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Újévi üdvözlés
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Január 20-ig befizetendő az átalányozott és ze
nés kávéházak vigalmiadója.

Január 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti-, külön- és rokkantébatásiadó.

Január 26-án (szerdán) délután 1 órakor elől já
rósági ülés.

Január 31-ig benyújtandó vigalmi adó átalányo- 
zási kérvény.

Január 31-ig benyújtandó vigalmi adó álalányo- 
zási kérvény.

Január 31-ig felmondható a rögzített kereseti-, 
jövedelem- és vagyonadó. Megfizetendő a zeneszer
zői jogdíjak I. félévi részlete.

Február 5-ig megfizetendő az 1938. év I. negye
dére (február) esedékes üzletbér első részlete.

Február 6-ig megfizetendő a nem álaláuyozoll 
és nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Február 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
február havi fénvíízési és forgalmi adóátalányukal 
megfizetni.

Február 15-ig fizetik fényüzési állójukat azok, 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

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

M eghivó
A budapesti Kávésok Ipartestiiletének elöljáró

sága f. évi január 20-án (szerdán) délután I órakor 
az ipartestiilet tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre az elöljáróság tagjait meghívja.

I inda pest. 1938. január 15. 
l)r. Havas Nándor s. k. .Mészáros Győző s. k.

főjegyző. elnök.

Az ipartestület életének kiemelkedő momentuma 
a testület elnökének újévi üdvözlése. Ez olyan alka
lom, amikor a testület tagjai, a testületi élet előírott 
keretein kívül jönnek össze és baráti szavak és ér
zések kicserélése mellett fejezik ki ragaszkodásukat 
a testület elnöke iránt.

Az újesztendei üdvözlés ezúttal január 2-án — 
vasárnap délután ü órakor — ment végbe, amikor a 
Central kávéház átalakított souterrainjében több mint 
ötven testületi tag és vendég jelent meg.

Az üdvözlésen résztvettek: Gál Arnold, Dr.
Strausz Vilmos alelnökök, Bauer György, Steuer 
Lóránd, Katona István, Szlavek Károly, v. Bertliu 
Gyula, Beennann Béla, Gerő Áron, Reiner István, Pa
lit zer Tibor, Gordon Sándor, Weingruber László, 
Kruszner Menyhért, Altér Oszkár, Tihaméry Kálmán, 
Boek Lajos, ipartestületi tagok, Lengyel Imre a Köz
ponti Tejcsarnok igazgatója, Kemény Imre a Kávé
sok Áruforgalmi r. I. igazgatója, Diószegi Ervin igaz
gató és neje, Kallós Márkus, Katona Géza, Dr. ftluj- 
tényi, Nándor, Schwarr Sándor. László Géza, Kanig 
Jenő, Hernády Nándor alezredes, Marton József igaz
gató, Ür. Havas Nándor főjegyző és neje, Dr. Havas 
József, Mészáros Dezső, Mészáros Ferenc, Donath 
Andor aljegyző, Vas István, Deák József, Bodor Ist
ván, Gosztonyi Jenő és a Mészáros család tagjai és 
barátai nagy számmal.

Elmaradásukat kimentették: Szabó Samu alel- 
nök, Weingruber Ignác, Singer Kálmán, Klauber Jó
zsef testületi tagok.

A testület tagjainak üdvözletét a fiatalabb gene
ráció szimpatikus tagja Weingruber László fejezte 
ki. a következőkben:

„Nekem jutott a kitüntető feladat, hogy a testü
let tagjai nevében Téged, igen I. Elnök Ur, üdvözölje
lek. Ez a szokatlan feladat zavarba ejt, szinte lámpa-

54 év óta a főváros 
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lázat érzek. Szivemben két érzés fakad: a tisztelet, a 
hála és elismerés érzése a Te érdemes munkásságod
ért. Tudjuk, ki vagy Te, tudjuk értékelni a/.t a mun
kát, mely a kávésipar érdekében immár évek óla 
fáradhatatlanul kifejtesz.

A szeretet érzése a mely Hozzád fűz, mert látjuk 
és tudjuk, hogy Téged munkádban iparunk és kar- 
társaink iránt érzett szereteted vezet. Mint hadviselt 
katona, tudom, — hogj Te, ki szintén ott voltál a 
harcosok soraiban, mint századparancsnok, ott is 
eréllvel és szeretettel töltötted be feladatodat. Sajnos 
ma is háborúban vagyunk, ha nem is fegyveres, de 
gazdasági eszközökkel vívott háborúban, melyet le 
eréllvel, szeretettel vezetsz.

Nevedben látom küzdelmeid gyümölcsét: (íj-űző 
vagy és győzni fogsz.

Szeretettel üdvözöllek az év fordulóján, jó egész
séget, kitartást, munkakedvet kiválniuk, boldogságot 
Neked és egész családodnak!"

A lelkes éljenzéssel fogadott üdvözlésre
Mészáros Győző elnök a következőkép válaszúit:
„Kedves Barátaim! Jó jelét látom annak, hogy 

ez. évben a fiatalabb generáció szimpatikus tagja fe
jezte ki a kartársak érzéseit. Jó uuspiciumnak tekin
tem ‘ezt, mert mindig szeretettel fordulok a fiatalság 
felé, akikre az a feladat vár, hogy soraink megritku- 
lásával. helyeinkbe lépjenek. Különös örömmel fo
gadom Weingruber László szavait, aki egy iparunk
ban jóhangzású lisztes család nevét és tradícióit kép
viseli. Meleg szívvel mondunk köszönetét ezért a me
leg szavakért és üdvözlésekért, melyeket szeretettel 
viszonzok mindenkinek.

Az újévi üdvözlés egyben arra szolgál, hogy az 
elmúlt év eseményeire is egy pillantást vessünk. Nem 
mulaszthatom el. hogy a szokásos évi mérlegel ezút
tal is megcsináljam. Az elmúlt évben a testület min
den tekintetben megállta helyéi — mint érdekképvi
selet.

A jövőre azonban pesszimizmus fog el, nem lá
tom a partot, hol fog kikötni a mi hajónk.

S Z E N T
I S T V Á N
CSALÁDI SÖR
1V2 l i t e r e s  
z á r t  p a la c k o k b a n

a
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gyártmánya

A statisztika gazdasági javulásait beszél, mi ká
vésok ezt nem merjük állítani. Általános tünet, 
hogy ha javulás nem igen mutatkozik, de visszaesés 
sem volt,

Adja Isten, hogy iparunk a jövőben is állja meg 
helyéi, adja meg városunk ragyogó külső képét, mint 
eddig. Hasson át mindnyájunkat hazafias érzéssel át
hatott szeretet.

A jövőben arra kérlek az eddigi szeretettel támo
gassatok engem és vegyelek részt testületünk munká
jában!"

Az elnök szavait lelkes éljenzés és taps fogadta, 
mire a jelenlevők a díszesen megtérített fehér asztal 
körül foglaltak helyet, ahol pazar uzsonna keretében 
folytatódott az ünneplés.

A fehér asztalnál elsőnek
Marion József a szakiskolai igazgató szólalt fel, 

ki költői hasonlattal méltatta elnök munkásságát 
ki biztos kézzel irányítja a testület munkáját. Arra 
kéri elnököl, hogy a testidei munkája keretében 
továbbra is szerető gonddal kisérje a tanonciskola 
munkásságát.

Gál Arnold elnök tizenegy évi munkásságát em
líti fel, aki fáradhatatlanul dolgozik, inig mások pi
hennek.

Ur. Slrausz Vilmos feszólalásában utal arra, 
hogy a testület főjegyzője ebben az évben tölti be 
munkásságának huszonötödik évét. A testület és tag
jainak elismerését fejezi ki e hosszú időn ál végzett 
munkájáért.

