban a testület újabb előterjesztéssel fordult a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz. Ez a kérdés már 
évek óta napirenden van, ígéreteket kaptunk, sőt bi
zonyos irányú intézkedések is voltak tervbevéve, a- 
melyeket azonban nem tartottunk kielégítőnek. Igye
kezni fogunk ennek az ügynek elintézését is megsür
getni.

Szlavek Károly kérdést intéz, hogy egy Andrássy 
üli áruház milyen jogcímen szolgáltat ki élelmiszert. 
Nem tisztességtelen verseny-e az áruházak élelmiszer
kiszolgáltatása?

Bő jegyző válaszképen közli, hogy a szóbanforgó 
vállalkozás, mint vendéglő működik. A vendéglős 
iparlesliilet annak idején állást foglalt az ottani üz
letnyitás ellen és pedig sikerrel, azonban a legújabb

Kristály ásványos forrásvíz csakSzentLukács védjeggyel eredeti
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törvényes intézkedések szerint a testületnek nincs 
módja álláspontját érvényesíteni. Amennyiben a tisz
tességtelen verseny jelenségei mutatkoznának, konk
rét panasz esetén az édekelt testületek el fognak 
járni.

l)r. Strausz alelnök reánuitat arra, hogy az en
gedélyek kiadasanal a testületi véleményezés elejtése 
igen súlyos károkat okoz és visszaélésekre ad alkal
mat. Arra kéri a jelenlévő iparhatósági biztos urat, 
ki szolgálati beosztásánál fogva ebben a kérdésben 
döntő fórum, tegye magáévá testületünk álláspontját. 
A magunk részéről is igyekszünk az illetékes fórumo
kat megfelelően informálni.

Főjegyző bemutatja a kereskedelmi és iparka
marának az uccán át kiszolgáltatott élelmiszerek tár
gyában a testülethez intézett átiratát és az arra adott 
véleményt, melyhez az elöljáróság hozzájárult.

Főjegyző jelenti, hogy a kereskedelmi és ipar
kamara a kereskedelmi és ipari tisztviselők munka
idejének szabályozása céljából kiadandó rendeletter
vezetet véleményezés végett megkiildötte.

I)r. Strausz alelnök utal arra, hogy egyidejűleg 
meg fog jelenni az ipari munkások munkaidejét sza
bályozó rendelet is, amely az ipari munkások mun
kaidejét más szempontok szerint szabályozza. Ennél
fogva a kávéházakban alkalmazott tisztviselők mun
kaidejét ezzel kell összhangba hozni, mert lehetetlen, 
hogy az üzem vezető tisztviselője eltávozhassák, ami
kor a munka teljes mértékben folyik. Ezeket a szem
pontokat előterjesztésünkben természetesen ki fogjuk 
fejteni.

Az elöljáróság a bejelentéseket jóváhagyólag 
vette tudomásul.

Az ipartestületi munkaközvetítő szeptember havi 
munkásságáról szóló jelentés bemutattatott és irat
tárba tétetett.

Alelnök bejelenti, hogv a közelmúlt napokban 
tartott légvédelmi gyakorlat alkalmából a testület 
körlevélben ismertette tagjaival a kiadott rendelke
zéseket. Tudomásul vétetett.

A napirend tárgyai ezzel letárgyaltalván, alelnök 
az elöl járóság ülését befejezettnek nyilvánította.

A ZÁGRÁBI KÁVÉHÁZAK ÁRAINAK 
HATÓSÁGI MEGSZABÁSA

Igen érdekes közleményt olvasunk a zágrábi 
„Morgenblalt" f. évi oki. 22-én megjelent számában, 
mely a Zágrábban legutóbb lezajlott pincérsztrájk- 
mozgalmak következményeivel foglalkozik. A cikk 
tartalmát következőkben ismertetjük:

A közelmúltban lefolyt pincérsztrájk kövofkez- 
ménveképen bevezetett különféle áremelésekkel szem
ben a városi tanács — az ipartörvényben foglalt fel
hatalmazás alapján rendeletet adott ki, amelyben a

Pálpuiztai sajt 
Heller d ob os  

em m enthali
Oerby sajt kávéházakban 

________ nélkülözhetetlen

kavéházban fogyasztott cikkek árait egységesen álla
pította meg.

A rendelet szerint a következő árak léptek élet
be: —

/. Feketekávé v. kapuéiner 4 Dinár; 2. Fehér 
kávé minden nélkül 4.50 D; 3. Fehér kávé habbal 5 
I); 4. Fehér kávé föllel 5.50 D; 5. Török kávé 4.50 D; 
ö. Tea minden nélkül pohárban 1 D; 7. Tea rummal 
pohárban 5.50 D; 8. Tea citrommal 4.50 1); 0. Tea 
konyak vagy likőrrel 5.50 I); 10. Tea edényben rum
mal 0.50 D; 11. Tea edényben citrommal 0.— 1); 12 
Tea edényben minden nélkül 5.50 D; 13. Csokoládé 
vagy kakaó hab nélkül 7.— D; 14. Csokoládé vagy 
kakaó babbal 7.— D; 15. Egy pohár tej 3.— D; 10. 
Aludt tej (kis adag) 3.— D; 17. Aludt lej (nagy adag) 
4 Dinár.

Ezekhez az árakhoz borravaló megváltás címén 
10 százalékos pótlék számítható fel. --— Hangverseny 
vagy más művészi előadások alkalmával ezekhez az 
árakhoz további 0.50 Din. pótlék számítható fel. A 
vonatkozó árjegyzékeket a helyiségben látható helyen 
ki kell függeszteni és azok betartását a hatóság a leg
szigorúbban ellenőrzi.

Természetesen ez az ármegállapítás a zágrábi 
kávésok körében nagy izgalmat váltott ki. A kávésok 
ugyan röviddel ezelőtti bemutatták árjegyzékeiket az 
iparhatóságnak és azok egységes rendezését kérték, 
de nem a fenti formában. A kávésság ottani szerve
zete gyűlésen vitatja meg álláspontját és a teendőket.

