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m iről  n e  fel e d k ez z ek  m éh?
Május 20-án (pénteken) déli 1 órakor rendkívüli 

közgyűlés.
Május 20-ig befizetendő az átalánvozott és zenés 

kávéházak vigalmi adója.
Május 25-ig befizetendő a személyzet illetménye

iből levont kereseti, külön és rokkantellátási adó.
Május 25-én szerdán d. u. I órakor elöljáróság! 

ülés az ipartestülel tanácstermében.
Május 30-án iparoscéhi felvonulás az eucharisz

tikus körmenetben.
Június 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzlet

bér második részlete.
Június (i-ig megfizetendő a nem átalánvozott és 

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

megfizetni június havi forgalmi és fényüzési adó
átalányukat.

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

M eghivó
A Budapesti Kávésok Ipartestületének Elöljáró

sága f. évi május 25-én, (szerdán) délután 1 orakor 
az ipartestület tanácstermében 

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

Budapest, 1938. május 15.
l)r. Havas Nándor s. k. Mészáros Hyőző s. k.

főjegyző. elnök.

M eghivó
A Budapesti Kávésok I partestíilete 19,UH. évi má

jus hó 20-án, (pénteken) déli 1 órakor az ipartestület 
tanácstermében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a testület tagjait tisztelettel meghívja.

Amennyiben a rendkívüli közgyűlésen a tag >k 
határozatképes számban nem jelennének meg, az f. 
évi május 27-én déli 1 órakor az ipartestület tanács
termében ugyanezen napirenddel fog megtartatni. 

Budapest, 1938. május 10.
I)r. Ilavas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző. elnök.
N A l* I R E N I):

1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés a minimális munkabéreket megálla

pító bizottság határozatáról.
3. Esetleges indítványok.

Kivonat az alapszabályokból:
14 §. A közgyűlés határozatképes, ha azon az iparles- 

tüleii szavazásra jogosult tagoknak legalább 10 százaléka 
jelen van

A napirendre fel nem vett indítványok csak abban az 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 ,tag aláírásával’ 
három nappal a közgyűlés előtt, írásban az elnöknél be
adattak. ■*

Kivonat az 1 932. évi VfU. törvénycikkből:
11. §. Az iparteslületben minden tagnak van tanács

kozási és szavazási joga, s z e n v e d ő  választói joga ellenben csak 
olyan tagnak van, aki magyar állampolgár és aki az ipái testület 
működésének területén legalább három év óta űz képesítés
hez kötött ipart.

KÖZPONTI TEJCSARNOK55 év óta a főváros 
vezető tejüzeme a
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Bu d a p e s t ,  VII., 
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Tanácskozási és szavazási jogál nem gyakorolhaija és 
az ipartestUletben semmiféle lisztet be nem tölthet és semmi
féle megbízást nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tagnak 
olyan helyettese:

1. aki gyámság, gondnokság vagy csőd alatt áll:
2. aki bUnlett, vagy az állam ellen nyereségvágyból el

követett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá aki 
fegyházbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbünte
tésre, hivatalvesztésre, vagy a politikai jogok gyakorlásának 
felfliggesziésére szóló Ítélet hatálya alatt áll;

3. aki a tanácskozási és szavazási jog gyakorlásának 
szünetelését, vagy a kapott megbízás visszavonását kimondó 
fegyelmi Ítélet hatálya alatt áll;

4. a k i  k i t  é v i  t a g s á g i  d í j j a l  h á tr a lé k b a n  va n .

Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok személye
sen, jogi személyek, a részvénytársaságokat és a szövetkeze
teket is ideértve, meghatalmazott képviselőjük utján, közkere
seti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagjuk utján 
gyakorolhatják. Az iparnnk kiskorú javára gyakorlása e se 
tén az ipartestületi tagsági jogokat az gyakorolja, aki az ipart 
kiskorú javára Űzi.

