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Emlékeztető M e g h ív ó
Február 5-ig megfizetendő az I. negyedévi ház- 

bér első részlete.
Február 0-ig befizetendő a nem átalányozott és 

nem zenés kávéházak vigalmi adója.
Február 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak 

fényűzési és forgalmi adóátalányukat megfizetni.
Február 15-ig fizetik a fényűzési adót azok, akik 

nem tagjai az adóközösségnek. Esedékes a kereseti-, 
jövedelem- és vagyonadó, ezek pótlékainak első rész
lete, úgyszintén az ilalmérési illeték I. negyedévi 
részlete.

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

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

Február 10-án (szerdán) d. u. 1 órakor elöljá
rósági ülés az ipartestület tanácstermében.

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

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

Február 28-ig kell beadni az 1938. évre szóló ke
reseti-, jövedelem- és vagyonadó vallomásokat.

Március 3-án (csütörtök) d. u. 5 órakor évi ren
des közgyűlés az ipartestület tanácstermében.

M eghivó
A Budapesti Kávésok Ipartestükének Elöljáró

sága f. évi február hó 10-án (szerdán), délután egy
(1) órakor az ipartestiilet tanácstermében

ÜLÉST
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.

Budapest, 1038. február 1-én.
I)r. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző. elnök.

A Budapesti Kávésok Ipurtestülete 1938. március
3-án (csütörtök), délután 5 órakor az Ipartestület ta
nácstermében (Vili., József-körút 38. 1.) tartja meg

18-ik ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,

melyre az ipartestiilet tagjait és a kávésipar barátait 
tisztelettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok nem hatá
rozatképes számban jelennének meg, az f. évi már
cius 10-én (csütörtök), délután 5 órakor az ipartestük 
tanácstermében ugyanezen napirenddel fog megtar
tatni.

Budapest. 1938. február 1-én.
!)r. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző. elnök.

NAPIREND:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1937. évről szóló jelentés.
3. Az 1937. évi zárszámadások előterjesztése és 

jóváhagyása.
4. Az 1938. évi költségvetés előterjesztése és jó

váhagyása.
5. Az alapszabályok 10., 21. és 25. 9-a értelmé

ben megüresedett tisztségek betöltése, 5 előljárósági 
tag, póttagok, 3 számvizsgáló, esetleg megüresedő 
egyéb tisztségek betöltése.

0. Alapszabályok 26. 9-ának módosítása (1936. 
évi VII. te. 29. 8-a.).

7. Esetleges indítványok. —

KÖZPONTI TEJCf ARNOK B u d a p e s t ,  VII., 
Fíottenbiller-utca 31.54 év óta a fővá'os 

vezető tejüzeme a ---- - — —
Telefon: * 1-462-65 E lső r e n d ű  m in ő s é g ű  l e l - é s  t e j te r m é k e k  Telefon: ■ 1-402-05

300 fióküzlet, 1000-nél több árusítóhely. Kávéházak, szállodák, tejivók, kávémérések szállítója.
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Kivonni az alapszabályokból:
14. 8. A közgyűlés határozatképes, ha azon az 

ipartestijleti szavazásra jogosult tagoknak legalább 
10%-a jelen van.

A napirendre tel nem vett indítványok csak ab
ban az esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 tag 
aláírásával, három nappal a közgyűlés előtt, írásban 
az elnöknél beadattak.

Kirónál az W32. évi Vili. törvénycikkből:
11. 8. Az ipartestületben minden tagnak van ta

nácskozási és szavazati joga, szenvedő választói joga 
ellenben csak olyan tagnak van. aki magyar állam
polgár és aki az ipartestület működésének területén 
legalább három év óta űz képesítéshez kötött ipart.

Tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorol
hatja és az. ipartestületben semmiféle lisztet be nem 
tölthet és semmiféle megbízatást nem kaphat az olyan 
tag. illetőleg a tagnak olyan helyettese:

1. Aki gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt áll;
2. aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágy

ból elkövetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll. 
továbbá, aki fegyházbüntetésre, három hónapot meg
haladó fogházbüntetésre, hivatalvesztésre vagy a poli
tikai jogok gyakorlásának felfüggesztésére szóló ítélet 
hatálya alatt áll;

3. aki a tanácskozási és szavazási jog gyakorlá
sának szünetelését, vagy a kapott megbízatás vissza
vonását kimondó fegvelmi ítélet hatálya alatt áll;

1. aki kél évi laysáyi díjjal hátralékban van.
Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok sze

mélyesen. jogi személyek, a részvénytársaságokat és 
szövetkezeteket is ideértve, meghatalmazott képvise
lőjük útján, közkereseti társaságok az üzlet vezeté
sére jogosított tagjuk útján gyakorolhatják. Az ipar

S Z E N T
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1V2 l i t e r e s  
z á r t  p a la c k o k b a n
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Kőbányai Polgári Serfőzde

nak kiskorú javára gyakorlása esetén az ipartestületi 
tagsági jogokat az gyakorolja, aki az ipart kiskorú 
javára űzi.

A.közyyülés alán társasvacsora, melynek helyét 
jövő lapszámunkban közöljük. A társasvacsorán ven
dégeket szívesen látunk. A vacsorán való részvételt 
kérjük előzetesen bejelenteni. Telefon: 13-03-75.

A vendéglátó iparosok 
személyzetének munkaideje*) **

Irta: dr. llnlla Aurél, államtitkár.

A munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozá
sáról szóló 1937. évi XXI. törvénycikknek a munka
időre vonatkozó s folyó év február 1-ével és március 
1-ével életbelépett rendelkezései folytán a kormány 
kötelességévé vált egyebek között az is, hogy a ven
déglátó iparokban foglalkoztatott személyzet munka
idejének kérdését is szabályozza. A vendéglátó ipa
rokban foglalkoztatott személyzet munkaidejének 
kérdése eddigelé egyáltalán nincsen szabályozva. 
Nincsen megfelelően szabályozva ennnek a személy
zetnek heti pihenőnapja sem. Az a körülmény, hogy 
a személyzet a bosszú munkaidő egy részén át csak 
készenlétben van és nem végez nehezebb munkát, 
nem jöhet figyelembe azért, mert a készenlét is álta
lában mindenütt munkának számít. l)e ebben a szak
mában tulajdonképpen készenlétről sem lehet szó, 
mert a közbeeső időn át is különböző munkát kell 
az alkalmazottaknak végezniük. Rá kell mutatnom 
arra a körülményre is, hogy ez a munka kifejezetten 
a nehéz munkák közé számít, mert abban az időben, 
amikor az üzlethelyiségek látogatottak, az alkalma
zottak munkaereje a legteljesebb mértékben igénybe 
van véve. Súlyosabbá teszi ennek az alkalmazottcso
portnak a helyzetét az a körülmény is, hogy a mun
ka igen gyakran a késő éjjeli órákba nyúlik és en
nek következtében az alkalmazottak csak igen későn 
jutnak az éjjeli pihenőhöz.