Az érdekeltek nyilatkozatai szerint az új árjegy
zék; mely nyomban érvénybe lépett, olyan hibákat 
tartalmaz, amelyek az ipari szokásokkal ellenkeznek. 
Mig azelőtt a hatóságok mindig azt hangsúlyozták, 
hogy a feketekávé és a kapuciner luxuscikkek és en
nélfogva az élelmiszernek minősített fehér (te
jes) kávénál drágább lehet, most ezt meg
fordították és a fekete és kapuciner árát 50 
párával leszállították, tehát ez most olcsóbb, 
mint a. közsziikségletnek minősített fehér (tejes) 
kávé. Ezenkívül a ,,fehér kávé habbal" árát 5.50 D.- 
ról 5.— D.-ra szállították le. holott a tejszínhab leg
inkább „luxus" és jóval többe kerül a kávésnak. Ez
zel szemben csodálatosképen a „fehér kávé föllel" 
árát 5.50 D.-ra emelték, bár a föl olcsóbb, mint a tej
színhab. Egv liter lej ára. amelyet a kávés lefölöz.
2 Dinár, holott a habtejsziné 10 Dinár.

A „török kávé" árát 4.50-ről 5 D.-ra emelték, 
ami nem felel meg a tejeskávé árának.

Ami a „tea minden nélkül“ kiszolgálását illeti, 
a kávésok azon az állásponton vannak, hogy az új

Vendéglő és Kávéházberenilezési Vállalat B u d a p e s t, V I I . ,  S íp -u t c a  14. s z á * .
Tulajdonos ; T i l l e r R r t b e r t  T e l e f o n ;  1 5 5 - 1 4 2 .

L e g e l ő n y ö s e b b  á r a k  m e l l e t t  k ö l c s ö n ö z  v é t e t , É s  e l a d á s
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R á c s  Z s i g a
Cigányprímás, szalon és jazz zenekari karmester, impressario 

míívésziigynöksége
_________Budapest, VI., VOrösmarty-utca 62._________

előírás szerint ez azt jelenti, hogy a teához még cuk
rot sem adnak. Hogy mit szólnak ehez a vendégek, 
kérdés?

Eddig a teának különböző mellékleteivel együtt 
egységes ára volt. Most a teának különféle fokozatai 
vannak, ami a kiszolgálást és elszámolást megnehe
zíti.

Logikátlan a csokoládé árának megállapítása, a- 
mely habbal, vagy hab nélkül 7.— I). Ha a tejszínnek 
bizonyos ára van, kétségtelen jogosult -  éppúgy, 
mint a tejeskávénál — ennek felszámítása.

Kifogásolják zágrábi kartársaink, hogy a táblá
zat minden kávéházra egyformán vonatkozik, akár 
nagy luxiisüzemekről, vagy kis kültelki kávéházakról 
van szó. így például egy nagy kávéház rezsikiadásai 
egy hónap folyamán 300.000 dinárt, sőt többet is k i
tesznek, egy kis kávéházé talán 10—15.000 dinárt, 
ami végeredményben tekintetbe lenne veendő. Egy a 
város szívében fekvő kávéháznak hírlap- és folyóirat
költsége havonként mintegy 10.000 dinár.

Az a hivatkozás, hogy a zágrábi árak a legma
gasabbak, általában véve megfelel a valóságnak. A 
zágrábi kávésok viszont arra utalnak, hogy Ilelgrád 
legnagyobb kávéházakban sincsenek újságok és az ot
tani kávéházak nem nyújtják azt a kényelmet, melyet 
a zágrábi közönség megszokott.

A mondottakból nyilvánvaló, hogy a zágrábi ká 
véházak egységes szabályozása, illetőleg osztályozása 
aligha lesz elkerülhető, annál is inkább, mivel a ká
vésok kijelentették, hogy régi áraikhoz ragaszkod
nak és inkább kiteszik magukat a büntetéseknek.

HOGYAN VÉDIK A KERESKEDŐT 
DÁNIÁBAN

A KISTÁJGEROLÁS ELLEN
Dániában az 1931— 133. te. szabályozza a kistáj- 

gerolás kérdését Ennek a törvénynek az első parag
rafusa kimondja, hogy az üzlethelyiség bérlői 8 éves 
fel nem mondhatóságot érhetnek el a bíróság révén 
oly esetekben ,amikor a bérbeadó olyan szolgáltatá
sokat követel, amelyek a bérleménnyel arányban nem 
állnak. A bérlőnek jogában áll a méltányosan túlme
nő fizetéseket bíróilag visszakövetelni.

A törvény 2. paragrafusa kimondja, hogy a bí
róság érvényteleníthet egy olyan felmondást, amelynek 
célja olyan bérnek, vagy egyéb szolgáltatásoknak a 
bérbeadó részéről való elérése, amelyek a bérlemény
nyel arányban nem állanak. A bíróság ilyenkor meg-

Schillínger Unna
Vörösrnorthy-utca 47b.-

Gőzmosógyár Rt. 
Budapest, VI.,

Telefon: 1—213—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gázmosodája.

Crémanf Rosé 
Transylvania sec

adhatja a bérlőnek a bérszerződés 8 évre való fenn
tartásának jogát.

Az 1. paragrafusban megállapított esetben 2 éven 
belül, a 2. paragrafusban megállapított esetben vi
szont csak két hónapon belül indítható meg az eljá
rás. Ehhez a törvényhez kiegészítésül törvényjavasla
tot terjesztettek a dán parlament elé, amelyet ez azon
ban az előzőkben említett okok folytán nem fogadott 
el. Ennek a törvényjavaslatnak a főbb rendelkezései 
a következők:

Kereskedelmi és üzleti bérlemények felmondásá
ból felmerülő vitás eseteket kerületenként fclállíandó 
döntőbíróságok hivatottak eldönteni. Ezeknek a dön
tőbíróságoknak elnöke egy kinevezett bíró volna, két 
tagját a bérlő, két tagját pedig a bérbeadó választaná.