A minimális munkabérek 
megállapításának kérdése

Rendkívüli előljárósági ülés
— 1938. má jus 9-én. —

A legkisebb munkabéreket megállapító bizottság 
április 27-én tartott alakuló ülése után. május (vált 
kezdte meg érdemleges tárgyalásait. A bizottság el
nöke az alakuló ülés alkalmával felhívást intézeti a 
bizottság munkaadó és munkavállaló tagjaihoz, bogv

S Z E N T  
I S T V Á N
CSALÁDI SÖR
1 7 ,  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
gyártmánya

előzetesen kölcsönös megegyezéssel igyekezzenek a 
bizottság munkáját leegyszerűsíteni, hogy ilymódon 
hosszabb vitára és a bizottság állásfoglalására szük
ség ne legyen.

E felhívásnak megfelelve, az érdekellek mun
kavállalók és munkaadók egymásközöli folytatlak 
tárgyalásokat és sikerüli is a felvetett kérdések 
nagy részében megegyezni. Ipar testület illik elnöksége, 
illetőleg a testületünk kebeléből kinevezed bizottsági 
tagok a munkavállaló bizottsági tagokkal folvlalolt 
megbeszélések folyamán a fix fizetésű kávéházi al
kalmazónak új fizetésében megegyezlek és megálla
podtak abban, hogy ezeket a bizottság elé terjesztik.

Megállapodlak abban is, hogy azokban az. üze
mekben, ahol a főpineéreknek a %-on kívül egyéb 
jövedelmük nincsen, ezek is megkapják a felszolgálói 
fizetést.

Csupán két tétel maradi nyitva: a felszolgálók 
fizetésének megállapítása és a kávéházakban alkal
mazol! szakácsok díjazásának kérdése. Minthogy 
hosszas tárgyalás és kapacitálás ellenére ezekben a 
pontokban megegyezés nem jött létre, a döntés a bi
zottságra háramlón.

A május (>-án larloll bizollsági ülésen a napi
rend első pontja a szállodai és vendéglői személyzet 
fizetősének megszabása volt. Bár a szállodás <'s ven
déglős ipartestedet az előző tárgyalások folvamán 
csaknem az egész vonalon megállapodott a munka- 
vállalóikkal és csak utóbb felmerüli kisebb jelentő
ségű kívánságokat és módosításokul hozlak fel. a 
vila egesz a késő osli óirákig clln'izóidotl és, csak ez
után kerüli sor a kávésipar kérdéseinek eldöntésére.

Természetesen elsőnek a kávéházi felszolgálók 
fizetésének kérdése került szóba, melyei iparunknak 
a bizottságban jelenlevő két képviselője' minden ol
dalnál alaposan megvilágított.

Mészáros Győző elnök részletesen ismertette a 
kávésipar válságos helyzetét, az ipar terheit, a fel
szolgáló személyzet kereseti viszonyait, amelyek ma 
is biztosítják a személyzet e csoportjának azt az át
lagos keresetet, amelyet más iparokban a hivatalos 
bérmegállapítások biztosítottak. Mindezek dacára 
nem zárkózik el a személyzet helyzetének javítása 
elöl, azonban csak oly mértékben, bogv ennek ter
hei az ipar egzisztenciáját ne veszélyeztessék.

I)r. Strausz Vilmos felvetette a garantált mini
mális kereset eszméjét, olvkép, hogy a munkaadók 
kategóriánként olyan keresetet biztosítanak személy
zetüknek. mely mellett megélhetésük biztosíttatnék. 
II.'kép tárgytalanokká vallatnak azok a panaszok, 
amelyeket az agitáció a pincér keresetének bizonyta
lansága mialt hangoztat.

Ez a kérdés hosszabb vila megindulására szol
gait alkalmid. A munkavállalók képviselői ellene fog
lallak állási. azzal, hogy ez a rendszer a felszolgáló 
munkásságot sablonizálja.

Egymásután szólaltak fel a munkavállaló bizoll- 
sagi tagok, akik hivatkozással a vendéglős ipartestü- 
lellcl kötött és elfogadott megállapodásra, a felszol
gáló személyzet fizetősei teljesen azonos mértékben
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kellek megállapítani. I\z nzl jelentene, hogy mi is 
lieti 12 pengőt es teljes ellátást, illetőleg ennek vált- 
ságát fizessük meg, ami a mai beli ö f  2.44 - 8.44 
pengővel szemben 12''7.0(5 -fO.50 pengős heti fize
tést, tehát közel 1.T2- os emelési jeleni.