Azt látjuk, hogy Németországban, Ausztriában 
és általában a legtöbb államban ennek az alkalma- 
zottesoportnak munkaideje is megfelelően szabá
lyozva van. Lehetetlen ennélfogva tovább elzárkóz
nunk az elöl, hogy ennek az alkalmazotti csoport
nak munkaidejét szabályozzuk.

Annak a kérdésnek vizsgálásánál, hogy a mun
kaidő mily szabályozást nyerjen, meg kell állapíta
nunk. hogy a napi 8 órai munkaidő bevezetése ebben

*) Megjelent a ..Pesti Hírlap" január 30-iki szá
mában.

gyártmánya
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CljJszá-: Ol
A kereskedő nem fárad hiúba annál az 
árunál, amely oly olcsó és mégis első
rendű minőségű, mint a valódi ,,Franck“ 
kávépótlék, a kiváló kávéizesítő!

az ágazatban ma még teljesen lehetetlen. Azokban az 
államokban is, amelyekben már régebben szabályoz
ták ennek a csoportnak munkaidejét, 8 óránál lénye
gesen hosszabb munkaidőt állapítottak meg. Így 
Ausztriában a munkaidő napi 10 órában van megál
lapítva és Németországban is a megengedett napi 
munkaidő részben eléri, részben megközelíti a 10 órát. 
Nem valószínű, hogy mi a munkaidő szabályozásá
nál szigorúbb mértéket állapíthatnánk meg, mint 
aminőt Ausztriában és Németországban megállapí
tottak. Ezért megfelelőnek látszik az a javaslat, 
amely a vendéglátó iparokban foglalkoztatott sze
mélyzet munkaidejét 24 óra alatt 10 órában, cgy-egy 
héten 00 órában véli megállapílandónak. Emellett 
természetesen meg kellene engedni azt, hogy ha va
lamely üzemben a hétnek egy, vagy több napján 0 
órai. vagy 9 óránál rövidebb munkaidő van megálla
pítva, minden ilyen nap után a hétnek más napján 
a munkaidőt legfeljebb 11 órára lehessen meghosz- 
szabítani azzal a korlátozással azonban, hogy a heti 
munkaidő ezekben az esetekben sem lehet több 00 
óránál.

Fontos követelmény az is, hogy a személyzet 
részére az egyik munkaszak és a másik munkaszak 
között, legalább egymásra következő 10 órai meg 
nem szakított pihenőidő legyen.

Az alkalmazottak bizonyára sokaim fogják ezt 
a javasolt munkaidőt és a munkaidőnek napi 8 órá

ban való megállapítását kívánják. Be kell azonban 
látniok azt, hogy a 8 órai munkaidő bevezetése 
ezekben a szakmákban a mai munkaidőkkel szemben 
egyszerre nem lehetséges és hogy különösen akkor, 
amikor Ausztriában és Németországban sem tudták 
ezekben az iparokban bevezetni a napi 8 órai mun
kaidőt, hanem mint már említettem, napi 10 órai, 
illetőleg ezt megközelítő munkaidőt vezettek be, ná
lunk sem lehet szó a 8 órai munkaidő bevezetéséről. 
Ugyanekkor azonban a munkaadókkal szemben is 
áll az a követelmény, hogy 10 óránál hosszabb napi 
munkaidőt megengedni nem lehet, hogy ez a munka
idő a legmesszebbmenő módon számol a munkaadók 
üzletviszonyaival és a mai gazdasági helyzettel. Leg
feljebb arról lehet szó, hogy a személyzetnek azt a 
részét, amely a munka megkezdése előtt vagy befe
jezése után az előkészítési, karbantartási és tisztoga
tási munkát végzi, vagy pedig olyan munkát végez, 
amelynek elvégzésétől függ a munkának a következő 
munkanapon akadálytalan megkezdése, megfelelő 
felváltással 10 órán túl további egy órán át lehessen 
foglalkoztatni.

Amint már fentebb említettem, a munkaidő sza
bályozásával kapcsolatosan a személyzet heti pihenő
napjának kérdését is szabályozni kell, még pedig oly
képpen, hogy minden munkavállalónak hetenként 
egyszer 24 órai meg nem szakított pihenőnapot kell 
adni, úgyhogy ez a 24 órai pihenő közvetlenül kö-

T fcA D E -M A fcK

A Kávés Ipartestület tagjainak szállítójaként ajánljuk fel szolgálatunkat 
az üzemekben használatos mindennemű asztalnemüekben u m. 
abroszok, szalvéták, kézikendők, lörlőanyagokban stb. textíliákban.

T | “  védjegyű saját gyá íásu Indantrén szinnyomatu terasz 
, B V " B B — és kertiabroszok nagybani lerakata. Ingyen költség- 

vetéssel bármikor készséggel szolgálunk.
A !
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Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

Imperiái -  Hoyal -  Angol rendszerű leakeverékek
oiginal 2 öO és 5 kg os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

Kávésok áruforgalmi R.-t.-tol
Budapest, Vili., József-körut
Telefon: 1—302—77.

38.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

vesse az aznapi 10 órai pihenői. Rendelkezni kell az 
iránt is. hogy a pihenőnapot megváltani nem szabad.

A munkaidő kérdésével kapcsolatosan szabá
lyozni kell a személyzet munkaközi szünetének kér
dését is. még pedig olyképpen, hogy ha a munkaidő 
0 órát meg nem halad, legalább félórai, 0 óránál 
hosszabb munkaidő esetében legalább egy órai mun
kaközi szünetet kell adni.

A kiadandó rendeletben önként értetődően lehe
tővé kell tenni azt is, hogy erőhatalom, vagy elemi 
csapás elhárítása, nyersanyagnak, egész- vagy fél
gyártmánynak romlásától való megóvása, végül az 
üzleti gépeknek és berendezéseknek szükséges sürgős 
javítása érdekében a személyzet a megállapított napi 
munkaidőn túl is foglalkoztatható legyen. Ugyancsak 
intézkedni kell az iránt is, hogy a túlmunkát a ren
des munkaidőre megállapított munkabérnél legalább 
25 százalékkal magasabban kell díjazni.

A szabályozásnak természetesen a vendéglátó 
iparokban foglalkoztatott összes munkavállalókra, 
ideértve a konyhában alkalmazottakat, a tisztogatást 
végzőket, a kapusokat, a felügyeleti és őrszolgálatot 
ellátó egyénekre is. ki kell terjednie.

Annak ellenére, hogy a fentiekben vázolt javas
lat előreláthatólag sem a munkaadói tábort, sem az 
alkalmazotti tábort nem fogja kielégíteni, úgy gon
dolom. hogy a javaslat alkalmas a tárgyalásra s ha a 
szabályozás ez alapon történnék, a szabályozás lénye
ges haladást jelentene a vendéglátó iparokban foglal
koztatott személyzet munkaviszonyának javítása 
szempontjából és azt kétségkívül olyan első lépésnek

kell tekinteni, amely addig is. amíg e részben előbbre 
lehet jutni, a mai állapottal szemben kedvező ered
ményekre fog vezetni anélkül, hogy a munkaadói 
táborra számottevő terhet hárítana.