A bérlőnek joga van felmondás esetén kártérítés
re, amelyet a döntőbíróság a következő szempontok 
figyelembevételével kell, hogy megállapítson:

t. Mióta áll fenn a bérleti szerződés és mi volt 
az üzletnek az utolsó három évben nettó haszna?

2. Az átköltözés folytán előálló értékcsökkenés 
a berendezési és egyéb tárgyaknál.

3. Átköltözési költségek.
4. Az új bérlő előnye, amely a régi bérlő good- 

willje révén jött létre.
A megállapított kártérítést a bérbeadó köteles a 

bírósági döntés után 15 napon belül, az esedékes hát
ralékos bér levonásával, a bérlőnek kifizetni. Amig 
ez a fizetés meg nem törént, a bérlő nem kötelezhető 
a bérlemény kiürítésére.

A bérbeadónak is jogában áll ehhez a döntőbíró
sághoz fordulnia a bérösszeg felemelése céljából a kö
vetkező esetekben:

1. Ha a szerződésben megállapított hér már ere
detileg méltánytalanul alacsonyan volt megállapítva:

2. viszonyok változása folytán előállt diszparitás 
miatt.

3. oly tatarozás, vagy átépítés esetén, amely a 
bérlemény értékét lényegesen emelte.

4. amennyiben általános áremelkedés állt .elő.
(Baross Szövettél/)



G schw indt -féie
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

H i v a t a l o s  r é s z
A tanonciskolái előképzettségre vonatkozó rendelkezések 

értelmezése
41.854—1936. II. Ip. M. sz. rendelet.

A tanoncok iskolai előképzettségére vonatkozó 
rendelkezések értelmezése tekintetében felmerült két
ségek eloszlatása céljából — úgyis mint a kereskede
lem és közlekedésügyi minisztérium vezetésével meg
bízott miniszter — tájékoztatásul és az elsőfokú ipar
hatóságok megfelelő utasítása végett az 1922:XII. te. 
nek az 1936:VII. te. 20. 8-ának második bekezdésé
vel módosított 84. §-a és a 30.000 -193(5. Ip. M. szá
nni rendelet 47. 8-a helyes értelmezése tekintetében 
az. alábbiakat közlöm:

Azokban az iparokban, amelyekben az, iparügyi, 
illetőleg a kereskedelem és közlekedésügyi miniszter 
magasabb fokú iskolai előképzettséget nem írt elő. 
tanoncul csak olyan egyén alkalmazható, aki legalább 
az elemi népiskola hatodik osztályát sikerrel elvé
gezte. Alkalmazható tehát az is, aki valamely közép
iskola vagy polgári iskola második osztályát végezte 
el sikerrel.

Azt azonban, aki az előző bekezdésben említett 
követelménynek megfelelni nem tud, aki tehát az ele
mi népiskola hatodik osztályát sem végezte el, ha
nem ennél kevesebb iskolai végzettsége van (pl. csak 
az elemi népiskola negyedik vagy ötödik osztályát 
végezte el, (vagy pedig egyáltalán nincs iskolai vég
zettsége, tanoncul alkalmazni csak abban az esetben 
lehet, ha erre az iparhatóság (az ipartestülel) enge
délyt ad. Az iparhatóság (az ipartestületi az engedélyt 
— az 1922:XII. te. 84. S-ának második bekezdése ér
telmében — csak méltánylást érdemlő rendkívüli eset 
ben adhatja meg. Ilyen méltánylást érdemlő rendkí
vüli eset például az, ha a tanoncul szerződni kívánó 
egyént nem lehet okolni amiatt, hogy az előírt köve
telménynek (legalább az elemi népiskola hatodik osz
tályának elvégzése) megfelelni nem tud. Az engedélv 
megadásának azonban nem feltétele az, hogy a tn- 
nonc az elemi népiskola ötödik osztályát elvégezte 
légyen. Ilven magyarázatra semmi alap nincs.

A 7(55—5—(5/1930. V. K. M, számú rendelet, 
amely arról szól, miként történik annak megállapítá

Győződjék meg kártyáink kiváló minőségéről.

CHROMO MAGYAR ÁLTALÁNOS PAPÍRIPAR R.T.
B U D A P E S T .

Gyártelep és iroda; Városi lerakat:
X , Füzér-utca 57-59 VI., Liszt Ferenc tér 5.
Telefon 148 420 Telefon 119-041.

sa, hogy a szerződtetni kívánt egyén az irás, olvasás 
és számolás elemi ismereteivel rendelkezik-e, többé 
nem alkalmazható, mert ezeknek az ismereteknek az 
igazolása ma már nem elegendő ahhoz, hogy a tanonc. 
külön engedély nélkül szerződtethető legyen, a külön 
engedély pedig megadható tekintet nélkül árra, hogy 
az. említett ismeretek megvannak-e.

Budapest. 1937. évi október hó 12-én.
A miniszter rendeletéből:

Dr. Tichy Kálmán s. k. 
miniszteri tanácsos.

i*. ■» .-¥■. ss- : -a- • a-: a-: a-: a-: a-: a-: a-: a-: a: a-: a-:

H Í R E K
AdóköZösségi vallomások beküldése. Az év végé

nek közeledével újra aktuálissá váll az adóközösség
nek jövő 1938. évre való megalakítása. Evégből az 
adóközösség vezetősége a szükséges adatgyűjtés cél
jából a testület összes tagjainak belépési nyilatkoza
tot, valamint vallomási ivet küldött. Felhívjuk az ér
dekellek figyelmét, hogy a megküldött nyomtatvá
nyokat legkésőbb folyó évi november 15-ig pontosan 
kitöltve küldjék he. Minthogy a vallomások adatait 
a pénzügyi hatóságok ellenőrzik, mindenki saját ér
dekében a valóságnak megfelelő vallomást adjon.