I)r. Hamm Nándor köszönettel fogadta az elis
merő szavakat. E hosszú munka érdemét azokra há
rítja, akikkel az idő folyamán alkalma volt együtt 
működni. Hálával emlékezik meg első elnökéről 
Weingruber Ignácról, kegyelettel és tiszteletiéi Har
kányi Adolfról, fíeiner Mórról. Mészáros Győző mun
kásságát méltatni mások hivatottak. A kávésipar bol
dogulását, további fejlődését kívánja.

Mészáros Győző poharát barátaira, a vezetőség 
tagjaira emeli. — Gál Arnold alelnök egy hosszú élet 
bölcsességével, Dr. Stransz Vilmos fiatal lelkesedésé
vel és nagy tudásával állnak mellette főjegyzővel 
együtt. Hiányzik ezúttal közülünk Weingruber Ig
nác, akinek január 1-én volt születésnapja. Kéri fiát, 
adja át neki baráti üdvözletünket és jókívánságain
kat. A kartársakat további támogatásra kéri.

Katona István szellemes visszatekintésben az el
múlt esztendő eseményeit persziflálta, nagy tetszés 
és kacagás közepette.

A felszólalások sorát
Weingruber László szavai fejezték be, ki az 

édesatyja iránt kifejezett üdvözlést megköszönve sze
réténél üdvözölte elnök nejét, aki fáradhatatlan mun
kájával lehetővé teszi, hogy elnök az ipar ügyeivel 
teljes mértékben l'oglalkozhassék. Ünnepli öt, mint 
az est melegszívű háziasszonyát és szép családja sze
rető fejét.

Késő este lett, mire a fclszólaások véget értek és 
a megjelentek egy szép baráti ünnepség után szétosz
lottak.
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A harmadik bemutató vacsora
az Abbázia kávéházban
1958. január 12.

A Budapesti Kávésok Iparteslülete által megindí
tott vacsora bemutatók teljes mértékben elérték cél
jukat. A nagy nyilvánosság elölt sikerült bemutatni 
és igazolni azt, hogy a budapesti kávéházak vendég
ipari felkészültsége a legíinnvásabb igényeknek is
megfelel.

Ezt bizonyították a január 12-én az Abbáziában 
megtartott vacsora bemutató résztvevői, akik a leg
nagyobb elismeréssel állapították meg a kávésipar- 
gasztronomikus fejlettségét.

Az ugyanezen estére eső diplomáciai ünnepségek 
— Operai díszelőadás — miatt a meghívott hatósági 
személyek egy része elmaradását kimentette, így Már
kus László az Operaház igazgatója, Éber Antal ka
marai elnök, Dr. Halla Aurél államtitkár, dr. Tormay 
Géza államtitkár, dr. Kovácsházy Vilmos tanácsnok,
l)r. Kállay Albert lanácsjegyző, iparhatósági biztos és 
mások.

A megjelentek között voltak: dr. Sehara Béla ta
nácsnok, a VI. kér. elöljárója, Dr. Farkas Imre ta
nácsjegyző, Moór Jenő kamarai titkár, dr. Bakonyi 
Pál és Dr. Biltner Pál ügyvédek, Losonczi Gusztáv a 
Kávésok Áruforgalmi r. t. elnöke, Molnár Károly az 
Idegenforgalmi Hivatal előadója, Vári Lajos a Szaká
csok körének elnöke és sokan mások.

A testület tagjai közül résztvettek: Mészáros Győ
ző elnök, Dr. Strausz Vilmos alelnök, Tarján Vilmos, 
Szlavek Károly, Bermann József, Patat Lajos, Altér 
Oszkár testületi tagok, Dr. Havas Nándor főjegyző, 
Donáth Andor aljegyző, Dr. Havas József.

A sajtó képviseletében az összes fővárosi napi
lapok és a szaksajtó kiküldöttek képviselőjüket.

A vacsora étlapja a következő volt:
Eröleves Hóval módra, Vajas pástétom toulousia- 

san, Borjú java szelet vorki módra, francia körítés
sel, Tűzdelt pulykasült vegyes befőttel. Ananász sze
let, Gyümölcs, Sajt, Feketekávé.

Meg kell állapítanunk, hogy úgy a felszolgált éte
lek és italok minősége, a terítés Ízléses volta,, a kitűnő

felszolgálás a legteljesebb mértékben kielégítették, 
sőt elragadták a megjelenteket.

A pecsenye után Mészáros Győző testületi elnök 
lejezte ki köszönetét és elismerését a ragyogóan sike
rült vacsora rendezéséért, ürömmel köszöntötte a 
megjelent vendégeket, első sorban a kerület elöljáró
ját, ki megjelenésével az iparral való együttérzését 
dokumentálta. Hivatkozva az előbbi vacsorákon lelt 
kijelentéseire, ismételten kinyilatkoztatta, hogy a ká
vésok ipartest öleiét a vacsorák rendezésében az a cél 
vezette, hogy megmutassa, hogy a kávésipar teljes 
mértékben fel van készülve az 1938 év várható ese
ményeire. Arra kéri a sajtó megjeleni képviselőit, 
hogy ennek a szempontnak adjanak tudósításaikban 
kifejezést.

Moór Jenő, mint a bíráló bizottság tagja, bírála
tot gyakorol. Igényekkel jött ide és megállapítja, hogy 
ezek az igények teljes mértékben kielégültek, a kávés
ipar ismét megmutatta teljes felkészültségéi a jövő 
feladataira. Poharát a kávésipar fejlődésére és j( bb 
jövőjére emelte.

Sehara Béla elöljáró üdvözli a kávéház vezetőjét 
és tulajdonosát, ki a szép ünnepséget rendezte. ' Az 
Abbázia kávéháznak nincs szüksége, hogy bemutassa 
hogy mit tud, hiszen az Abbázia nemcsak a kerület, 
de talán az egész ország legreprezentálóbb kávéháza 
évtizedek óta. Mint a kerület vezetője gratulál Steuer 
Lórándnak ehhez a szép teljesítményhez.

Dr. Bakonyi Pál Mészáros Győző elnököt kö
szönti, aki saját üzleti elfoglaltsága mellett a legna
gyobb szeretettel foglalkozik ipara ügyeivel és céltu
datosan irányítja a kávésipar sorsát.

Dr. Kapy Rezső Steuer Lórándol köszönti fel.
Tarján Vilmos a kávésipar sikereire emeli poha

rát.
Nyigri Imre a kávéházi munkásoknak fejezi ki el

ismerését. ezeket élteti.
Patai Lajos a szakácsok munkáját említi fel el

ismeréssel.
Vári Lajos, mint a Magyar Szakácsok körének 

elnöke, kéri, hogy méltányolják a munkaadók és a 
sajtó a magyar szakácsok érdemes munkáját, amely- 
ivei külföldön dicsőséget szereztek a magyar névnek.

Az éjféli órákig tartott a kedélyes összejövetel, 
mely a legjobb hangulatban oszlott szél.

é fa keseremm
viszonyai miaü!

Hanem számoljon velük és tartson oly 
olcsó és keresett márkás árut. mint a 
valódi ,,Franck“ kávépótlék, a finom 
kávéízesítö! — Biztosan növeli üzlete 
forgalmát, mert a rossz viszonyok el
lenére is állandó keresletnek örvend.
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A zenélieiő karlársctk 
figyelmébe

Az 1935. évi 6500—1935 M. E. sz. renddel ki
mondotta, hogy a zenészek az esetben, ha java
dalmazásuk havonként az 500.— pengő, illetőleg évi
0000. — pengőt nem haladja meg, betegségi, öregségi 
és balesetbiztosítási kötelezettség alá esnek és őket 
a .MAPI irányadó működési területén (Ihidapest, Hil
dátok, Csepel, Kispest, Pesterzsébet, Rákospalota. 
Újpest) ide kell bejelenteni.

A bejelentés módozataira nézve kartársainkat 
annak idején részletesen informáltuk.