Megjelent az alkalmazottak munkaidejéről, 
fizetéséről es szabadságáról szóló 
törvény végrehajtást utasítása

A budapesti Közlöny jan. 31-ilu száma közli az 
iparügyi miniszternek a munkaviszony egyes kérdé
seinek szabályozásáról szóló l‘J37 : XAl. törvénycikk
nek az iparban (kereskedelemben), valamint a bányá
szaiban és a kohászatban végrehajtása tárgyában 
kiadott rendeletét.

A rendelet első fejezete — egyes kivételekkel 
szabályozza az említett gazdasági agakban foglalkoz
tatott tisztviselők munkaidejét. A munkaidő a tör
vény rendelkezéseinek megfelelően napi nyolc, heti 
negyvennégy óra. A rendelet biztosítja a tisztviselők 
hétvégi pihenőjét és megállapítja azokat a kivétele
ket, amelyekben a tisztviselőket az említett időn túl 
is szabad foglalkoztatni.

A rendelet második fejezete azokat a szabályo
kat tartalmazza, amelyek szem előtt tartásával a leg
kisebb fizetéseket és munkabéreket meg kell állapí
tani.

A rendelet harmadik fejezete az évenkénti fize
téses szabadságról szól. Az alkalmazottakat ugyan
annál a munkaadónál eltöltött egyévi folytonos szol
gálat után évenként hat munkanapra terjedő fizeté
ses szabadság illeti. Egyelőre ki vannak véve azok az 
alkalmazottak, akik olyan kisiparos vagy kiskeres
kedő alkalmazásában állanak, aki állandóan legfel
jebb két alkalmazottat foglalkoztat. A szabadságidő 
tartama a munkavállaló munkaköréhez és az eltöltött 
időhöz képest a következő években növekedni fog 
és pedig a munkásé és iparossegédé tizenkét, a mű
vezetőké és kereskedősegédeké tizennyolc napig, 
tisztviselőké huszonnégy munkanapig. A rendelet 
szabályozza, hogy mikor kell a szolgálatot folytonos
nak tekinteni és a szabadság megadásának egyéb 
részleteit.

A rendelet negyedik fejezete a munkaviszonyra 
vonatkozó rendelkezések véyr ehajt ásónak ellenőrzése 
érdekében lehetővé teszi, hogy az iparügyi miniszter 
miniszteri biztost nevezzen ki és a törvényhatóságok
ban az érdekelt munkaadók és munkavállalók bevo
násával ellenőrző-bizottságokat állítson fel.

Azok a rendeletek, amelyek egyes iparágakban 
a munkaidőt eddig megállapították, valamint a imm- 
kabérmegállapító határozatok továbbra is hatályban 
maradnak. Azoknak az alkalmazottaknak munkaide
je szabályozására pedig, akiknek munkaidejét eddig 
még nem szabályozták, rövidesen sor kerül, a vonat-

KristályásványosforrásvizcsakSzentLukács védjeggyel eredeti
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kozó rendeletek már előkészítés alatt állanak. A ren
deletnek iparunkra vonatkozó részleteit lapunk leg
közelebbi számában ismertetjük.

E lö ljá ró s á g ! ü lé s
—  1938. január '2(1. —

Az új esztendő első elöljárósági ülése az. elöljá
róság Ingjanak élénk érdeklődése mellett folyt le.

Az ülésen a következők jelenlek meg: Mészáros 
Győző elnök. Gál Arnold és dr. Slrausz Vilmos alel- 
nökök. l> rop per Márton l'öpénzláros, v. Berlini Gyula, 
ireiwirth Jenő, Gerti Áron, Grosz Ödön, Katóim 
István Klauber József, /Asszauer Gyula, Ottó Dezső, 
Szlaoek Károly, Tarján Vilmos elöljárósági tagok, 
Weingrnber László számvizsgáló, -dr. Havas Nándor 
főjegyző, Donáilh Andor aljegyző.

Elnök az ülést megnyitva, annak jegyzőkönyve 
hitelesítésére Ereiwirlh Jenő és Ottó Dezső elöljáró- 
sági tagokat kérte fel. majd bejelentette, hogy dr. 
Kállai/ Albert iparhatósági biztos, Szabó Samu alel 
nők, Singer Kálmán és Weingrnber Ignác elöljárósá
gi tagok elmaradásukat kimentették.

A napirendre térve:
Az 19H7. december hó 17-én megtartott elöljáró

sági illés jegyzőkönyve bemutattatolt és megjegyzés 
nélkül helybenhagvatolt.

b

P ás p u sz ta i s a i t  
H e lle r  d o b o z  

e m m e n th a li
D erb y  s a it  kávéházakban

nélkülözhetetlen

Elnök felhívására főjegyző jelentést tett a leg
utóbbi elöljárósági ülés óta az iparban lóriéul válto
zásokról és pedig:

Vj iparengedélyt kaptak és a testület tagjai közé 
felvételiek: Eisclier Ottó (Windsor), Boros Gáborné 
(Lánchíd).

Iparuk gyakorlását megszüntették: Kertész Fe
renc (Duna) , özv. Grosz Albertné (Lánchíd). To
vábbi változások: Weingrnber Ignác (Edison) ipar- 
engedélye kilerjesztetett Weingrnber Lászlóra, Kuss 
János a Kass János és társai betéti társaságból (Skó
cia) kivált.

A bejelentések tudomásul vétettek.
bejelentetett, hogy a legutóbbi ülés óta kartár

saink és azok családtagjaik közül a kövei kezük huny
lak el: özv Steiner Józsefné, özv. Paláé Hermáimé, 
Sehneider Lipót és Upor József.

A testület a gyászoló családokhoz részvéttávira
tot intézett. I por József temetésén testületileg vett 
részt, ravatalára koszorút helyezett és a temetőben 
elnök búcsúbeszédet mondott.

Egyben elnök bejelentette, hogy a vvieni kávé
sok klubjának ügyvezető elnöké Erii Viktor várat-

T U N G S R A M

m r a K i
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P A I T Z I Á N O S  Uj és használt teljes KÁVÉHÁZI 
Budapest VII berendezések, BILLIÁRDASZTA- 
Akácfa utca 55'! LOI<'dákók, 9o|yók na9y raktára 
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lanul elhunyt. Testületünk részvétét ugyacsak le
vélben fejezte ki.

Az elöljáróság a bejelentéseket részvétének ki
fejezése mellett vette tudomásul.