1 esiiilc*liink képviselői ismételten rámutatlak e 
kívánság méltánytalan voltára, a vendéglős és kávés
ipar eltérő rendszerére, arra, hogy a kávéházakban 
szedett százalék a vendéglők H) 12%-ávál szem
ben -— 15 %, mindez nem használt. A munkavállaló 
szervezetek bizottsági tagjai elmondották a közismert 
propagandabeszédekel, óvatosan kerülve a százalék 
k é rdésé nek lejt ege I é sé I.

A kérdés szavazásra kerüli és az eredmény az 
volt, hogy a bizottság 10 szavazattal .1 ellen megsza
vazta a munkává Halok követeléséi. A szavazásban a 
legszomorubb az, hogy a bizottság szállodás, vendég
lős és korcsmaros tagjai ezl a kérdési verseny és 
handieap ügyének tekintve, • Menünk szavazlak.

A szakácsok fizetésének ügyére már nem kerüli 
sor, mivel az idő előrehaladott voltára való tekintet
tel a bizottság elnöke a tárgyalás folytatását f. évi 
május hó 11-éré halasztotta.

Ezek az előzmények késztették testületünk el
nökségét, hogy f. év' május 0-érc rendkívüli elöljaró- 
s i'kjí ülést hívjon össze, mely az eddigi tárgyalások 
eredményét ludomásulvéve. a további leendők tekin
tetében állási foglaljon.

A rendkívüli elöljárósági ülésen az elöljáróság 
tagjai csaknem teljes számban vetlek részt. A névsor 
a következő: Mészáros (lijőzö elnök, (Iái Arnold,
Szabó Simul, ilr. Slratisz Vilmos alelnökök, Propper 
Márton főpénztáros, vilé: Béri hu (Inain, Bodó Adolf, 
l'reiwirlh Jenő, (1'erő Áron, Klanber József, Kraszner 
Menyhért, Lisszmier dijain, (dió Dezső, Steuer 
Lótránd, Színűek Kiíróit/, Tarján Vilmos elöijárósági 
tagok, Slrnsser Iiéln, Tilinmén/ Kálmán, Weintjruber 
László számvizsgálók, rlr. Havas Aiíndov főjegyző, 
Dónálli Andor aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Mészáros (lijőzö elnök az ülést megnyitva, beje
lentette, hogy az ülésről dr Kállai] Albert iparhaló- 
sági biztos. Dauer di/öri/i;, drasz Ödön, Sintjer Kál
mán és Weinijrnber li/náe elmaradásukat kimentet 
ték. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Slener 
Lótránd és Színnek Károltj elől járósági tagokat jelölte 
ki.

Majd áttérve a napirend tárgyára, részletesen ís- 
mertette a munkabérmeg dl and > bizottság ülésén 
történteket, amint azt bevezetésünkben már megír
tuk. Hangsúly-v.za, hogy a tárgyalások folyamán el
ment az áldozatkészség legvégső haláráig, azonban
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tapasztaltuk, hogy a hangulat teljes mértékben elle
nünk volt. Most már csak az az eszköz áll rendelke
zésünkre, hogy a fennálló szabályoknak megfelelve, 
a bizottság határozatát a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter úrhoz megfelebbezziik. Sajnálattal látja, 
hogy egyik munkavállalói érdekeltség a bizottság 
eddigi tárgyalásainak eddigi eredményét, mint kon
krét határozatot körözvény útján közzétette, aminek 
az. a színe, mintha a kérdések teljesen el lennének 
döntve. Hangsúlyozza, hogy a vonatkozó rendelkezé
sek szerint ezek csak nyolc nappal a miniszteri meg
erősítéssel ellátott bizottsági határozatnak a buda
pesti Közlönyben való közzététele után, lépnek életbe.