Hnffniann Mihály elhunyt. Nagy veszteség érte a 
magyar gazdasági életet Hoffinnnn Mihály kir. taná
csos, a Fííszerkereskedők Országos Egyesülete sok 
éven ál volt elnökének elhuny fával. Természetesen 
elsősorban szőkébb érdekeltségének volt fáradhatat
lan képviselője és gondozója, de a gazdasági érdek
védelem más terein is teljes lelkesedéssel állott a jo
gos ipari és kereskedelmi érdekek mellé. Hosszú éve
ken ál volt a székesfőváros közgyűlésének tagja és 
ebben a minőségében ö volt a háborús évek folyamán

kávémérések, vendénlőh, étkezdéit részére

Olcsó beszerzési forrás. Elsőrangú friss áru
Megrendelésre eyorsan és pontosan házhozszállitia:

„PRÍMA" Áruforgalmi Vállalat,
Budapest, Vili., Rökk Szilárd utca 25. Telefon: 131-568.
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Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

Imperiál -  Hoyal -  Angol rendszerű mmm
originál 2'50 és 5 kg-os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

Kávésok Áruforgalmi R.-t.-tól
Budapest, Vili., József-köruí 38.
Telefon: 1—392—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

felállított első árvizsgáló bizottság elnöke. Elhunyta 
— mely 77 éves korában következett be, — nagy 
vesztesége az érdekképviseleti munkának.

Ad.v-eniléktáblát lepleztek le az Andrássy-úton.
A század elején a mai Opcra-kávéház helyén állott 
a „Három holló11 című vendéglő, mely az éjjeli mun
kában kifáradt újságírók és birlapszedök kedvenc 
találkozóhelye volt Ide járt Ady Endre, a világhírű 
költő is, aki itt vacsorázgataott és borozgatott barátai
val. de számos halhatatlan versét is a „Három holló1* 
vendéglő asztalán vetette papírra. Most az Opera- 
kávéház tulajdonosai emléktáblával díszítették fel a 
kávéház uccai részét, melyet megható ünnepségek 
közölt lepleztek le. Révész Béla megható emlékbeszéd
ben mondta el, miként lett az aluszékony színezetű 
„Három holló“ -bóI embereket maga felé csődítö, 
legharsányabb nevezetesség. Szavai után lehullott a 
lepel Csorba Géza művészi alkotásáról. A főváros ne
vében fíernáth Gusztáv tanácsjegyző vette át az em
léktáblát, amelyet ezután a Vajda János Társaság 
nevében Kárpáthíj Aurél, a Szegedi Ady-Társaság 
képviseletében Medyyessy Ferenc megkoszorúzott.

Egy év alatt 5.1 százalékkal drágult a megélhe
tés. A legutóbbi statisztikai adatok szerint szeptember 
hónapban a heti létminimum 63.28 pengőről 63.70 
pengőre, vagyis 0.74 százalékkal emelkedett. Ha 
azonban a mostani árakat az 1935. évi januári árak
kal összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy jelenleg
11.5 százalékkal többe kerül a család ellátása, mint 
1935. januárjában. Végeredményben a család össz- 
szükségletének ellátása 28.9 százalékkal drágult a 
háború óta és száz mostani pengő békebeli vásárló 
értéke 77.52 pengőnek felel meg.

| IMPERIÁL FÜGEKÁVÉ
|  legjobb kávéizesiíő. ü  Kérje mindenütt! 
|  Gyártja: DlKK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, IX.,

A vencléglátóipari üzletek bérbeadásának szabá
lyozása Ausztriában. Az Osztrák Vendéglős- és Kocs- 
márosiparban uralkodó üzletbei beadási viszonyok 
arra késztették a bécsi ipartestület vezetőségét, hogy 
az illetékes hatóságoknak javaslatot tegyen a bérleti 
jog újjáalkotására vonatkozólag.

bán
enge
látni

A vendéglálóipari üzemek bérbeadását Ausztria- 
is csak az esetben engedélyezték, ha az iizem- 
délycs nyilvánvaló okok folytán képtelen volt el- 

az üzemvezetés feladatait: így engedélyezték
özvegyek, gyámság alatt álló gyermekek, munkakép
telenek stb részére. Megállapítást nyert azonban, 
hogy az utóbbi időkben a vendéglátóipari üzemek 
bérbeadásával igen sok visszaélés történt. Számos 
üzemet csupán a jövedelmezőség hiánya miatt adtak 
bérbe s a gyanútlan bérlőt célzatosan félrevezették. 
Ez a félrevezetés sok esetben úgy vált lehetségessé, 
hogy a forgalom aránylag magas volt ugyan, de a 
túlnagy üzemi költségekről, melyek a jövedelmező
séget megakadályozták, a bérli) kellő felvilágosítást 
nem kapott, más esetekben pedig a forgalom nagy-, 
ságára vonatkozólag tévesztették meg a bérlőt.

Mindezen visszaélések kiküszöbölése céljából azt 
kéri az ipartestiilet a hatóságoktól, hogy a bérleti 
engedély megadása ipartestületi jóváhagyáshoz köt
tessék. Ennek értelmében az ipartestület nemcsak 
azon okokat vizsgálná felül, amelyek folytán az en
gedélyes üzemét bérbeadni kényszerül, hanem az 
üzem jövedelmezőségét is. Olyan bérleti objektumok, 
amelyek rövid időn belül — a jövedelmezőség hiánya 
miatt — többször is bérlőt cseréltek, a jövőben nem 
volnának bérbeadhatók.

Cukorfogyasztási válság oka. Megdöbbentőek a 
statisztikai adatok, amelyek országunk cukorfogyasz
tásának félelmetes csökkenéséről számolnak be. A 
falusi lakosság évi fejadagja alig 3 kiló, ami teljes 
mértékben nyilvánvalóvá teszi, hogy hazánk a cukor
fogyasztás terén a föld összes nemzetei közölt a leg
utolsó hőivel foglalja el. Ez az adat élesen világít reá, 
hogy közgazdasági helyzetünk minden súlyossága 
abban van. hogy a falusi lakosság milliós tömegei a 
közfogyasztásból szinte ki vannak kapcsolva, nem 
számítanak mint fogyasztók, nem mértékelödnek mint 
termelők. Ezen az úton kell tehát elindulni, ha orvos
lást várunk.