Elnök kellemes kötelességét teljesíti, amikor 
azoknak a kartársaknak, akik példaadó áldozatkész
séggel iparunk iránti ragaszkodással bizonyítékát ad
ták és a testületünk által kezdeményezett bemutató 
vacsorákat rendezték, iparunk igaz köszönetéi fejez
te ki. A legutóbbi ülés óta a Viktória és az Abbázia 
kávéházakban rendezett vacsoráink teljes mértékben 
bizonyították a kávésipar fejlettségét és magas ni 
vóját. A legközelebbi vacsora a budai Szeiffert kávé
házban lesz. melynek tulajdonosa. Tihamér]) Kálmán 
kartársunk. ugyancsak kartársi készséggel vállalta 
annak rendezését. Kéri az elöljáróság tagjait, hogy 
a vacsorákon vegyenek részt.

Az elöljáróság örömmel és megelégedéssel vette 
tudomásul elnök szavait és azok tartalmához teljes 
mértékben hozzájárult.

Főjegyző jelentette, hogy a testület elnöksége 
beadvánnyal fordult a székesfőváros polgármesteré
hez. melyben a ingalmi adó eltörlését kérte, arra 
való tekintettel, hogy a vigalmi adó bevezetésével 
szolgált ínségesek segélyezése más adónemek beve
zetése utján történik.

Az előterjesztésre egyelőre azt a választ kaptuk, 
hogy az átalángozási rendszer továbbra is fenntar- 
talik és felhívattak a testület azon tagjai, akik vigal
mi adóval hátralékban vannak ezt záros határidőn 
belül rendezzék, mert különben a folyó évre áfalá- 
nyozást nem kaphatnak.

Elnök megjegyzi, hogy információja szerint az 
a gondolat is felmerült, hogy az átalányozás meg
szüntetésével a vigalmi adó a tényleges bevételek 
alapján fizettessék.. Tapasztalta, hogy a főváros ille
tékes osztálya ezt a kérdést a legnagyobb megértés
sel és jóakarattal kezeli, de ismerve a főváros pénz
ügyi helyzetét, már az átalánvozás fenntartását is 
eredménynek tekinti.

Orosz Ödön fájdalommal veszi tudomásul a kö
zölt döntést, tudja hogy az elnökség mindent elkö
vetett a kedvező elintézés érdekében. Azonban véle-

Schillinger Unna Budapest, VI.,
Vörösrnarthy-utca 47b.— Telefon : 1—213—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodájn.

Crémanf Rosé 
Transylvania sec

ménve szerint egy lelkes jogi képviselőt kell meg
választani akinek segítségével ügyeinkben sikert 
érünk el.

Lisszauer Gyula saját részéről is kijelenti, hogy 
a föváios illetékes osztálya ezekben az ügyekben a 
legnagyobb humanizmussal jár el.

Elnök. Grosz Ödön szavaira válaszolva kijelenti, 
hogy a hatóságok részéről minden vonalon a legtel
jesebb megértésben és jóakaratban van részünk és 
alig hiszi, hogy akármilyen tényező közbeiktatása, e 
téren nagyobb eredménnyel járna. Sajnos a gazda
sági helyzet világszerte rossz. Értesülése szerint 
Mécsben most vezették be a vigalmi adót.

Színnek Károlv a pénzügyigazgatósági közegek 
által végzett vizsgálatok kérdését teszi szóvá, mire

Elnök kijelenti, hogy ezek a vizsgálatok az adó- 
közösségi átalány megállapításával kapcsolatosak.

Dr. Strausz Vilmos az alkalmazottak kereseti 
adóalapjának kérdését teszi szóvá, mihez Tarján 
Vilmos is hozzászólt.

Főjegyző felvilágosításul közölte, hogy a kere
seti adóátalángok a testület összes tagjainak üzleteire 
vonatkozólag az egész 1937 év végéig megállapítottak 
és előre láthatólag a folyó évben is érvényben ma
radnak.

Főjegyző felolvasta a székesfővárosi államrend- 
örség főkapitányához intézett előterjesztést, melyben 
a megváltozott záróra rendelkezések miatt a zevélési 
záróra meghosszabbítások érvényét hajnali -1 óráig, 
n jambo engedélyek érvényéi éjfélutáni két óráig 
kértük meghosszabbítani. A székesfővárosi állam- 
rendőrség Főkapitánya a kérelmet f. évi január H 
án 14.542/1937. sz. végzésével — hivatkozással az 
idevágó törvényes rendelkezésekre — elutasította.

Elnök e kérdéssel kapcsolatosan közli, hogy 
hozzá panasz érkezett, mely szerint a zcnélési zár
órának meghosszabbítása és a vendéglőkre való ki
terjesztése folytán, fökép a kisebb kávéházak éjjeli 
forgalma egészen megcsappant. Látjuk, amikor év
tizedes küzdelem után sikerült a záróra meghosszabbí
tását elérnünk, a testület tagjainak egy része érdekei
nek sérelmét látja.
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G s c h w i n d t  féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

Lisszauer Gyula elismeri a sikert, sajnos azon
ban a baj az, hogy a vendéglők is megkapták azt és 
így a kávéházaknak nem jut közönség.

Dr. Strausz Vilmos hozzászólása után,
Tarján Vilmos kéri, hogy a testület vezetősége 

hasson oda, hogy az igénybe nem vett záróra meg
hosszabbítási engedélyek, amelyek felhasználása ba
táridőhöz van kötve, vagy liosszabbittassanak meg, 
vagy pedig azok értéke térhessék vissza.

Elnök kijelenti, hogy ebben az ügyben el fog 
járni.

Ezek után az elöljáróság elnök jelentését tudo
másul vette.

Főjegyző előterjesztette a székesfőváros polgár- 
mesterének 1937 november 26-án 08.628/1937. V. sz. 
a. kelt véghatározatát, melyben az ipartestület ügy 
és vagyonkezelésének megvizsgálására kiküldött bi
zottság jelentését tudomásul vette. A rendelet felol
vastatott és kifiiggesztetett.

Elnök sajnálattal állapítja meg, hogy a testület 
ügy és vagyonkezelésének ellenőrzésére hivatott vá
lasztott szervek a kötelességüket csak hiányosan tel
jesítik. Voltaképen évenként négyszeri ellenőrzésről 
van szó. Kéri ezeket az urakat, hogy kötelezettségük
nek feleljenek meg.

Bemutattatott dr. Vajda Ödön jogtanácsos költ
ségjegyzéke, melynek folyósításához az elöljáróság jó
váhagyólag hozzájárult.

I’ő jegyző ismertette a zenészek betegbiztosítása 
ügyében kibocsátott újabb rendeletet és az ezzel járó 
kötelezettségeket ismertető körlevelet.