A folyó évi január 1.-én megjelent 1. sz. Buda
pesti Közlönyben megjelent 7800/1937. M. E. sz. mi
niszteri rendelet ezt a rendelkezést olykép módosítja, 
hogy a MABI bejelentés alá csak azok a zenészek 
tartoznak, akii: néyy l:ö:épiskótái, vagy azzal egyenlő 
értékű iskolát végeztek és zenei szakképzettségüket, 
oalamely zeneiskola bizonijitoánijával itjuzolják.

E miniszteri rendelkezés végrehajtása gyanánt az 
u. a. Budapesti Közlönyben megjeleni 216.900/1937- 
B. M. sz. belügyminiszteri rendelet a következőket 
rendeli el:

1. 8.
(1) A munkaadó köteles az 1938. évi január hó

1. napján alkalmazásban álló, biztosításra kötelezeti 
zenészi minőségben foglalkoztatott munkavállalóját 
a biztositó intézetnél bejelenteni. E bejelentés telje
sítése alól nem mentesíti a munkaadót az a körül
mény, hogy a zenészt munkába lépésének esetleges 
korábbi időpontjában az intézetnél már bejelentette.

(2) Az 1938. évi január hó 1. napján foglal
koztatott zenész bejelentését a Magánalkalmazotlak 
Biztosító Intézetének a betegségi biztosítás szem
pontjából megállapított illetékességi területén (Bu
dapesten, Budafokon, Csepelen, Kispesten, Peslszent- 
erzsébeten, Rákospalolán és Újpesten) ennél az in
tézetnél, egyebütt pedig az Országos Társadalombiz
tosi tó Intézet illetékes kerületi pénztáránál (kiren
deltségénél) kell az 1938. évi január hó 15. napjáig 
bezárólag teljesíteni.

(3) Az (1) bekezdéssel megállapított bejelentési 
kötelezettség teljesítésére a munkavállalók munkába 
lépésének rendszerinti bejelentésére szolgáló és a 
6.000/eln. 1928. X. M. M. számú rendelettel megsza
bott ,.Belépést bejelentő lap“-ot kell használni. A 
belépést jelentő lapnak „Megjegyzés" elnevezésű és 
13. sorszámmal ellátott rovatában fel kell tüntetni 
azt, hogy a zenész a középiskolának, vagy azzal 
egyenlő tanértékű iskolának (gimnáziumnak, reális
kolának. líceumnak, polgári iskolának, stb.) negye
dik osztályát elvégezte-e és zenei szakképzettségét 
tudja e valamilyen zeneiskola bizonyítványával iga
zolni.

(4) Ha a munkaadó az 1938. évi január hó I. 
napján alkalmazásában álló zenészt a jelen §. (2; 
bekezdésében foglaltakhoz képest a Magánalkalma
zottak Üiztositó Intézeténél bejelentette, az illetőt az 
Országos Társadalombiztosító Intézetnél külön még 
abban az esetben sem köteles bejelenteni, ha a ze

nész a 7.800 1937. M. E. számú rendelet I. 8-a értel
mében az 1938. ovi január hó 1. napjától kezdve az 
utóbb említett intézetnél esnek biztosítási kötelezett
ség alá.

2 . § .

A Magánalkalmazottak Biztosító Intézete azokat 
a belépési jelentő lapokat, amelyek az 1. 8. (2) be
kezdése alapján nála bejelentett adatok szerint nég> 
középiskolát, vagy azzal azonos tanértékü iskolát 
nem végezlek, vagy zenei szakképzettséggel nem ren
delkeznek, a bejelentés beérkezésétől számított 8 nap 
alatt az Országos Társadalombiztosító Intézetnek 
megküldeni köteles.

3. §.

A munkaadó az 1938. évi január hó 1. napja 
idán alkalmazásba lépő zenészmunkavállalójának 
munkába lépését a bejelentésre vonatkozó általános 
szabályok szerint annál az intézetnél köteles bt jelen
teni, amelynél az. illető a 7.800/1937. M. E. számú 
rendelet 1. §-a, illetőleg az 1927:XXI. törvénycikk 
és az 1928:XL. törvénycikk vonatkozó rendelkezései 
értelmében biztosítási kötelezettség alá esik. A mun
kaadó köteles azonban a belépést jelentő lapnak 
„Megjegyzés" elnevezésű és 13. sorszámmal ellátóit 
rovatában feltüntetni azt, hogy a bejelentett munka- 
vállaló négy középiskolát végzett e és zenei szakkép
zettségét valamely zeneiskola bizonyítványával iga
zolni tudja-e.

1. 8.

Ha munkaadó a bejelentett munkavállaló belé
pést jelentő lapjának megfelelő rovatában az iskolai 
végzettségre és a zenei szakképzettségre vonatkozó 
adatokat nem tünteti fel, az intézet a bejelentést el
fogadja ugyan, de a hiányzó adatokat a munkaadó 
költségére hivatalból szerzi be.

5. §.

A Magánalkalmazotlak Biztosító Intézete köteles 
a biztosításra kötelezett zenésznek, illetőleg igényjo
gosult családtagjának az 1938. évi január hó 1. napja 
előtt megkezdeti és az e napon folyamatban levő 
betegségi biztosítási segélyezést a biztosított felgyó
gyulásáig. illetőleg igényjogosultságának lejártáig el
látni akkor is, ha a zenész az 1938. évi január hó 1. 
napjától kezdődően az Országos Társadalombiztosító 
Intézetnél esnék biztosítási kötelezettség alá.

6 . 8.

Az 1938. évi január hó 1. napjától kezdődően 
új megbetegedés alapján a Magánalkalmazotlak Biz
tosító Intézete csak abban az esetben köteles a ze
nészt betegségi biztosítási segélyben részesíteni, ha 
a bejelentés adatai, vagy a bemutatott okmányok 
szerint a segélyezést igénylő négy középiskolát, vagy 
azzal egyenlő tanértékü iskolát végzett és valamely 
zeneiskolában zenei szakképzettséget szerzett. Az 
igénylőt egyébként az Országos Társadalombiztosító 
Intézethez kell utasítani.
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7. §.
(1) Mind az 1. 8-sal Kirendelt általános bejelen

tési kötelezettség teljesítésének, mind annak ellen
őrzésére, hogy a munkaadó a munkavállaló bejelen
tése alkalmával a munkavállaló iskolai végzettségére 
és szakképzettségére vonatkozó adatokat a valóság
nak megfelelően tnnteíte-e fel, úgyszintén mulasztás 
esetében, illetőleg a 4. 8-ban említett eljárás tekinte
tében'- az 1927 :XXI. t.-c. 135. és 136. 8-ainak, vala
mint az 1928. XL. t.-c. 123. §-ának rendelkezéseit 
kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az általános bejelentéssel kapcsolatos mu
lasztások ezenfelül az 1927. XXI. t.-c. 129., 131. és 
144. 3-ában úgyszintén az 1928. XL t.-c. 117., 118. 
és 119. 8-ában megállapított jogkövetkezményeket 
is maguk után vonják.

Ez a rendelet az 1938. évi január hő I. napján 
lép hatályba.

Budapest, 1937. évi december hó 31.-én.

A miniszter helyett:
I)r. Csatári/ Iléin s. k. 

államtitkár.

E rendelet szerint, tehát a jövőben a zenészek 
betegségi, öregségi biztosítás szempontjából két cso
portra oszlanak:

Az 1. csoport a négy középiskolával és zenei 
szakképzettséggel bíró zenészek, a MABI hatás
körébe tartoznak és ide jelentendők be.

A 2. csoport azoké, akiknek a fent körülírt mi
nősítésük nincsen. Ezek az OTI hatásköre alá larloz- 
nak és a jövőben ide jelentendők be.