Kötelezővé teszik az üzleti-könyvvezetést. A kor
mányzat és a kereskedelmi hitelélet illetékes tényezőit 
régen foglalkoztatja az a terv, hogy a kény szerel járá
sokban kedvezményeket csak azoknak a vállalatok
nak, kereskedőknek és iparosoknak engedélyezik, 
akik a maguk jóhiszeműségét az eljárások során ren
des könyvvezetéssel tudják valószínűsíteni.

Mértékadó körökből származó értesülésünk sze
rint a kérdésben intézkedni hivatott szervek most 
már a legkomolyabb formában foglalkoztak ezen el
gondolás megvalósításával és konkrét javaslatot ké-
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szítettek elő. A jövőben csak azok vehetik igénybe a 
szokásos hilelkeüvezménvekel, akik legalább kel ev 
óta vezetnek könyvel. Információnk, szerint a ja\as- 
lal megvalósítására néhány hónapon belül sor kerül, 
tehát az érdekelt feleknek érdekük, hogy mielőbb 
megkezdjék a kereskedelmi törvényben megkövetelt 
k önyvek feliekletését.

Megnyílt a Yietoria-kávéház. A népszerű berlini- 
téri Vigszinház-kávéház lehúzott redőnyei felgördül
lek, bezárt ajtói megnyíltak szombaton, — a régi 
kávéház helyén új és még az eddiginél is szebb, fé
nyesebb helyiség nyiil meg: a Victovia-kávéház. A me
leg, meghitten barátságos, aranybarna tónusa helyi
séget EhrJiarát Ernő műépítész tervezte. Tulajdono
sai a régi szellemben vezetik tovább a Vigszinház- 
kávéháznak ezt az újjászületett utódját, amelynek 
megnyitására zsúfolásig megtelt a hatalmas helyiség.

Kávéház a „I)uuagőz“ -liöz. A Dunagözliajózási 
Társaság a Ferenc József rakparti új hajóállomása 
melleit egy nagyszabású vendéglő és kávéházépiilelet 
fog a közeljövőben létesíteni. A DG'Í már a hajóállo
más megépítése idején gondolt erre a levre, a ható
ságok ellenzésén azonban az elgondolás kivitelezése 
meghiúsult. Most azután mégis sikerült a hajóstársa
ságnak megszereznie a fővárostól az építési engedélyt. 
Eszerint a DGT a Ferenc József rakparton lévő két 
hajóállomás közötti 35 méter széles lépcsős partsza
kasz helyén építi majd fel a vendéglő és kávéház 
épületét. Az épület elhelyezésére a főváros 7 méter 
hosszú partszakaszt bocsátott a társaság rendelkezé
sére, úgyhogy a két hajóállomás és a vendéglő-épület 
között mindkét oldalról csak négy-négy méter part
szakasz marad üresen.

Az épület alsó része szolgál majd a vendéglő, sö
röző és konyha céljaira, míg az épület felső részén 
nagy alapterületű kávéházat létesítenek. Ez a terra- 
szos kávéház teljesen üveggel lesz köriilépílve, úgy, 
hogy mindenfelé szabad kilátás nyílik majd a helyi
ségből. Arra való tekintettel, hogy a vendéglőépület 
stílusa teljesen egyezzék a hajóállomás stílusával, az 
épület megtervezését ilj. Masirenich Györgyre, a hajó
állomások tervezőjére bízták. Az építkezési költség 
előreláthatólag több, mint 1 ()().()()() pengő. A DGT 
arra számít, hogy a dunaparti vendéglő és kávéház 
különösen a nyári időszakban nagy vonzóerő lesz, 
nemcsak azért, mert a dunaparti kávéházaknak az 
utóbbi években nagy konjunktúrájuk volt, hanem 
azért is, mert a helyiség úgyszólván közvetlenül a víz 
mellé épül és joggal viseli majd a vízikávéház elneve
zési. A helyiségek azonban nemcsak nyáron, hanem 
télen is nyitva lesznek, tehát fűtésükről is gondosko
dás történik. A DGT vendéglő és kávéház építkezésé
hez még ebben az évben hozzákezdenek, hogy a he
lyiségeket koratavasszal megnyithassák.

Harc a tiíllonge öltözetű kávéházi vendégsereg 
ellen. Londonból jelentik: Brighton tengeri fürdő ta
nácsa szigorú büntetés terhével megtiltotta a tea- és

Kíméletes mosás!
Gagyogó tiszta fehérnemű!

Kávéházaknak előnyös árak!

fehérnemű és vegytisztító r.-t.
Visegrádi ucca 31.

Telefonszám: 2-900-79.

kávéházaknak, hogy olyan vendégeket szolgáljanak 
ki, akik csak úszóruhát, vagy lepedőt viselnek. A ha
tóságokhoz ugyanis sűrű panaszok érkeztek a lúi- 
lenge öltözetű kávéházi vendégsereg miatt.

Egy pengő a sósmandula maximális ára. A Mű
soros Mulatók Szövetsége értesítette a pesti lokáltu
lajdonosokat, hogy a főkapitány rendeletére az állap
nak a jövőben fel kell tiintetnnie a teríték árát. Egy
ben közli, hogy a sósmandula árát a főkapitány egy 
pengőben állapította meg. Az ármaximális intézkedés 
idegenforgalmi okokból történt.