A jelentést az elöljáróság tudomásul vette.
Elnök beszámol az eucharisztikus kongresszus 

vendéglátó csoportjának vezetőivel folytatóit tárgya
lásokról. A kongresszus vezetősége megküldöl le az 
általa felajánlott ebéd és vacsoramenü árakat, ame
lyek nagyjából fedik a testületi tagjaink által kéri 
árakat. A tárgyalások még folyamatban vannak, mi
után a résztvevők létszáma még nincs véglegesen 
megállapítva. Testületünk teljes mértékben kitart az 
eucharisztikus gondolat mellett, nem kívánjuk azt az 
alkalmat üzletnek tekinteni. A további lépésekről 
kartársainkat értesíteni fogjuk, de különben a kon
gresszus vezetősége mindenkivel kiilön-külön lóg 
megállapodást kötni.

Győződjék meg kártyáink kiváló minőségéről.

CHROMO MAGYAR ÁLTALÁNOS  
PAPÍRIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KÁ R TYA G YÁ R A ,
B U D A P E S T .

Gyártelep és iroda : Városi le ra k a t:
X., Füzér-utca 57-59 VI., Liszt Ferenc tér 5.
Telefon 148 420 Telefon 119-041.

Főjegyző elnök előadásának kiegészítéséül jelenti, 
hogy a kongresszus hilbuzgalmi csoportja ti kávés
ipari személyzetet is be akarja vonni a kongresszus
sal kapcsolatos és ezt megelőző vallásos cselekmé
nyekbe és e végből ezt a kérelmet intézi a testület 
tagjaihoz, hogy a közeli napokban tartandó lelki 
gyakorlatok alkalmából adjon módot r. kath. vallásit 
személyzetének, hogy három napon át a főváros kü
lönböző templomaiban megjelenhessen. E végből f. 
hó 31.-én déli 1 órakor az eucharisztikus kongresz- 
szus helyiségében értekezletet tart, amelyre a kartár
sakat közvetlenül meg fogják hívni.

Elnök kéri a kartácsaival, hogy ezen az értekez
leten vagvenek részt.

Szlavek 'Károly a nyersanyagok árának esetleges 
emelkedését és a szükséges kisegítő személyzet be
állítását teszi szóvá. Kérdi, hogy van-e valami köte
lezettség a községi élelmiszer üzemmel szemben.

Elnök kijelenti, hogy a községi élelmiszeriizem
mel szemben semmiféle kötelezettség nincsen, ennek 
feladata lesz az árak nivellálása. A nyersanyagok 
esetleges áremelkedését, bár a hatóságok e tekintet
ben mindent elkövetnek, a kongresszus vezetősége 
is bizonyos határig méltányolni fogja, épugy mint a 
megrendelt, de igénybe nem vett étkezések utáni 
kártalanítást. Különben ismétli, mindenkivel egyéni
leg fognak megállapodni és e megállapodás kereté
ben mindenki érvényesítheti szempontjait.

Bemutattatott a francia követség nyelvtanfolya
mainak igazgatóságának felhívása a kávéházi sze
mélyzet részére rendezendő francia nyelvtanfolya
mok tárgyában.

Az ügy elintézésével az elöljáróság az elnökséget 
bízza meg.

Az ipartest illeti munkaközvetítő 1937. évi de
cember hűin tevékenységéről szóló jelentés bomulat- 
talott és irattároztattatott.
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közismerten elsőrendű minőségeit
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 ró b a  fő zéshez mintát

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

Elnök felhívja a kartársak figyelmét dr. llegy- 
megi Kiss Pál „Eüytjellen Szemle11 c. lapjára, mely
nek előfizetését és támogatását kéri.

Turján Vilmos a . Riport" e. lapot ajánlja a kar- 
társak figyelmébe.

Elnök jelenti, hogy a kereskedelem képesítéshez 
kölese tárgyában a kereskedelmi és iparkamara vé
leményt kért a kamarai tagoktól, valamint a kötelé
kébe tartozó érdekeltségektől. A választ úgy saját, 
mini a testület nevében olyan értelemben adta meg. 
hogy semmi okot és szükséget nem látunk arra, 
hogy a kereskedelem képesítéshez köttessék. Ismer
teti a vonatkozó előterjesztést.

Az elöljáróság elnöknek a felterjesztésében ki
fejtett felfogásához egyhangúlag hozzájárult.

A napirend tárgyai ezzel letárgyaltattak és elnök 
az elöljáróság ülését berekesztetle.

A jövedelem és vagyon adóról, valamint az álta
lános kereseti adóról szóló lörvénves rendelkezések 
értelmében azok az adózók, akiknek vagyonadóalapja 
a 150.000 pengőt, kereseti és jövedelmiadóalapjuk 
pedig 10.000 pengői meghaladja, február hó 28 ig 
kötelesek benyújtani az adóvallomást, az illetékes m. 
kir. adófelügyelőséghez, vidéken az illetékes adóhi
vatalokhoz. l'gvancsak adóvallomást kell benyújtani 
azoknak az iparosoknak is, akiknek multévi adója 
nincsen jogerősen megállapítva (akiknek adóját 
csonka év alapján állapították meg. akik a l(. fokú 
határozatot a Közigazgatási bírósághoz m e g fe lle b b e z 
lek), akik foglalkozásukat 1937. év folyamán kezd
tek meg. akik 1937. évben más adókeriilelbe költöz
tek at. vagy foglalkozásukat megváltoztatták.

| IMFERIAL FÜ GEKÁVÉ
I legjobb kávéizesitő. ■  Kérje mindenült! 
|  Gyárija- DlKK FIDÉL és TÁKSA, Budapest, IX.,

Kiknek nem kell vallomást benyújtani?
Nem kell adóvallömást benyújtani azoknak az 

adózóknak, akiknek kereseti- és jövedelmi adóalapja 
a ÍO.OOO pengőt nem haladja meg, vagyis az alapja 
meg van rögzítve. Az ilyen iparosok csak abban az 
esetben kötelesek adóvallömást benyújtani, ha az 
adóhatóság felmondja adójukat és új vallomás be
nyújtására szólítja fel őket.

Azok az adózók, akik vallomás benyújtására 
vannak kötelezve, nemcsak annak az adónemnek a 
kivetéséhez tartoznak vallomást benyújtani, amelynek 
alapja a megjelölt határt meghaladja, hanem mind a 
három adónemre. — Vagyis, ha valakinek a vagyo
nában nem állott be változás, de a keresetében, illetve 
jövedelmében igen, úgy ez az adózóra a vagyonadóra 
nézve is vallomást tartozik adni.

Tudnivalók a szabályokból.
A vallomás benyújtására nem kötelezett adózó 

az 1938. év folyamán fizetési meghagyást nem kap
nak kézhez, hanem csupán az idei adóív kézbesítésé
vel értesítik őket az elmúlt esztendei adójuk további 
érvényben tartásáról. Ez az adótartozás az 1938. i sz
ünidőre ugyanolyan összegben nyer megállapítást, 
mint amilyent az 1937. évben róttak ki.

A megrögzített adójú adózónál a kincstár az eset
ben találhatja szükségesnek újabb adóvallomás nyílj 
lásál s így adókivetési eljárás megindítását, ha észle
letei szerint az. adózó jövedelme vagy vagyona 1937- 
ben a megelőző évvel szemben legalább 20 százalékos 
emelkedést mutat. Az ilyen felszólításra a megrögzí
tett adójú adózó részletes vallomást köteles benyúj
tani.