Első ízben — falná évi január lb-iy mind a két 
kategóriába tartozó zenészeket a január l.-i állapot 
szerint a MAIil-nál beli bejelenteni tekintet nélkül 
arra, hogy melyik csoportba tartoznak. A ..belépést 
jelentő lapon*' a ..Megjegyzés** rovatban fel kell liin-

G s c h w i n d t  féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

tetni a fent előirt képzettségre vonatkozó adatokat. 
Ezeket a bejelentő lapokat a MABI felülvizsgálja es 
az OTI-hoz tartozókat oda hivatalból átteszi.

A jövőben — január 1. után — a bejelentéseket, 
beteglapokat stb. ahhoz az intézethez kell beküldeni, 
amelynek hatásköre alá az illető zenész tartozik.

Megjegyezzük, hogy a fennálló rendelkezések 
szerint a bejelentést a zenekar vezető tartozik telje
síteni. de másodsorban a kávés is felelős.

Tekintettel a kávésnak a múltban már közölt 
felelősségére, nyomatékosan felhívjuk kartársaiukat, 
hogy a bejelentéseket a jelzett határidőig saját érde
kükben pontosan teljesítsék.

Budapest, 1938. január 7
I)r. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző elnök

Január 31-éig lehet felmondani 
a rögzített adót

Mit kell tudni az adórögzitésről?

Azoknak az adózóknak, akiknek előző évi jog
erős általános kereseti, illetve jövedelem adóalapjuk 
a 10.000 pengőt, vagyonadóalapjuk pedig a 200.000 
pengőt nem haladja meg. nem kötelesek a folyó esz
tendőben adóbevallási adni. tízeknek a kisadózóknak 
az elmúlt évre jogerősen megállapított adójukat új 
kivetés mellőzésével a folyó évre változatlanul ál kell 
írni. Ezt nevezik adórögzílésnek.

11 a azonban az ilyen adózónak keresetében vagy 
jövedelmében változás áll be. úgy joga van a kincs
tárnak. de az adózónak is. új kivetést kérni. Míg 
azonban a pénzügyi hatóságok a felmondással már
cius hó végéig élhetnek, addig az adózónak az új 
megállapítási január hó végéig kell kérnie, vagyis e 
batáridőig rögzített adóját fel kell mondania. Ili azon
ban az adózónak figyelemmel kell lennie arra. hogy 
lm a rögzíletl adójál felmondja, úgy az új kivetés so
rán adója fel is emelhető.

A rögzített adó felmondására, illetve az adóle
szállítás kérésére különböző indokokat lehet felhoz
ni. Alap erre például a jövedelemnek vagy kereset
nek csökkenése, a vagyonnak elértéktelenedése, ele
mi kár. balesel. az. előző évnél alacsonyabb értékes!-
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Pörkölt k á v é  keverékeink
közismerten elsőrendű minőségeit

k e l e f 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 ró b a fő z é sh e z  mintát

K ávéso k  Áruforgalmi R.-T.-nái
Budapest, Vili., József-körút 38
Telefon: 1—392—77. Saját pörkölő üzem

lesi árak. kisebb forgalom, a versenyviszonyok j.ieg- 
rosszabbodása, új üzletek keletkezése, veszteségek, 
slb. De lehet arra is hivatkozni, hogy az adó már a 
kivetés idejében is túlságosan magasan volt megálla
pítva.

A kérelmet január hó végéig llmlapeslen a kerü
leti adófeliigvelőséghez, vidéken a királyi adóhivata
lokhoz kell beadni s ebben meg kell jelölni azl az 
okot, vagy azokat az okokat, amiért az adózó a múlt 
évben kivetett és lerögzített adónak a folyó évre való 
lerögzítését vagyoni és kereset viszonyai, illetve jöve
delme alapján túlságosan terhesnek tartja.

A kérelem bélyegmentes. Csatolni kell hozzá sza
bályszerű bevallást, mert enélkiil a kérelmet hivatal
iról visszautasítják. Azonban a visszautasító határozat 
ellen a pénzügyigazgatósághoz leltei fellebbezni, de 
ehhez a fellebbezéshez már csatolni kell a szabály- 
szerű bevallást.

Aki rendes üzleti könyveket vezet és az új adó
vallomásához. 111. a rögzített adó felmondásához csa
tolni akar nyereség-veszteség számlát, ennek a bea
dására halasztást kérhet február végéig. Ezt a ké
relmet januárban kell benyújtani és 2 pengős 1 élyeg- 
gel kell ellátni.

Aki megbánja, hogy az adójának rögzítéséi fel
mondta ,az a felmondást február végéig visszavon
hatja. A visszavonást nem kell indokolni.

De felmondhatja az adórögzítést a kincstár is, 
még pedig március hó végéig kell erről az adózót ér
tesítenie. Már most az az adózó, aki a felmondásnak
január 31-iki véghatáridejét elmulasztotta, a rögzítési 
azonban mindamellett fel akarja mondani, eljárhat 
ug\ is. hogy az I. toka hatóságot kéri meg. mondják 
lel hivatalból rögzített adóját Ilyenkor a kincstár az 
adózó érdekében mond lel és az adózóhoz intézett 
felmondásában felhívási is intéz hozzá az adóvallo-

Schi li inger Unna Budapest, VI.,
Vörösinarthy-utca 47b.— Telefon: 1—213—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodájn.

más beadására. Ha az adózó az adóvallomást nem 
nyújtja be, úgy adóját nem lehet leszállítani, hanem 
azt rögzíteni kell.

Erélyesebb rendszabályokat 
alkalmaznak az OTI hátralékok 

behajtására
Több ízben beszámoltunk már arról, milyen ősz- 

szegekkel tartoznak egyes munkaadók a társadalom- 
biztosító intézetnek. — Megállapítást nyert, hogy e 
tartozások felszaporodásának gyakran nem a fizetési 
képesség Idám a. hanem a fizetési készség hiánya az 
oka.

Az ÜTI 1930. évi zárszámadása szerint 1930 de
cember 31-én az ipari munkaadók betegségi biztosí
tási hátraléka 32 millió pengő, a háztartási .munka
adók betegségi biztosítási hátraléka 5.3 millió pengi), 
a munkaadók balesetbiztosítási hátraléka lí) millió 
pengő, az iparúi munkaadók öregségi biztosítási hát
raléka 21.5 miliő pengő, a bányászati baleseti és bá- 
nyanyugbérbiztosítási hátraléka 0.(> millió pengő volt. 
tehát 70 millió pengő körüli hátralékról van szó, a- 
melynek majdnem felerésze az, amit a munkaadók 
az alkalmazottaiktól levontak és így a fizetési kötele
zettségeiknek eleget nem tevő munkaadók nemcsak 
a termelésben és árajánlataikban részesültek előny
ben azzal, hogy társadalombiztosítási tartozásuknak 
nem tettek eleget, de ezenfelül az alkalmazottaiktól 
levont járulékok megtartása által jogtalan baszó ílioz 
is jutottak!

Az ÜTI önkormányzata most utasította az ügy
vitelt hogy a fizetéssel hátralékos munkaadóval 
szemben a törvény vonatkozó büntető rendelkezéseit 
erőteljesebben alkalmazza. A törvény értelmében 
ugyanis „amennyiben a cselekmény súlyosabb bün
tető rendelkezés alá nem esik, 1000 pengő, ismétlődés 
esetében pedig 3000 pengőig terjedő pénzbírsággal 
kell büntetni azt a munkaadót, aki a járulékokat, dí
jakat esedékességük szerint be nem fizeti.“ Az a 
munkaadó pedig, aki a fizetésre kötelezett munká
jukat esedékességük szerint be nem fizeti.“ Az a mun
kaadó pedig, aki a fizetésre kötelezett munkavállaló
jától levonható részi (tehát a járulék felét) a törvé
nyes határidőben szándékosan meg nem fizeti. — a 
mennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelke

zés alá nem esik. kihágást követ el. és kél hónapig
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lei jedhelö elzárással es (>()() pengőig lurjedi'í pénzbiin- 
Ieléssel büntetendő.