Vitéz Béri ha dynln lehetetlennek tartja, hogy 
egv miniszteri rendelet alapján arra kényszerítsék az 
iparosokat, hogy lönkremenjenek. Mi tönkremegyünk, 
a személyzet pedig elveszíti állását. Ezzel nem látja 
a szociális kérdéseket megoldottaknak.

Slratisz Vilmos reámulat, hogy most az egész 
közélet (“1 van lelve szociális gondolatokkal. He azzal 
nem törődnek, hogy ezek az új szociális terhek hova
tovább elviselhetetlenek lesznek. Az elhatározott fi
zetésemelés egy közép-üzemnél kereken évi 10.000 
pengőt jeleni. A vendéglősipar helyzete e részben

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

“  védjegyű saját gyártású Indantrén szinnyomatu terasz 
n n  és kertiabroszok nagybani lerakata. Ingyen költség- 
vetéssel bármikor készséggel szolgálunk.

a „FO-TI
w r  r r  t  T  f  \ t T 1 7 C T 1 7 Ü 1 I F 1 Í '  te x t i lá r u k  k ik é s z íté s e  és n a g y k e re s k e d é s e  H U  JLiJUllM I H a l  f  ML* l \  B U D A P E S T , V ., S zen t Ia tv á n -té r  S. T.: 180-202
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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 jo b b a  n fokozódott.
Kérjen p ró b a fő z é sh e z  mintát

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

jobb, mert ott csak 8 pengős fizetésnek 12-re való 
emeléséről van szó, nálunk azonban ez sokkal többel 
jelent. A határozatot természetesen meg fogjuk feleb- 
bezni és a miniszter dönt. Ha felebbezésiinknek helyt 
adnak, új eljárás következik. Ha nem, akkor kényte
lenek leszünk azokról a módokról gondoskodni, 
amelyek e terhek elviselését lehelöve teszik, hzck 
egyike sem szimpatikus, de végszükségről van szó. 
Ezek pedig: a személyzet létszámának redukálása, a 
nélkülözhető személyzet elbocsátása, vagy az. arak 
emelése, végül pedig a mai 15"'"-os kiszolgálási díj 
kulcsának redukálása és az. ilymódon megtakarított 
összegeknek az. árakba való betudása. Egyik eszközt 
sem venné szívesen igénybe, de kénytelenek leszünk 
ezeket fontolóra venni.

Mészáros Győző elnök, egy pillanatig se altassuk 
magunkat abban a reményben, hogy ez a határozat 
nem fog érvénybe lépni, mi ma gyengébbek vagyunk 
és összes érveinket elutasítják. Rendkívüli közgyűlést 
fogunk összehívni és ennek állásfoglalása alapjai) 
fogjuk felebbezésünket előterjeszteni. Támadások ér
lek bennünket, hogy felfogásunk antiszociális; a tár
gyalások folyamán, látva az olt kialakult hangulatot, 
azt a javaslatot terjesztettük elő, hogy hajlandók va
gyunk felszolgáló személyzetünk részére havonkénti 
kereseti minimumot garantálni, mely a legelső kate
góriájú üzemekben havi 150 pengőnél kevesebb nem 
lehet. Erre azt a választ kaptuk hogy nem lehet a 
pincéreket szabványosítani. Az egész tárgyalás folya
mán szóba sem került a százalék kérdése, amely 
mégis a felszolgáló személyzet keresetének gerincét 
teszi.

Az elöljáróságra bízza a kérdés elbírálását, talán 
a kávésipar reprezentánsai nem voltak elég erősek a 
szakma érdekeinek képviseletére? Az elöljáróság ál
lásfoglalását kéri.

Tihaméry Kálmán kérdi, hogy a vila folyamán a

Schiliinger Unna Budapest, VI.,
Vörösrnarthy-utca 47b.— Telefon: 1 2I3 85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodája.

kávéházi étkezés szempontjai kellő mértekben ki- 
domborílattak-e? A felebbezésben meg kell írni, 
hogv a kávésok nem fognak meleg konyhát vezetni.