A nem megrögzltett adóalap szerint fizető adózó, 
mint mondjuk, február hó 28-ig vallomást kötelesek 
benyújtani. A vallomás benyújtásánál a következőkre 
kell ügyelni: kereseti adó alá esett az 1937. naptári 
évben elért tiszta kereset. 11a az üzletéve nem azonos 
a naptári évvel és pontos kereskedelmi könyveket 
vezet, jogában áll adóbevallását az iizlelév lejárata 
szerint benyújtani. Amennyiben üzletévé szepl. 1-e 
után végződő, úgy a naptári évről köteles bevallást 
adni.

Azok az adózók, akik pontos kereskedelmi köny
veket vezetnek, bevallásukat könyveik alapján állít
ják ki. Ennek következtében a vallomáshoz, csatolan
dó az 1937. esztendő mérlege és nyereség-veszteség- 
számlája.



ri
KÁVÉSOK LAPJA <i

H aszn ált N a tio n a l-p é n ztá ra k
garanciával, a berlini Nalional-gyár voll műszerészénél 
Vétel, eladás, javítás, karbantartás.

KISS és SANDORI, V ll„  Nyár-u. 23. Tel.: 14Ü-852.

Milyen üzleti kiadások vonhatók le a nyers 
bevételből?

A vallomásban feltüntetett nyersbevételből az 
üzleti költségekre kiadott összegek levonásba hozha
tók. Levonható az üzemi berendezés és felszerelés, 
valamint az árukészlet karbantartására és pótlására 
kiadott összegek, a kivetett forgalmi adók, az üze
met terhelő illetékek és alkalmazottak helyett fizetett 
járulékok abban az esetben, lm azok a levonás figye
lembevételével nyerlek megállapítást. Levonhatók to
vábbá az anyagbeszerzésre, mühelybérre, az üzlet vi
telével kapcsolatos fűtésre, világításra eszközölt kia
dások, továbbá a berendezés és felszerelés értékcsök
kenése címén leírt vagy tartalékba helyezett összegek, 
nemkülönben az igazoltan behajthatatlan követelések.

Nem vonhatók le a nyersbevételből az üzem na- 
gyobbítására, új leltári tárgyak beszerzésére, az adós
ságok tökeálladékának csökkentésére, a tulajdonos és 
családjának megélhetésére fordított összegek. Nem 
szabad levonni a tulajdonos tőkebetétjének kamatai 
címén kifizetett összegeket, valamint az állami egye
nesadókra teljesített fizetéseket sem.

A különböző adókra tartalékot létesíteni adó
mentesen ugyancsak nem lehet.

A készítendő mérleg és általában az adóbevallás 
kapcsán a vagvonállag, az árukészletek, valamint az 
egész üzleti esztendő eredménye az 1937. december 
31 -i állapot szerint értendő.

A vallomás benyújtásának szabályai
A kereseti-, jövedelem- és vagyonadó bevallást 

a hivatalos űrlapon kell kiállítani. Ilyen iirlaook az 
adófelügyelőségeken, a fővárosban a kerületi elöljá
róságokon, vidéken az adóhivataloknál szerezhetők 
be.

A bevallást, az adófelügyelő helyettesnél, illetve 
az illetékes adóhivatalnál, pénzügyigazgatóságnál kell 
benyújtani, mégpedig úgy, hogy az február 28-ig 
oda beérkezzen. Személyes benyújtás esetén a 
bevallás átadásának elismeréséről iktató számot 
kell kérni, ha a beküldés ajánlott levélben tör
ténik. úgy a feladóvevényt meg kell őrizni. Postai be
küldésnél az ajánlott levél borítékjára rá kell írni: 
„Adóvallomást tartalmaz". A postai feladóvevényre 
ugyanazt a megjelölést kell rávezetni.

A jövedelemadó bevallásánál az üzleti eredmény 
létele azonos azzal, amit az általános kereseti adó 
szempontjából vallunk be. Bevallásra kerülnek ter
mészetesen az egyéb jövedelemforrásból, mini pél
dául a házbérbevételhöl stb. eredő jövedelmek is.

T I l f f A I  I  mustár, málna, citrom-,■ VIII I narancs szörp, keíschup
woorcest halkonzervek

GOTTLIEB GYÁRTMÁNY
TELEFON: 296-702.

A vagyonadó alapja az a tiszta vagyon, amellyel 
az adózó 1937. évi december 31.-én bírt. Az egyes va
gyontárgyak forgalmi értékük szerint veendők fel a 
vallomásba. Vagyonadóbevallásba az igazolható tőke
tartozások is leltiinletendök. Ezekről pontos kimuta
tást kell készíteni. Ezekről azonban, éppen úgy, mint 
a tényleg kifizetett kamatokról, igazolást kell benyúj
tani.

Aki az adóbevallást az előirt határidőben nem 
adja be. az a megállapított jövedelemnek 1 százalé
kát, ha pedig vallomást még felhívásra sem ad be, 
úgy a vagyonadóalapnak 3 százalékát fizeti birság 
fejében.

H iv a ta lo s  ré s z
Budapest Székesfőváros Polgármestere.
(55.604—1938. VI. ii. o.

RENDELET:
A budapesti kávéházi alkalmazottak kereseti 

adóalapját 1938. január hó 1.-től az eddigi megálla
pításnak megfelelően a további intézkedésig, de leg
később 1938. június hó 30.-áig a következőképen álla
pítom meg:

főpincér kereseti adóalapja hetenként ■
1/A. osztályú üzemben 80.- P
I/B. ?? 60. P

II/A. ,. >> 45.— P
11/15. 40.-— t>

felszolgáló és fizetőpincér kereseti adóalapj:i hetiMl-

ként:
PA. osztályú üzemben 45. P
PB. 34.- P

IPA. »• 28.- P
ip b . 25- P

MÁZOLÓ ÉS FÉNYEZŐ ÜZEM
V á l l a l j a

KÁVÉHÁZI  ÉS VENDÉGLŐI
TERASZ é s  SZÉKEK FESTÉSÉT
G O L D B E R G , Vörösmarly-iucca 11 b.

Telefon: 332-179. __________
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Salgó  g ö zm o s ő g y á r
és fe h é r n e m íík ö lc s ö n z ö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyból! vizben. 
VI., Vörösmarty ucca 54. - Telefon : 1-162 86
O lcsó árak ! Pontos kiszolgálás.

trafikos, kenyeres, borravalós takarítónő keresti adó
alapja hetenként: V A 24.—, I/B 23., II/A. 22.—, Il/B. 
21.— pengő.

A különleges fényűzési kávéházi vállalatoknál 
alkalmazott személyzet kereseti adóalapját ezen ren
delkezés nem érinti, mert azok kereseti adóalapja lo- 
vább is az KA. osztályba sorozott szállodai és vendég
lői alkalmazottak kereseti adóalapjával azonos.