Siijál érdekükben felhívjuk a munkaadók figyel
mei arra. hogy az ÜTI ügyvitele a rendelkezés alap
ján megkezdette a pénzbírságok kirovását és a kihá- 
gási eljárások megindítását. Ezzel nemcsak a hátra
lék további felszaporodása fog megszűnni, de a hát
ralékokból is jelentős összegek fognak az intézethez 
befolyni.

Aki a munkavállalótól 
levont járulékot be nem fizeti 

kihágást követ el
Az ÜTI önkormányzata a felgyülemlőiI <S() mil

lió pengő körüli járulék hátralék nagyságára tekintet
tel. utasította az ügyvitelt, hogy a fizetéssel hátralékos 
munkaadóval szemben a törvény vonatkozó bűntett") 
rendelkezései! erőteljesebben alkalmazza. A törvény 
értelmében ugyanis „amennyiben a cselekmény sú
lyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 1000 pen
gő, ismétlődés esetén pedig 3000 pengőig terjedő 
pénzbírsággal kell büntetni azt a munkaadót, aki a 
járulékokat, díjakat esedékességük szerint be nem 
fizeti.*1

Az a munkaadó pedig, aki a fizetésre kötelezett 
munkavállalójától levonható részt (tehát a járulék 
telét) a törvényes határidőben szándékosan nem fi
zeti, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető ren
delkezés alá ne mesik. - kihágást követ el, és

2 hónapig terjedhető elzárással és (100 pen
gőig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő.

Saját érdekükben hívjuk fel a munkaadók fi
gyelmét arra. hogy az ÜTI ügyvitele a rendelkezés 
alapján a pénzbírságok kirovását és a kihágási eljárá
sok megindítását megkezdette.

A Kúria érdekes döntése az 
önköltségi ár kiszámításáról

Az árrombolás elleni harc során több ízben ké
pezte vita tárgyát, a valószerűtlen árajánlatok igazo
lásánál. hogy kalkulálhat-e az iparos olcsóbban azérl, 
mert nem fizet műhelybéri, vagy más téren jut olyan 
helyzetbe, hogy a termelési költségek egyik-másik té
nyezője nem kerül pénzébe.

Az állandó bírói gyakorlat értelmében, valamely 
munkának rendszeres önköltségi áron alul történő 
elvégzése ellenkezik az üzletvitel alapelveivel.

Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

Imperiál -  Royal -  Angol rendszerű teakeverékek
originál 2*50 és 5 kg-os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

Budapest, Vili., József-körut 38.
Telefon: 1—392—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

A Kúriának legutóbb egy konkrét peres ügyben 
hozott ítélete nyílt állásfoglalást tartalmaz tekintet
ben, hogy melyek azok a tételek, amelyek az önkölt
ségi ár kiszámításánál feltétlenül figyelembe veen
dők. Annak megállapításánál, hogy valamely áru
nak, vagy ipari munkateljesítménynek mi az önkölt
ségi ára, illetve, hogy az adott esetben a 'megszabott 
ár, vagy mimkadíj mellett az ipari munkára való 
vállalkozás, haszonnélkiili-e, mindenkor a vállalat 
tulajdonosának egyéni helyzete az. irányadó, mert a 
szabad verseny erkölcsi felfogása nem tiltja azt. hogy 
a vállalat jövedelmezősége érdekében mindazokat az 
anyagi és szellemi erőket, eszközöket és előnyöket 
felhasználja, melyek jogszerűen rendelkezésre álla
nak.

Ennek azonban nem az az értelme, hogy a vál
lalat jövedelmezőségnek megállapításánál, az önkölt
ség kiszámításánál, a vállalat céljára igénybevett he
lyiségnek vagy egyéb szolgáltatásnak ellenértéke a 
vállalat terhére számításba vehető nem volna akkor, 
ha a vállalat tulajdonosának azokért egyéni helyzeté
nél fogva ellenértékét fizetni nem kell. Mert, iu a vál
lalat tulajdonosa a saját vagyonából ellenérték fel
számítása nélkül nyújt szolgáltatásokat az üzemnek.

Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
s z á r a z  v e g y t i s z t i t á s  é l  f e s t é s

Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-585 69
A* ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

Kristály ásványos forrásvizcsakSzentLukács védjeggyel ereded
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akkor megajándékozza azzal az üzemel és ezáltal az 
üzem fogyasztó (megrendelő) közönségét is olyan ér
lékkel amelyet az üzemnek nyújtott szolgáltatás 
egyébkénli értékesítésével elnyerne.

11a pedig a szóban forgó szolgáltatás a vállalko
zóra nézve kiadási nem jelent, mert azokat ingyene
sen másoktól kapja, akkor is ajándékozásban része
síti a vevőközönséget, mert azt az értéket, amelyben 
ingyen részesüli, az üzemnek és ezen keresztül a ve
vőközönségnek tovább adja. Ámde

a vevőközönség rendszeres megajándékozá
sával folytatott üzleti verseny az üzleti tisz 

tességbe ütközik.
az ilyen számítás tehát az áru (szolgáltatás; önkölt
ségi ára megállapításának sem lehet helyes alapja.

H Í R E K
Llőljárósági ülés. A Budapesti Kávésok lparlcs- 

Iiileiének elöljárósága január líö-án (szerdán) d. u. I 
órakor tartja ez évben első elöljárósági ülését. Fel
hívjuk az elöljáróság tagjtait, hogy a napirend fon
tosságán} való tekintettel, minél teljesebb számban 
jelenjenek meg a gyűlésen.

Adóközösségi értesítés. Minthogy az 1988. évi 
adóközösségi átalány megállapítására vonatkozó tár
gyalások még folyamatban vannak és az átalányok 
kivetése még nem történt meg. az adóközösségi ta
gok a múlt évben kivetett átalányt tartoznak további 
intézkedésig megfizetni. Azok pedig, akik a múlt év
ben nem voltak adóközösségi tagok, oly összegei tar
toznak fizetni, amennyinek megfizetésére őket az 
adóközösség vezetősége felhívta.

Zene,jogdíjak ügye. A magyar szövegírók-, zene
szerzők és zeneműkiadók szövetkezete jogdíj táblá
zata az 1988 évre is érvényben marad. Akinek a ki
vétet1 jogdíjak megállapítása ellen észrevétele, van. 
közölje testületünk irodájával.

A vigalmi adóátalányok ügyében az iparteslülel 
elnöksége eljárt a székesfőváros pénzügyi osztályá
ban, ahol a •vigalmiadó eltörlését végső esetben pe-

| Jótékony egyesület H A S Z N Á L T

Kávéházi székeket
KERES MEGVÉTELRE.

Árral megjelölt ajánlatokat kérjük 
a lap kiadóhivatalába.

S a lg ó  g ő zm o s ó g y á r
és M h i r n e m l h ö h i i i i i S

A legmodernebb berendezés. M osás lágyítóit vízben. 
VI., Vörösmarty ucca 84. Telefon : 1-162 86
O lcsó árak ! Pontos kiszolgálás.

dig az átalányok leszállítását kérte. A kérelemre eddig 
érdemben döntés nem történt. Ezúttal is figyelmez
tetjük karlársainkat, hogy átalányozásra csak az tart
hat igényt, akinek vigalmi hálraléka nincsen.

Megválasztották a kamarák felsőházi tagjait. De
cember közepén megválasztották a kereskedelmi és 
iparkamarák felsőházi tagjait. Az iparosság képvise
lője a felsőházban Na;/</ Antal, a budapesti kamara 
ipari osztályának elnöke, póttagja pedig Kovucsek 
Ferenc, a kőművesmesterek budapesti iparteslületé- 
nek elnöke és az Országos Ipartanács tagja. A ke
reskedelem felsőházi képviselője Rauner Mihály, a 
soproni kamara elnöke, póttagja pedig Ferenczi Ká
roly, a miskolci kamara elnöke.