Egyiptomi íontesckket találtak az Enike-kávéház- 
ban. A főkapitányság központi ügyeletére bevitték egy 
egyiptomi fontcsekket, amelyet az Emke-kávéház 
egyik pincére talált. A csekk 3.56 egyiptomi fontról 
szólt. A rendőrségen megállapították, hogy a ceskk 
tulajdonosa Szórná Ferenc Afrikában élő szállodatu
lajdonos, aki évente néhány hónapos szabadságát 
Nagytétényben szokta tölteni, ahol hozzátartozóit 
látogatja meg. A csekket a rendőrségen letétbe he
lyezték és ha majd Szóród jelentkezik, kiadják neki.

Brazília kávéértékesitése válságba jutott, a világ
kivitelben való részesedése az elmúlt gazdasági cvben 
kétmillió zsákkal csökkent, ugyanakkor a többi ká
vétermelő országoké 1.3 millióval emelkedőit. A nem
zeti kávéhivatal az államtól nagyobb kölcsönt kap.

50 millió zsák kávét pusztítottak cl. Brazília, a 
nemzeti kávétanács kimutatása szerint a kávépusztí- 
tási politika megkezdése óta közel 50 millió zsák ká
vét semmisített meg a kávéárak alátámasztására és 
az 1938—39. évi termésből pedig 17,500.000 zsákot 
pusziidat el.

A cseh kávéhehozatal ez év első hét hónapjában 
értékben a tavalyi bevitelnek 120 százalékával emel
kedett. Ez elsősorban az áremelkedéseknek tulajdo
nítható, mert a bevitt mennyiség növekedése mind
össze 10 százalékot ért el.

Kávé-zendülés Konyában. Kenyából komoly 
kávézavargások híre érkezik. A Kilimandzsaro-vidéki 
bennszülött kávétermelők elégedetlenkednek a leg
újabb rendelettel, amely kötelezővé teszi, hogy kávé-
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termésüket szövetkezetek útján adják el és a nagyon 
költséges kávégyiijtési központok megszüntetését kö
vetelik. Többszázezer kávétermelö dorongokkal és 
késekkel felfegyverkezve megtámadta és földig lerom
bolta három körzet kávéraktárát és elpusztította a 
mérlegeket. Abdiel törzsfőnök letartóztatta a zavar
gások négy vezetőjét. A tartományi biztos rendőri 
megerősítéseket küldött a zavargások színhelyére.

Itt a „kávékenyér**! Brazília kormánya, miután 
éveken ál sokmillió zsák kávét semmisített meg a 
kávéárak zuhanásának megakadályozására, végre el- 
határozla, hogy hasznos módon szabadul meg kávé- 
leleslegélől. A kávébogyót lisztté őrlik, amit búza
liszttel kevernek és használatát a kenyér sütéséhez 
kötelezővé leszik. A „kávékenyér1’ nagyon ízletes, 
tápláló és ezenkívül éppoly frissítő és idegserkcntö 
hatású, mint a kávéital.

Negyedéves friss kenyér. A Londoni Pékipari 
Kiállításnak legnagyobb szenzációja volt a negyed
éves friss kenyér. Ausztráliából ugyanis különféle tí
pusú kenyerek érkeztek, azonban ezeknek mindegyi
két negyedévvel ezelőtt sütötték. A sütés óta eltelt 
több mint 10 hél ellenére a kiállítóit kenyerek telje
sen frissek voltak, aminek magyarázata a különleges 
lisztből készült kenyerek ugyancsak különleges sütési 
rendszerén kívül az is, hogy légmentesen elszigetelt 
dobozokban tartják ezeket a kenyereket a kiállításon.

Az abessziniai kávé monopólium lesz Olasz
országban. üénua kikötőjébe az elmúlt napokban 
1800 zsáknyi abessziniai kávéküldemény lutotl be. 
Olaszország kávéfogyasztása évenként 400—450.000 
métermázsa. Az olasz kávészükséglel legnagyobb ré
szét eddig Brazíliából és kis részben Arábiából fedez
ték. Abesszínia, amelynek kávéja a leghíresebb, éven
te 300—350.000 métermázsát termel és eddig főkép
pen az. Egyesült államokba, Svédországba, Norvégiába 
és Hollandiába exportálta kávéját.

Abesszínia meghódítása után felmerült a kérdés, 
hogy az. abesszin kávélermést maga egészében Olasz
ország szükségletének fedezésére fordítsák-e. Ezidö- 
szerint azonban Olaszország még mindig nagymeny- 
nyiségű kávét vásárol Brazíliából és az abessziai ká
vékereskedelmi társaságok most is a régebbi kávéim
port államokba küldik árujuk legnagyobb részét.

Számolni kell azonban azzal, hogy az olasz piac 
a jövőben nagyobb mennyiségű abessziniai kávét fog 
fogyasztani. Már most nagy reklámot csapnak „a 
gyarmatbirodalmi kávénak". Olasz kereskedelmi kö
rökben azt várják, hogy az olasz kormány monopó
liummá teszi az abessziniai kávét.

Csak hártyapapfrba csomagolt kenyeret és süte
ményt szabad forgalombahozni Romániában. A ma
gyar ipart érdekelni fogja a román egészségügyi mi
niszter legújabb rendeleté. A miniszter kötelezte a 
romániai pékeket, hogy a kenyeret és péksüteményt

kizárólag hátyapapírosba csomagolva hozzák lorga- 
lomba. Ez a rendelet a kenyér kilóját allag oü huni
val, a sütemények darabját 10—12 hunival drágítja 
meg.

Egy pincéregycsülct százéves jubileuma. Pécsről 
jelentik: Ritka ünnepségre készül a pécsi pincérek 
egyesülete. (Száz évvel ezelőtt alapították és azóta sza
kadatlanul ténykedett. Az egyesület a jövő évben 
tartja meg a jubileumi ünnepséget, amelyre az or
szág összes pincéregyesületeit meghívja.

Fénylővé! talált fel Boér Jenő erdélyi származású 
okleveles mérnök, ötletes találmánya a kávéházi és 
éltermi asztalokra helyezhető fénybívó-készüíék, 
mely egyetlen gombnyomásra különböző színű fény
jelekkel hívja a vendéghez a pincért, a fizetőt, vagy 
trafikost.