Elnök: A szakszervezet titkára azt vitatta, hogy 
régebben a felszolgáló személyzet a fizetésén kívül 
koszipénzt is kapott. Ezt azonban kétségbe vonta és 
ennek bizonyítását kérte.

l)r. Simlis: Vilmos megjegyzése után
Eiriwiiih Jenő kijelenti, hogy véleménye szerint 

a mai rendkívüli időkben ezt a kérdést jobban kép
viselni és elintézni nem lehet, amint azt az elnökség, 
illetőleg a kinevezett bizottsági tagok telték. Teljes 
mértékben megbízik az elnökségben, ezt a kérdést 
nem is kívánja tovább tárgyalni. Ellenben arra hívja 
lel az elöljáróság figyelmét, hogy a most tolyó adó
kivetések során a kávésok kereseti adóját l()"'«-os. 
kereseti kulcs alapján vetették ki. Ha most az arakat 
emeljük és bevételeink e címen emelkednek, további 
adóemeléssel számolhatunk.

liodá Adolf hivatkozik a legutóbbi elöljárósági 
ülés határozatára, mely alkalommal a testület képvi
selőit teljhatalommal ruházta fel ebben a kérdésben. 
Ami a régi koszipénz kérdését illeti, sajal gyakorla
tából emlékszik arra, hogy talán ötven évvel ezelőtt 
kél-három nagy kávéházban adtak ugyan naponként 
egy korona kosztpénzt, de ez már fizetés is volt, mert 
akkoriban a pincér nem kapott fizetést. Ami a felve 
lelt bizalmi-kérdést illeti, kijelenti, hogy nagyon jól 
tudjuk, hogv ez az elnökség mit dolgozott ebben az 
iparban. Az elnökség az elöljáróság és a testület tel
jes bizalmát élvezi és úgy véli. hogy ezekben a súlyos 
időkben nem szabad kedvét elveszíteni. Erről a kér
désről lárgvulni sem kíván. Különben is azt hiszi, 
hogy a levest nem eszik olyan forrón, ahogy főzik.

Eőjeijyzö: llodó Adolf legutolsó kijelentésére
közli, hogy a bérmegállapító bizottság határozatai 
törvényerővel bírnak, azokat tehát végre kell hajtani, 
mert annak nemcsak polgári jogi szankciói vannak, 
de büntetőjogaik is, amiket elkerülni természetesen 
mindenkinek elsőrendű érdeke. Majd ismerteti a fe- 
lebbezési eljárás módját és felvilágosításul közli, hogy 
a szakszervezet által kibocsátott körlevél legalább is 
idüelütli, mert a hozott határozatok csak akkor lép
nek életbe, ha azokat a kereskedelmi miniszter meg
erősíti és a megerősített táblázat a „Budapesti Köz
lönyben" megjelenvén, s ez után 8 nap ellelt. lía nem 
is felebbeznök meg a határozatot, az életbeléptetés 
még egv időbe telik, lelebbezés cselén ez a terminus 
kitolódik.