Az adófelszólainlási bizottságok mandátuma le
járt. Év végével az. adófelszólamlási bizottságok man
dátuma végelér. A pénzügyminiszter rövidesen állást 
foglal az uj felügyelőbizottsági tagok ügyében s ak
kor megjelennek a kinevezések. Hasonlóképen meg
üresedlek a kereskedelmi és iparkamarák mandátu
mai is. melyeknek újra való betöltése színién meg 
fog történni. Az új felszólamlást bizottságok előre
láthatólag március végéig az. egész vonalon meg lesz
nek alakítva.

Beavatottak tudni vélik, hogy a mandátumok 
belöllése körül nagy változások lesznek, amennyiben 
az elmúlt 3 évi ciklus alatt a kincstár is állandóan 
szem elöli tartotta a felszólamlási tagok munkáját és 
pontosan tudják, hogy ki mennyi! dolgozott. Mérték
adó helyen az a felfogás, hogy semmi szükség nincs 
arra, hogy nemdolgozó lagokal újra kinevezzenek. 
Ebből sem a kincstárnak, sem pedig a polgárságnak 
nincsen baszna. Éppen ezért a szakértelem elbírálása 
melleit a lelkiismeretes és szorgalmas munkára is 
figyelemmel lesznek az új kinevezéseknél.

Milyen adatot tartozik adni kereskedő cs iparos 
a pénzügyi hatóságnak? A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara felszólamlása folytán a m. királyi 
pénzügyminiszter 49.207—Vili. a. 1937. sz. icndele- 
level tisztázta azl a kérdési, hogy kereskedők és ipa
rosok az adóbalóságok megkeresésére tartoznak-e s 
milyen adatokat szolgáltatni.

A rendelet kimondja, hogy a kereskedőnek és 
iparosnak, általában a gazdasági életnek általános 
adatszolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn, ellen
ben abban az. cselben, ha bármely pénzügyi hatóság 
egy fix megnevezeti kereskedőről és iparosról, illetve
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vele iolylalolt üzleti összeköttes szú) 11 szerűségéről 
adatokat kíván, ezeket a konkrét személyre vonatko
zó adatokat megadni tartozik. Ha a kötelezettséget 
bárki is megtagadja, az illető jövedéki kihágást kö
vet el.

Karácsonyfa-ünnep a Greshani-kavéhúzban. A
Gresham-kávéházban, mint minden évben, úgy az 

idén is meleg, bensőséges ünnepség keretében ülték 
meg a szeretet ünnepét. Szlavel: Károly kartársunk 
emberbaráti, nemes szívéről tesz tanúbizonyságot an
nak a sok szegénysorsú gyermeknek őszinte, elra
gadtatott öröme, mellyel fogadják a jó szivek aján
dékát. Az idén 25 gyermek részesült abban a szeren
cseben, hogy tetolól-talpig felöltöztetve, nagyszerű 
uzsonna elfogyasztása után, gazdagon megrakott cso
magokat vihettek haza. A kávéház közönsége lelke
sen ünnepelte derék, jószívű kartársunkat, kinek • 
mint mondotta — legszebb jutalom a sorstól a meg
elégedett, vidám gyermektábor boldogságtól sugárzó 
arca és a hálás szülök meghatott öröme.

Orvosi rendelő megnyitása. Dr. Donáth Imre, 
Donátli Andor testületi aljegyző fivére VII., Dohány 
ucca 73—75. sz. a. megnyitotta fogorvosi rendelőjét. 
Rendel naponta 5—7 óra között Testületünk tagjai
nak és alkalmazottainak kedvezményes árak.

800 ezer pengőt megszavazott a minisztertanács 
a ucwyorki világkiállítás magyar pavillon jára. New- 
vorkban, mint ismeretes 1989-ben világkiállítást ren
deznek, amelyre Magyarországot is meghívták. Ame
rikai lapok közlése szerint Grover A. Whalen. a ki
állítás elnöke előtt a napokban aláírták a magyar 
kormány megbízásából a részvételre szóló megállapo
dást. Ghyka György magyar főkonzul és Görl T. 
István az idegenforgalmi hivatal newyorki megbízott
ja írták alá a szerződést, amely szerint Magyarország 
36 ezer négyzetláb területet foglalt le magának és 
225 ezer dollár befektetéssel kívánja felépíteni a ma
gyar pavillont. Rejelentette a világkiállítás elnöke 
azt is. hogy Oroszország Itt) ezer négyzellábot fog
lalt le a newvorki világkiállítás területéből.

Reavatott körök úgy tudják, hogy a miniszterta
nács legutóbb már foglalkozott Magyarország rész
vételével a newyorki világkiállításon. Egyelőre 800 
ezer pengőt szavazott meg a költségekre, sőt állítólag 
megbízta Tormay Géza ny. államtitkárt, az Országos 
Magyar Idegenforgalmi Hivatal elnökét a kiállítás 
ügyének irányításával és a bizottság megszervezésé
vel.

Az iparosság 83 százaléka 1000 pengőn alul adó
zik. A KlOSz felterjesztést intézett a pénzügyi kor
mányhoz az iparosság adónyomásának enyhítése 
ügyében, melyre kapott válaszából az alábbi, a ma-

Győződjék meg kányáink kiváló minőségéről.

CHROMO MAGYAR ÁLTALÁNOS  
PAPÍRIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KÁ RTYAG YÁRA,
B U D A P E S T .

Gyártelep és iroda ; Városi lerakat:
X., Füzér-utca 37-59 VI., Liszt Ferenc tér 5.
Telefon 148 420 Telefon 119-041.

gyár iparosság elszegényedésére jellemző adatokat 
ismertetjük: „Az ország iparosai közül 105.183 adó
zik 1000 pengői meg nem haladó adóalap után álta
lános kereseti adó címén. 100- 2000 pengőig terjedő 
adóalap után pedig 0025 iparos adózik, végül 10.000 
pengő adóalap után mindössze 011 iparos van meg
adóztatva. Az iparosoknak mintegy 83 százaléka te

lalva, s csak mintegy 0 százalék adózik évi 2000 pen
gőt meghaladó keresel után.

Laciikor Ausztriában. Mödlingben felállították 
az első facukorgyárat Ausztriában. A fából osztrák 
szabadalom szerint készítenek cukrot. A kormány 
ezzel kapcsolatban rendeletet adott ki. amely szerint 
a fából gyártott cukrot csak ipari célokra .szabad fel
használni, meri az emberi táplálkozás céljaira fölös 
mennyiségű répacukor áll rendelkezésre.

A németek tengeri halból gyártanak tyúktojás
pótlékot. Berlinből jelentik, hogy egv egész új német 
nyersanvagpótlól mutattak be a közönségnek. „Hal- 
lehérje“ a neve. tengeri halból készül és a legkülön
félébb célokra használható. Elsősorban mint élelmi
szer, nagy proteintartalmánál fogva különösen alkal
mas — írják a német lapok — a tyúktojás helyette
sítésére. Megállapították azonban, hogy a halfchér- 
jéből igen használható gyapjúpótlóanvagot is lehel 
előállítani a textilgyárak részére, olyanforma pót- 
anyagot. mini az olasz „Lanital'1, mely ludvalevöleg 
soványtejből készül. Minthogy Németországban tej 
nem áll nagyobb mennyiségben rendelkezésre, a len- 
geri halból előállított gyapjúpótlóval fogják az olasz 
Lanital! helyettesíteni.

hát 1000 pengőn aluli kereset után, körülbelül 11 szá
zaléka pedig 1- 2000 pengő kereset után van adóz-

Villamos habfúiő
1 perc alatt t lite r  tejszínből 3 lite r habot (új 

A ra P 1 9 0 .-  Részletre is. Díjtalan bemutatás

R á d ió -b é r le t :  h a v i 5 .-  p e n g ő t ő l
Gr a mo f o n e r ő s i t ő ,  minden rádióhoz 
kapcsolható eleklrogramofon és mikrofon