Kétszáz magyar pincér helyezkedik el Párizsban.
A magyar vendéglátóipari munkások szervezete meg
állapodást kötött a szálloda és éttermi munkások 
nemzetközi uniójával. Ennek értelmében kétszáz ma
gyar pincér kap beutazási engedélyt Fanciaországba 
es letelepedési engedélyt Párizsba. A holland, dán, 
svéd és belga unió szervezeteivel is létesült hasonló 
megállapodás és ezek az országok 350 magyar étter
mi és kávéházi alkalmazottat fogadnak be. Az előké
szítő munkák már megkezdődlek és egyelőre az a 
kétszáz pincér megy ki Franciaországba, akinek a 
beutazási és munkavállalási engedélye már megvan. 
Ötvenes csoportokban fognak utazni, az utolsó cso
port jövő év májusában indul el. A budapesti pincer- 
szervezet ingyenes nyelvtanfolyamokat rendezett a 
külföldre készülő pincérek számára, hogy megköny- 
nyítse külföldi elhelyezkedésüket.

Egy pincérnő szerencséje. New-Yorkból jelentik: 
Carolyn Brendin pincérnő európai körúton van. A 
newjorki Broadway éjjel-nappal keményen dolgozó 
pincérnője a gazdag asszonyok gondtalan életét éli 
egy 2000 dolláros örökség jóvoltából. Az örökség tör
ténete az, hogy Carolyn elszólta magát az egyik régi 
vendége előtt. Minden délután annál az asztalnál te- 
ázotl Mrs. Roberls (Ireason, amely a pineérnöhöz tar
tozott. A hölgy egy nap megjegyezte, hogy másnap 
nem kell az asztalt fentarlani számára, mert Európá
ba utazik. „Bár csak egyszer én is áthajózhatnék az 
óceánon!" sóhajtott fel a szegény pincérleány. A ven
dég nem szólt semmit és többé nernis ment a leázóba. 
Most értesüli csak Carolyn arról, hogy a középkorú 
hölgy Európából hazatérve megbetgedett és meghalt. 
Végrendeletében 2000 dollárt hagyott a pincérleány
ra, hogy valóra válthassa vágyát és gondtalanul be
utazhassa az óvilágot.

Jön az iparosok arcképes igazolványának beve
zetése. A legutóbbi IPÖK-napon ismét szóba került 
az iparügyi miniszternél az iparosoknak arcképes 
igazolvánnyal való ellátása. Bornemisza miniszter —
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amikor az iparosság vezetői a kérdés horderejét előtte 
megvilágították — hozzájárult ahhoz, hogy az ipar
testületek ezeket az igazolványokat kötelezőleg rend
szeresítsék. Rövidesen tehát meglesz minden iparos
nak az igazolványa és ezzel egyidejűleg nagyszabású 
felvilágosító propaganda indul meg a közönség köré
ben is, hogy minden alkalommal követeljék az ipa
rosoktól az igazolványok felmutatását. Ezzel nagy lé
péssel haladunk előre a kontár kérdés megoldása 
terén.

A postahivataloknál is lehel teljesíteni GTl- és 
MABI-bcjelentéseket. A belügyminiszter 211.471Ö937. 
R. M. sz. rendeletével kimondotta, hogy az OTi-nak 
és a MARI-nak szóló bejelentéseket a postahivatalok
nál is lehet teljesíteni. A MABi-val vonatkozásban a 
megjelölt űrlapokat az intézeten kívül a Budapesten, 
Budafokon, Csepelen, Kispesten, Pestszenterzsébeten, 
Rákospalotán és Újpesten működő postahivatalok, 
vagy a m. kir. posta részéről esetleg megbízott magán- 
értékcikkárusílók (dohányárudák) is árusítják.

A „diseuse“-nek működési engedély keli. Hóna
pokkal ezelőtt egy énekesnő szerződött az egyik 
budapesti kávéházhoz azzal, hogy esténként a kávé
ház dobogójáról szórakoztatja a publikumot.

A bemutatkozás remekül sikerült: a közönség és 
a kávés egyaránt meg voltak elégedve az énekesnő 
felléptével, de nem ám a hatóság, amely a fennálló 
rendelkezések értelmében azt követelte, hogy az éne
kesnő mutassa be színész-, vagy artista igazolványát. 
Miután azonban ilyennel az énekesnő nem rendelke
zett, a kávés, mint hangsúlyozta, legnagyobb sajná
lattal, de azonnali hatállyal felmondott neki.

Az ügy bíróság elé került, amely a kávésnak 
adott igazat és az énekesnőt arra utasította, szerezze 
be működési engedélyét.

AZ O TI Ö REG SÉG I jÁRADÉKA
Annak idején már jelentettük, hogy az Országos 

Társadalombiztosító Intézet 1937. január 1 -löl öreg
ségi járadékot folyósít, öregségi járadékot igényel
het mindenki, akire 1929. január 1. óta legalább 200 
heti járulékot kiróttak és ha meghalt, özvegye és ár
vái is járadékot kapnak. Ezt a járadékot abban az 
esetben is fizeti az O TI, ha az elhalt tag már rokkant, 
vagy öregségi állományban volt.

Az özvegy azonban csak akkor kap járadékot, 
ha 05. életévét betöltötte, vagy rokkant. Járadékot 
kaphat azonban az özvegy, ha egy évig táppénzes 
állományban volt, nem gyógyult meg és ha a bizto
sítottal legalább két évig együtt volt. A havifizetéses 
alkalmazott özvegye, tekintet nélkül életkorára és 
egészségügyi állapotára, megkapja a járadékot.