A fix fizetésű alkalmazottaknál az ellátás értéke 
azonos az Országos Társadalombiztosító által megál
lapított értékkel.

A kávéházak osztályozását illetőleg a következő- 
kid rendelem:

I A. osztályba tartoznak.
Abbázia, Arizona, Baross, Bellevne, Belvárosi, 

Capri. Dnnapalola, Gellert szálloda, Dubarry, Emke, 
Gerbeaud. Hungária nagyszálloda, Moulin ltouge, 
Nevv-Vork, Xegresco. Oké-bar, Ostende, Palatinus 
Park rt. (Margitsziget), Pátria. Párisién Grill, Spola- 
rieli és Viktória.

I li. osztályba tartoznak.
Astoria, Balázs. Bodó, Bristol, Britannia, Baga- 

tell, Bucsinszky, Garlton, Dunacorso, Edison, Elvsée, 
Etoile, Flóris, Fővárosi Pavillon, Gresham Venezia, 
Hangli Kioszk, Keleti. Központi (Central), Lukács, 
Meteor, Metropolej Miami. Mienk, Mignon, Modern, 
Országház, Opera, Palace. Japán, Parisette, Pannó
nia, Park Szálló. Rajna-Park, Royal kávéház, Kiss 
Royal, Pavillon, Regeid. Dunapark, Susogó, Skócia, 
Savoy, Simplon, Szabadság, Szeift'ert, Svábhegyi
Nagyszálló. Unió. Valéria. Várkert-Kioszk, Windsor.
Karján, Tabán. Zanzibár és a kávéházi jellegű lejivók
(Budapesti Központi Általános Tejcsarnok rt.: Teréz-
krt.-i, Berlini-téri; Városligeti. Károly-krt.-i és Erzsé- 
bet-téri kávéháza.)

(I A. osztályba tartoznak.
Abonyi kávéház, Balaton, Brioni.Bródy. Budavár. 

Bpesti Lipótvárosi Casino, Budai Vigadó, Cairo, Club. 
Cziegler, Corvin Áruház rt., Csarnok, Deák, Dreher 
sörcsarnok, Délivasúi, Fácán telep, Fészek, Flórián. 
Gellérthegyi kioszk, Hadik, Hollandia, Jókai, Kolozs
vár. Központi, (Kőbánya), Lánchíd. Lidó. Liget (Mu
tatványos tér) Liget (Aréna út), Lissauer, Magyarszin- 
ház, Markovics, Lónyay, .Múzeum. Műcsarnok, MTK. 
pálya, Oktogon, Otthon. Parlament, Philadelphia, Pil

KARTELEI KÍVÜL!
Papirszalveiia ajánlatot 
kérjen SALZER gyártól 
VI., Lehel-ucca 9. szám

vax, Pozsony, Santos, Seemann, Splendid, Sor- 
rentó, Stelania-Corso, Stambul, Szalay cukrászda, 
Terminus, Thököly, Tözsde-buffet, Élelmiszer Nagy- 
vásártelep, Utazók Egyesülete, Vas kávéház, Western!, 
Zsigmond, Upor, Magyarvilág, Florenc, Móló, London, 
Lovrana, Luxor. Pódium, Clariilge, Wien szálló, Cor
vin Slmnghai, Ceylon, Rudas fürdő, Gellért kávéház.

II/IÍ. osztályba tartoznak:
Béke, Gorso, Elevátor, Feszty, Hungária kávé

ház, József, Központi, Óbuda, Lenkei, Limanova, Pol
gári. Pápa, Casino, Podmaniczky, Adria, Sport, Eszter- 
házy, Délibáb. Hollywood.

Erről a polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosz
tályt, a központi adószámviteli hivatalt, a kerületi 
adószámviteli (forgalmi és kereseti adó) osztályokat, 
a budapesti kávésipartestületet (Vili., József-krt. 38.) 
a főpincérek országos egyesületét (VI , Andrássy-út 
51.) Magyarországi szállodai éttermi és kávéházi al
kalmazottak országos egyesületét (VII., Csengery-u.
1.) Nemzeti Munkaközpont Pincérszakosztályát ren
delettel a székesfővárosi m. kir. Pénziigyigazgatósá- 
got és a IV. kér. m. kir. adófelügyelőséget átirattal 
értesítem.

Budapesten. 1938. január hő 15.-én.
A polgármester megbízásúból: 

Dr. Bródy sk 
tanácsnok

H Í R E K
Előljárőssígi iilés. Mint minden évben a köz

gyűlést megelőző és előkészítő elöljárósági ülést a 
szokottnál korábban — ez évben február 16.-án 
(szerdán) déli 1 órakor tartjuk meg. — A napiren
den levő tárgyak fontosságára való tekintettel kér
jük az elöljáróság tagjait, valamint a számvizsgá
lókat hogy az ülésen teljes számban vegyenek részt.

Évi rendes közgyűlés. A fennálló rendelkezések
nek megfelelően az évi rendes közgyűlés f. é. már
cius 3-án (csütörtök) délután 5 órakor a testület ta
nácstermében fog megtartani. Az évi közgyűlés szol
gál alkalmat arra. hogy kartársaink összesége tu
domásul vegye a testület egy évi munkáját és fel
színre hozzon olyan kívánságokat és óhajtásokat, 
amelyek megvalósítása ipari érdek. Evégböl kivárni-
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K á v é h á z i tű z h e ly e k
nagy fültfanyag nieglakaritással. Főzőedények, Üstök, kávé(őző- 

kannáK állandó raktára . Ónozás

J a n c s u r á k  G u s z t á v
uranykoszorús cég, Budapest, IX , Ferenc*!!. 39. T e l : 1-308-47.

tos, hogy azon kartársaink minél többen vegyenek 
részi. A közgyűlést társasvacsora követi, melynek 
helyéi lapunk legközelebbi számában közöljük.

Adóközösségi értesítés. Minthogy az 1938. 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 mull év
ben nem voltak adóközösségi tagok, oly összeget tar
toznak fizetni, amennyinek megfizetésére őket az 
adóközösség vezetősége felhívta.

Hallóssy István kitüntetése. A kormányzó Hal 
lóssy Istvánnak, a Budapesti Nemzetközi Vásár ügy
vezető igazgatójának a magyar kézműipari termékek 
kollektív propagandájának szolgálatában kifejtett ér
tékes működése elismeréséül a magyar királyi kor
mányfőtanácsosi címet adományozta.

A negyedik vacsora-bemutató. Lapzárta és hely
szűke miatt csak röviden említjük meg, hogy a ja
nuár 31-én a Szeiffert kávéház tulajdonosa: Tilutméríj 
Kálmán kartársunk által rendezett negyedik vacsora- 
bemutató nagy sikert aratott. A szép estéről leg
közelebbi lapunkban részletesen számolunk be.