, . O D E O N "  Károly Király-ín S.
Itavi 8.- P-től
Telefon :149-607.
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Árulhatnak-e a cukrászdák gyümölcsöt? A buda
pesti cukrásziparosok a Kereskedelmi és Iparkama
rához fordultak azzal a kéréssel, árusíthatnak-e a 
cukrásziparosok külön iparigazolvány nélkül Iriss 
és déligyiimőlesőt. A kamara most válaszolt a kér
désre és közölte, hogy amennyiben valamelyik ipar
hatóság ebben a kérdésben konkrét tormában a ka
marához fordulna, a maga részéről igyekeznek a leg
gondosabban megállapítani, hogy a szóhaniorgo kér
désben mi az üzleti szokás, tehát, hogy a tóvárosi és 
vidéki cukrászok el szokták-e adni rendes üzleti for
galmukban a gyümölcsbefőzésnél, illetve a gyümölcs
ösei k észü lő  sütemények készítésénél fennmaradó 
gyümölcsöt. A kamara gyakorlati szempontból leg
célszerűbbnek tartaná, ha a cukrászok minden továb
bi kutatás nélkül kísérletet tennének az üzemükben 
fennmaradó gviimölcs alkalmi eladásával. Ha ezért 
följelentenék, a kamara az. ipartörvény 40. szakasza 
értelmében járna el és közölné az. illetékes iparható
ságai. hogy etekintetben a cukrászoknál mi az üzleti 
szokás.

A .szójaliszt. Kínában és Japánban az északi vi
dékeken a szójabab lisztjét és olaját használják lel 
a táplálkozás 11) és 50 százalék erejéig. Ez átterjedt 
Amerikára és az európai államok közül a sűrünlakolt 
Belgiumra és Németországra. Néhány magyar < rvos 
és szociálpolitikus nagyon javasolja a szójabab hazai 
termesztéséi és a szójaliszt felhasználását. Néhány 
év elölt egyik budapesti malom foglalkozott a szója
liszl előállításával, azonban abba kelleti hagynia, 
mert a vele való foglalkozás csak ráfizetéssel járt. 
A főváros szociálpolitikai szakbizottsága legutóbbi 
ülésén Schiller alpolgármester beszámolt arról, hogy 
a főváros 5 inségkonvháján a szójaliszt bevált, mi- 
értis a többség úgy döntött, hogy az. inségkonyhákon 
felhasznál ják.

A dió tápértéke. Mindenfajta dió értékes élelmi
szer. Alig van gyümölcs, amely az emberi lest szük
ségleteinek megfelelő legfontosabb tápanyagokat 
olyan tiszta állapotban nyújtaná, mint a dió. Van 
benne fehérje, zsír, szénhidrát. Ezenfelül olyan ásvá
nyi tápsókat is tartalmaz, amelyeknek mennyisége 
három-négyszerese annak, ami a húsban van. Ehhez 
járul, hogy a dió zsíranyaga olyan nagy értékű, hogy 
a dió az emberi szervezet részére fontos tápanyagok
ban való bövelkedése és ezeknek az anyagoknak 
kedvező összetétele folytán egyike azoknak a kevés 
számú gyümölcsöknek, amelyekből az ember, ha más 
tápszerei nem is lennének, meg tudna élni.

P A I T Z  J Á N O S
Budapest, VII., 
Akácfa ucca 55.
T E L E F O N  : 1 4 0 -6 2 9

Uj és használ) teljes KÁVÉHÁZI 
berendezések, BILLIÁRDASZTA- 
LOK, dókák, golyók nagy raktára 

E L A D Á S - V É T E L

Tudnivalók a magyar fűszerpaprikáról. Szanyi 
István királvi fövegyés/, a szegedi m. kir. mezőgazda
sági vegvkísérleti és paprikakísérleli állomás vezetője1,
érdekes füzetben állította össze mindazt, amit m ma
gyar paprika termeléséről, feldolgozásáról, őrléséről,
minősítéséről, forgalmi szabályairól, összetételéről és 
tulajdonságairól, élettani hatásáról és exportjáról 
tudni kell. A kis füzei, amelynek elolvasását szak
mánk minden tagjának a legmelegebben ajánlhatjuk, 
egyebek közt bepillantást is nyújt a paprika hazai 
történetéről. Megtudjuk, hogy a paprika-termesztés 
és feldolgozás nem ősi magyar tevékenység. A régi 
magyar konyha a paprikát nem is ismerte. A növény 
a legnagyobb valószínűség szerint a délszlávoklól a 
törökök útján került hozzánk. Erre vall a régi „lörök- 
bors“ elnevezés is. Hégi írások szerint konyhakerlek-
hen már a XVI. században termesztették (Szécsi 
Margit). Szenezi Molnár Albert 1004-ben megjelent 
szótárában már említést lesz a török-borsról. Csapó 
József 1775-ben. Klein Mihály 1 778-ban a paprikát 
török-bors, kerti bors és paprika néven ismerték. 
Frányó Havimnál szegedi piarista számadási könyvé
ben már 1718-ban előfordul a paprika. Szakácsköny
veinkbe csak később került be. mert régebben csak 
föuraink kertjében fordult elő. A termesztés és fel
dolgozás először Szegeden honosodott meg kb. 200 
éve. Kereskedelmi forgalomba csak a XIX. század
ban jut törött, illetve „esörnuV paprika néven. A na- 
gyobbaránvú termesztés az 1880-as években kezdő
dik meg.

Uj tisztító tizein. A közelmúltban alakult meg a Nova fe
hérnemű és vegytisztító részvénytársaság, a Visegrádi ucca 31. 
szám alatt. A gyár szakmérnök vezetése alatt mintegy 100 
alkalmazottal foglalkoztat és berendezése a. legmodernebb. 
Munkájáról a legelőnyösebbel ballonunk s miután tudomá
sunk szerint a kávéházi fchérnenníek tisztításával is foglalko
zik. szaktársaink figyelmébe ajánljuk a fenti cégei.

Tisztelt Tngtái'snink figyelmét felhívjuk a 40 év 
óla fennálló Paitz ./nnos kávéházberendezö cégre, 
(Budapest, Vili.. AkEcfa-u. 55.), mely figyelmes és 
pontos kiszolgálásával kiérdemli támogatásukat.

Vendéglő és Kávébázberendezési Vállalat B u d a p e s t, V I I . ,  S i p -u t c a  14. s zá m .
T ulajdonos: T i l l e r  R ó b e r t

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

T e l e f o n :  1 5 5 - 1 4 2 .

V É T E L  É S  E L A D Á S
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Tisztelt Kartársaink figyelmébe ajánljuk a 
UOTTLIEB KONZERVGYÁR ' kiváló gyártmányait, 
különösen a ketscup és woorcester-t, mely már az 
angol és amerikai gyártmányokkal is versenyezhet.

Ipari és közigazgatási hírek
Az adóhivatal köteles az adómérséklés útját 

egyengetni. A Budapesti Közlöny 1937. évi 42. szá
mában közölt p. ü. min. rendelet 11. 8-a ezt mondja:

Az adózók viszonyaiban beálló változások nyil
vántartása. Elrendelem, hogy az adókivetö hatóságok 
mindazokat az eseteket, amidőn valamely adózó — 
habár adóalapjuk újbóli megállapítását bármely ok
ból nem kérte — az év folyamán adója súlyos volta 
ellen eflszólal és adójának súlyos voltát valószínűsíti, 
avagy, akinek jövedelmi, illetőleg kereseti viszonyai 
tartósan leromlottak és erről a m. kir. adóhivatal 
bármily fiion tudomást szerez, tartsák nyilván és a 
következő évben, január hó első napjaiban írásbeli 
úton figyelmeztessék arra, hogy szabályszerű adóbe
vallás csatolása mellett adóalapjának újabb megálla
pítását kérheti.