Árvajáradékot kap az az igényjogosult árva, aki
15. életévét még nem töltötte be. 17 éves koráig csak 
akkor kaphatja a járadékot, ha teljesen munkakép
telen. esetleg tanonc vagy iskolába jár. Havifizetéses 
alkalmazott árvája 18. életkorig kaphatja az évjára- 
dékot. Árvajáradékot kap még az elhalt mostoha-

Springut Henrik
utóda O fner Márton nagykereskedő
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; Budapest, XIII., Gömb-ucca 44/a. Tel.: 2-903-31
gyermeke és házasságon kívül született gyermeke is.

A rokkantsági vagy özvegységi járadékért jelent
kező ipari biztosított munkás vagy munkásnö, liu 
rokkantságát elismerték, havi részletekben kap 120 P 
alapjáradékot és az utána kirótt tagsági díj 24 száza
lékát. Ide kell számítani azt a részt is, melyei a mun
kaadó fizet munkásai után. A havifizetéses alkalma
zott (tisztviselő slb.) a 120 pengős alapdijon kívül, az 
utána befizetett tagsági díjnak csak 19 százalékát 
kaphatja járadék címén.

A megrokkant vagy megöregedett biztosított a 
járadékon kívül 15. vagy 17. illetve ha magánalknl- 
mazolt 18 éven aluli gyermeke is van, akkor 5 száza
lékos gyermekpótlékol is kap. Többb gyermek esetén 
azonban ez a pótlék nem haladhatja meg az öregségi 
járadék 20 százalékát. Az özvegy annak az összegnek 
a felét kapja nyugdíj címén, amit a biztosított és 
megrokkant tag kapott, vagy kaphatott volna befize
tett hetei után.

Árvajáradék kétféle is van. A félárva az elhunyt 
járadékának 15 százalékát, az egészen árva pedig 30 
százalékát kapja. De az özvegyi és árvajáradék ősz- 
szege nem lehet nagyobb annak az összegnek a 120 
százalékánál, melyet az elhunyt tag járadék és gyer
mekpótlék címén összesen kapott.

Cigányzenekarokat, szalonzenekarokat, valamint zongoris
tát, kamaraegyüttest, triókat, szólistákat, énekeseket a legku- 
lánsabl) feltételekkel úgy a fővárosban, mint vidékre prompt 
közvetít H ú c z  Z s i g a  c i g á n y p r í m á s  é s  k a r m e s t e r  z e n e -  é s  m ű 

v é s z  ü g y n ö k s é g e ,  D a d a p e s t ,  V I . ,  V ö r ö s m a r l y - u .  fí'2. — Kartár- 
saink figyelmébe ajánljuk ezt a jól bevezetett és kiváló refe
renciákkal rendelkező ügynökséget, mely mindenkor azonnal 
és teljes megelégedésre elégíti ki a hozzá intézett szakmába 
vágó igényléseket.

ZWACK LIKŐRGYÁR elsőrangú gin t, whisky t, 
vcrmutliot kész coetailt és tokaji borból főzött 
Brandy! (Konyak) hoz forgalomba, amelyet bármely 
külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a kar
társak szíves figyelmébe. Fenti öt cikk sok külföldi 
márkánál még jobb is. Mixeléshez páratalanok. Kérjen 
eoektail-reeeptet! Kecskeméti barackpálinkája a leg
jobb a maga nemében. Unicum versenyen kívül.___

Keveset használt kézihajtásu

h a b v e r ő g é p
gyors, praktikus

olcsón eladó.
„Príma" áruforgalmi vállalat 
Vili., Rökk Szilárd-utca 25,

Telefon : 131-562
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c o rv  i n  a  Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!
viii.; józsEF-KöRüT 4̂  Modern kölcsönköny vtár

T ele fo n : 1 -3 7 5 -8 6 havi bérdij 1 pengő a

H H H K H H K I í g w e M ia sa M i a K ^  t r e a a  . a a B B f i

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakparí 6.

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

M IN D E L  ALBIN
Patent ujságrámák, hetilap map
pák, étlap mappák és borlap 
mappák speciális gyártása.
Budapest, VI., Szív ucca 39 b. sz.

Alapittatotl: 1911 &

y  <0
o  7

1ü f .  
j  «  
tű i 
H W

Fir.VFI II Í'Mk't p ia t n ik  Ná n d o r1 Í V J  y  L L J L l i M r V i  E S  FIAI BU D A PEST
magyar kértyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PIATN IK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Roftenbiller-u. 17, 

Telefon: 1-310-03, 1-463-71. 
védjegv Alapittatott 1824.

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

minden színben a legolcsóbb árban készít
K R O N E M E R  D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai út 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 1-378-69.

Berkovifs papírárugyár
sokszorosító áru, kávéházi, 
éttermi, cukrászati kellékek

Budapest, VII., Síp ucca 4. —  Telelőn: 1-425-31

NAGY I G N Á C  SEfESÍ?
BUDAPEST, VII. KÁROLY KÖRÚT ».

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T: 1-415-15

G f a s n e r  I d e  r í .
u d v a r i  s z á tf itó

sütő és tápszergyár
B u d a p e s t , W., £ ip ó t  k rt. G.

(T ere  f o n :  1-110-20.

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

Telefonok : 1- 140- 44 . és 1- 184- 64 .

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.

IP H H Ó n oi irodájába, üzletébe, otthonába 
”  U y t 3 | J C l  legolcsóbban Édes és Decsy-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. Tel.: 1-442-24

SIDOL vegyitermékek gyára R.-T. 
B u d a p e s t ,  XIV„ Cserei-u. 14. 
Telefon: 2-966-8G, 2-968-94.

Felelős kiadó: Gycnes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mii intézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5.

Villamos habfúló M d ió -b ér le t: havi 5 .- p en g ő tő l
O r a m o f o n e r ő s 11 ő, minden rádióhoz |j<jyj g p  jjjjI pert alatt l liter tejszinbűl 3 liter habot léi k .TC.o m ,tó iT K S S S   . . . . . . . . . .

Ara P 190,- Részletre Is. Dijlalan bemutatás ..o p e o h " Károly Királyát 5. leleten :I49-6W.
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