Halálozás. Scbneider Lipót kartársunk az MTK. 
pálya vendéglőjének hosszú éveken ál volt bérlője 
január 20-án 70 éves korában elhunyt. - - Temetése 
január 21.-én ment végbe a rákoskeresztúri temető 
halottas házából nagy részvét mellett.

A Független Szemle ajánlása. Felhívjuk kartár- 
saink figyelmét dr. Hegymegi Kis Pál lapjára: a
Független Szemlére, mely érdekes politikai és köz- 
gazdasági híreket közöl. — A la)) előfizetési ára sze
rény. — A lap szerkesztősége ÍV., Ferenciek tere 0. 
szám alatt van. —

Tavasz közeledte előtt célirányos már gondos
kodni a terraszbútorok és rácsozat tatarozásáról, át
festéséről. F munkaálatokra melegen ajánljuk tíold- 
bery festő, mázoló és fényező üzemet, VII., Vörös- 
marty-u. 11/b. Tel.: 332—179.

Ipari és közigazgatási hírek

Mikor felelős az üzletvezető korlátlanul minden 
üzleti tartozásért? Ha az átvevő az üzletet házastár
sától, vagy házastársának fel, vagy lemenő ági roko
nától, testvérétől, vagy fél testvérétől, vagy e szemé
lyek valamelyikének házastársától vette át, az átru
házónak az üzletből eredő kötelezettségeiért az 1908. 
évi 57. le. 1 paragrafusában meghatározott korláto
zás nélkül felelős. Ugyanez áll akkor is. ha az átvevő 
az átruházóval szemben az üzletből eredő kötelezett
ségeket magára vállalta.
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Számos budapesti kávéház, étterem és vendéglő 
állandó szállítója.

Budupcsl, VI., Vasvári l’ál ucea 10. — Tel.: 1-217-54.

Iparűzésből eredő jövedelem megosztása. IJa az 
elhalt iparos állal személyes jogon gyakorolt ipart a 
túlélő házastársa folytatja, az elhalt házaslárs kis
korú leszármazói, — ha eltartásukat nem az élet
ben maradi házastársiéi nyerik — nagykorúságuk 
elértéig és tartási szükségletük mértékéig az ipar
űzésből folyó jövedelem megosztását követelhetik. 
K. I. 5744-—1930. M. Tvkzés).

Munkakör meghatározása. Az alkalmazott szol
gálati teendőinek és munkakörének kijelölési joga a 
munkaadót illeti meg. Ez a jog azt is magában fog
lalja, hogy a munkaadó az üzemviszonyokhoz és 
az üzletmenet alakulásához képest az alkalmazott 
munkakörén az üzleti körülményekkel indokolt vál 
(ozásokat tehet és az alkalmazottnak eddigi munka
körét meg is szoríthatja. E tekintetben csak azt tar
tozik szem előtt tartani, hogy az alkalmazott munka 
beosztása képességeinek megfeleljen és önérzetét ne 
sértse. (P. H. T. 775 sz K. II. 3f>0—1937. M. Tvkezés).

Közkereseti társaság iparjogositványának hatálya.
Közkereseti társaság iparjogosítványának hatálya nem 
szűnik meg amiatt, hogy a társaságból egy tag kilé
pett. Ez a körülmény az iparhatóságnak bejelentendő 
mint az ipar álladókéban bekövetkezett változás. Ha 
azonban a közkereseti társaság tagjai közül a képesí
tett társ vált ki, ami az iparhatóságnak természetesen 
szintén bejelentendő, a társaság legkésőbb három hó
napon belül köteles újabb képesített társról gondos
kodni és őt az iparhatóságnak bejelenteni. Ennek 
elmulasztása az iparjogositvánv megszűnését vonja 
maga után. (35.751—1937).

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti K r é t a ,M K
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.
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c o r v i n a  Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!
könyv- és papirkereskedés . .  4 . .  . ..
viii., józsef-kőrút 48 M o d ö f ii  R o lc s o n R o tiy v tá s *

T e le fo n : 1 -3 7 5 -8 6  h a v i  b é r d í j  1 p e n g ő

Kapható:
B e r k o v its
papirárugyár 
kávéházi, éttermi 
és cukrászati 
kellékek 
BUDAPEST,
V II, SÍP UCCA 4 
T e le lő n : 1 4 2 -5 3 1  
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Ifj. G rü n w ald  Mór
Ferenc József-rakparí 6.

Telefon: 1-838-39. —  Üveg és porcellán.

1
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üiolríff t ü k ö r M i ik s é g le té t
i i K I I I H  beszerezné, vagy üvegezési 

fi 1V I V 11 m u n k á l a t a i t  k i a d n á
aját  é r d e k é b e n  kérjen ajánlatot

TÜKÖR ÉS ÜVEGÁRUHÁZTÓL
Népszinház-ucca 33. T e le fon : 338—613 
Használt b e lg a -tü k rö k  nagy vá lasztékban

í
! E

EG Y ELJÜ NK !
nagyar kártyagyár gyártmányainak valódiiágára. 

óvakodjunk az utánzásoktól!
X  Magyar Játékkártyagyár R.-T*

p g f^ P IÁ T N IK  NÁNDOR ÉS FIÁI
ff ¥  Budapest, VII., R oftenb ille r-u . 17, 

S-*-- Telefon: 1-310-03, 1-453-71. 
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 l t  DÁVID márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai út 39. (Hungária körút

sarok.) Telefon: 1-378-09. |

m & m  és m  estes esi eseseg esss bs
KH|

Gfasner Id e  r
u d v a r i  s x á í í i t ó

s ü t ő  é s  t á p s z e w g y á r
B u d a p e s t ,  T ., f z í .  G s i v á n  k e t .  ö .

( T e t e t  o n  M I 6 - 2 6 .

BO RPALO TA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 1-140-44. és 1-184 64.
Ajánlja a kiváló minőségű m árkás tájborait 

palackozva és hordótételben.

N A G Y  I f í N Á P  p lu c e f e l s z c re l é s l
I 1 H U I  I U I 1 H U  c i k k e k  r a k t á r a

BUDAPEST, VII. KÁROLY KÖRÚT #.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. in.: borszivaltyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T: 1-415-15

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

I-elelös kiadó: (íyriics Dénes. 
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai mííinlczelc 

Budapest. VII., Vörösmarty utca 6

Villamos habfúiő R á d ió -b é r le t : h a v i  5 .»  n e n s ö t ő l
O r a m o f o n e r ő s i t  ö, minden rádióhoz [ j g y j  g  p  J | j |I perc alatt 1 lite r  tejszinhol 3 lite r  habot Ilii k „ P d Ck„ -o „ „ „ „ u,„ „  é ;  m lkrorö  

A ra  P  1 9 0 -  Részletre is. Díjtalan bem utatás . , ©  &  e  o  m ”  Károly K irá ly -á l 5. te le fo n  :!4 9 -6  07.
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