Szolgálati illetmény foglalás alóli mentessége. A
K. K. 11. 0. 50. paragrafusa értelmében csak az adó
köteles illetményt lehet lefoglalni. Minthogy a K. 11. 
Ü. 5. paragrafusa alapján a havi 80 P illetmény adó
mentes, azt ne mlehet lefoglalni. (1932. e. j. h.)

A Kúria felfogása a haszonnélküli árusításról. 
A m. kir. Kúria egyik. 1937.-ben kelt Ítéletében a kö
vetkezőket mondja ki. A versenyszabadságnak álta
lában elismert elvéből következik, hogy ha egy keres
kedő valamely cikkét a versenytárs áránál olcsóbban 
árusítja, ebből önmagában véve még nem lehet arra 
következtetni, hogy tisztességtelen versenytörvény ál
tal tiltott versenycselekményt követ el. Ilyenek csak 
akkor tekintendő, az olcsóbb árusítás és csak akkor 
iitközi kaz üzleti tisztességbe, vagy a jó erkölcsökbe, 
ha egyéb körülmények azt mutatják. Ily körülmény
nek tekinti a bírói gyakorlat — indokolt esetek ki
vételével — valamely árunak oly áron való árusítá
sát, amely nem haladja meg az áru önköltségi árát, 
vagyis a kereskedő úgy ad el, hogy eladásainál (aszta 
hasznot nem biztosit. Az ily árusítás, mely a nyere
ségre törekvő észszerű üzletvitel elveivel ellentétben 
áll, alkalmas a versenytárs megkárosítására és mi
után az ily módon árusító kereskedőnek saját érdeke 
a legtöbb esetben nem indokolja, hogy haszon nélkül 
árusítson, ebbeli eljárásával cselekménye a verseny
társ megkárosítására irányul, miért is az ilyen eljá
rás az üzleti tisztességgel és általában a jó erkölcsük
kel össze nem fér.

Az üzletnek eszmei értéke. Társasági vagyon fel
osztása iránti perben könyvszakértő véleménye volt 
döntő arra nézve, hogy az üzletnek az áruraktáron 
felül van-e és mekkora értéke? A Kúria szerint a ve
vőkör, a cég hírneve és hasonló értékek jelentik 
ezt a többletet, amelyet perben alapos kutatással és 
lehető pontossággal kell megállapítani.

A szakképzettség és megbízhatóság iratait vissza 
kell adni. Az 1928. évi 11,0466 X1. K. M. számú ren
delet a következőket mondta ki: Felmerült panaszok 
megszüntetése érdekében elrendelem, hogy az ipar
hatóságok az iparigazolvány, illetőleg iparengedély 
kiadása iránti beadványoknak, valamint az ipar ál
ladókéban beállt változásokról lett bejelentéseknek 
okmány mellékleteit, igy főképpen az iparos, illető
leg az üzletvezető szakképzettségét vagy megbízható
ságát tanúsító iratokat (segédlevelet) tanoncbizonyit- 
ványt (munkakönyvét, hatósági okiratokat stb.) a 
beadvány, illetőleg bejelentés jogerős elintézése után 
a folyamodónak, illetőleg bejelöntőnek mielőbb küld
jék vissza.

Társas viszonyban végzett munkával a képesítés
nem igazolható. Egy újabb iparügyi miniszteri elvi 
döntés szerint a képesítés igazolásához előirt szak- 
bavágó gyakorlatnak csak segédi, vagy szakmunkás 
minőségben végzett munka fogadható el. iarsasvi- 
szonyban történő iparűzés esetén a képesített társ 
mellett a nem képesített társ állal végzett munka a 
képesítés igazolása tekintetében figyelembe nem jö
het.

Biintetőparancs ellen lehet ú jraíclvételi kérelem
mel élni. A hivatalos lap a Kúria jogegységi taná
csának nagyfontosságú döntvényét közli, amely ki
mondja, hogy büntetőparanccsl befejezett bűnügyben 
újraíelvételnek úgy a vádlott terhére, mint annak 
javára, van helye. Az. eddigi gyakorlat az volt, hogy 
büntetőparancs ellen nem lehet újrafelvétellel élni, 
mert a bünletőparanccsal szemben nincsen bizonyí
tásnak helye. Nemrégiben egy iigvben kiderült, hogy 
a bünletőparanccsal elitéit egyén többször büntetett 
visszaeső bűnös, tehát sokkal súlyosabban kellett vol
na elítélni. A koronaügyész a Kúria jogegységi taná
csához perorvoslattal élt. A 'Kúria jogegységi tanácsa 
Töreky Géza másodelnök elnöklete alatt kimon
dotta, hogy büntetőparancs ellen is lehet újrafelvéleli 
kérelemmel élni.

Segédi gyakorlat utólagos igazolása. Az ipartes
tületnek a 112.981—1932. K. M. számú rendelet ne
gyedik bekezdése értelmében az Országos Társada
lombiztosító Intézetnek, valamint a Magánalkalma- 
zoltak Biztosító Intézetének a biztosítási jogvi
szony tartamáról kiállítani szokott bizonyít ványai 
alapján a segédi szakbavágó gyakorlatot a segédekről 
vezetett lajstromban é sa munkakönyvben a 17.865— 
1937. sz. keresk. és köziek, miniszteri határozat sze
rint utólag csakis akkor igazolhatják, ha az említeti 
bizonyítványokból az Országos Társadalombiztosító 
Intézetnél, illetőleg a Magánalkalmazottak Biztosító 
Intézeténél történt bejelntés és kijelentés időpontja 
is kitűnik és ezeknek, valamint az ipartestület ren
delkezésére álló egyéb adatoknak az alapján a szak
munkában eltöltött idő kétségtelenül megállapítható.

Mi— ^

T l l f f A I  I  mustár, málna, citrom-, IV III |  narancs-szörp, ketschup j 
woorcest halkonzervek

GOTTLIEB GYÁRTMÁNY
TELEFON: 296-702.
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c o r v i n a  Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!
könyv- és papirkereskedés _ - - - - -  .  ̂ _
viii., József-körút 4® M odeffii R o lcso fiR ó siy  v fU&i*

Telefon: 1-375-86 h a v i  b é f d i j  1 p e n g ő
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O lcsó beszerzési forrás. E lsőrangú friss áru
M egrendelésre gyorsan  és ponlosan házhozszállitja :

m i n i m  w M w m i M i m  > n n »  « / " L  S í i  “ ! : » » .

K á v é h á z i t liz h e iv e k
nagy fűtőanyag megtakarítással. Főzőedények, Uslök, l<ávéfő/ő- 

kannán állandó raktára, ónozás

l a n e s u r á k  G u s z t á v
aranykoszorus eég, Budapest, IX , Fér. nc-u. 39. Tel : t -308.47.

N  A  S G N Á H  pincefelszcrelésl■ tikkek raktáfa
BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
sznrogepek, palackok, paraladugók, cimkék stb. T: 1*415-15

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

Telefonok: 1-140-44. és 1-184-64.
A jánlja a k ivá ló  minőségű márkás fa jbo ra it 

palackozva és hordótéfeiben.

t f ih ö r s i i ik s é g lc t é t
■ M l f l M M H M  1 — 11 ■ ■ Ilii— a — — J — C T M — —

beszerezné, vagy üvegezési 
m u n k á l a t a i t  k i a d n á

s a j á t  é r d e k é b e n  kérjen ajánlatot
TÜKÖR ÉS ŰVEGÁRUHÁZTÓL
Népszinház-ucca 33. Telefon:  3 3 8 - 6 1 3  
Használ t  b e l g a - t ü k r ö k  n ag y  v á l a s z t é k b a n

W e l l n e r  Á l p a c c a  R t .
A1 páccá cs nlpaccn-cziisl evőeszközök, táliiló. 1 clcion:

szerek, kávéházi és vendéglői berendezések 1 1 9 6 3 3
BUDAPEST, V., HONVÉD UCCA Ili. SZÁM.

Felelős kiadó: (Hyeiies Dénes.
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai mííintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty neea 5.
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