I)r Simlisr Vilmos, Sleucr Lóróuul hozzászólásai
illán

Kristály ásványos forrásvíz csakSzentLukács véd jeggyel eredeti



7 diján \ Minős Mllapítja meg, hogy ma minden 
levest a lehelő legforróbban kell adni. Ezt a rendel
kezést a kormányzat azért hozta, mert súlyt helyez a 
szociális kérdéseknek minél intenzivehhen'való "meg
oldására. A felvetett konkrét kérdést még súlyosabb
nak látja, nemcsak a munkaadók, de a munkaválla
lók szempontjából is. A munkaadók kénytelenek lesz
nek kevesebb pincért alkalmazni. Lehel, hogy ez kez
detben eg\ kis fennakadást lóg okozni, de ezen túl
tesszük magunkat. A jelenleg munkában álló pincérek 
száma csökkenni fog. Mindeneseire az első áldozatok 
íiz idősebbek lesznek, bár saját részéről szívesebben 
dolgozik idősebb tapasztalt emberekkel. Sajnos en
nek az iparnak a helyzete nem rózsás. Ki gazdagodott 
meg ebben az ipariján? Ezzel szemben tudjuk, hogy 
hány vállalat ment tönkre. A vállalkozási kedv még 
jobban le fog lohadni, nem alakulnak új vállalkozá
sok, ami viszont más — velünk kapcsolatban álló — 
iparágakra is ki lóg hatni. Meg van győződve arról, 
hogy iparunk képviselői a bizottságban mindezeket, 
sőt még sokkal többel is, elmondották, de tudta, 
hogy fiaskót fogunk vallani, mert ma igazságokkal 
operálni nem lehet, ma a propaganda győz. Épp ez 
okból nem lett volna szabad a bizalmi-kérdést' felvet
ni. Mészáros Győző méltó vezére ennek az iparnak, 
semmi ok nincs az ő elkedvenedésére. Kéri. ezt a 
gondolatot ejtse el teljesen.

Színnek Károh) teljesen lehetetlennek tartja, 
hogy iparunkban a béreket több mint száz százalék
kal emeljék. Sajnálatos, hogy iparunkban nincs meg 
a kellő összetartás, minden tekintetben egymás alá 
licitálunk. Természetesen a felebbezést be kell adni. 
Legalább időt nyerünk. Meg kell említeni, hogy az 
üzletek 50 százaléka tönkre fog menni. Ez persze 
újabb munkáselbocsátást jelentene. A százalékkal le 
kell mennünk és az árakat fel kell emelnünk. Fel 
kell említeni, hogy a kávéházakaat osztályozzuk és 
fix fizetéseket fogunk adni.

I Fűzfotelek (ierraszra) Új P. 4.80
Márványasztalok, székek, billiárdasztalok, 
alpacca, üveg- és porcellánáru, használtan is 

legolcsóbban:

FRIED, K irá ly  ucca 4 4
KÖLCSÖNZÉS!

1 iléz Herthn (innia kérdi, mi történnék, ha női 
személyzetet alkalmaznánk?

Unok közli, hogy a nőknek épolyan fizetés jár, 
mini a lóriinknak. Tarján felszólalására válaszolva 
elismeri, hogy az igazság nem érvényesülhet. A bizal
mi-kérdés úgy érezte, kötelessége volt felvetni.

lloiló Adolf, Színnek Karolj) hozzászólása után
Tar jóm Vilmos ismételten kijelenti, hogy elnök 

nem telt szolgálatot az iparnak, hogy ezt a kérdést 
felvetette. Az. elöljáróság öt tartja a legalkalmasabb
nak a t esi illet vezetésére, bizalma iránta továbbra is 
rendületlen.

Tikomért] Kálmán, n. liertha Cxtjtiln csatlakoz
nak Tarján felszólalásához.

Elnök az elhangzott nyilatkozatokat köszönettel 
vette tudomásul. Majd a vitát berekesztve, bejclennli. 
hogy a bizottság határozatát annak kikézbesítése 
után, meg fogja felebbezni. E felebbezés megbeszélése 
végett az. alapszabályok adta batáridőn belül rendkí
vüli közgyűlést hív össze. Ehhez kéri az elöljáróság 
hozzájárulását.

Az elöljáróság elnök indítványa értelmében ha
tározott.

A napirend egyetlen tárgya részletesen letárgval- 
talott. mire elnök az elöljáróság ülését berekeszlelle.

azt a márkás árut tartani, amely a mindennapi 
élethez szükséges és olcsó isi — A valódi 
„Franck‘‘ kávépótlék előnyei: rendkívül olcsó
sága és kitűnő minősége. Ezért vásárolják szí
vesen!
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Ha szereli fehérneműjét, mosasson a fehérnemű gondozóba!
r ' A T k l  A C Á  Speciális kelmefestő és vegytisztító 
l l U A l f l U 3 U  vállalat. Kilós ruha tisztításánál az 

ingek kézzel lesznek vasalva. F ő 
üzlet: Budapest,VIII.Baross utca 12*. Tel hiv.: 14-40-48 
Kilós ru h á t  lágy ító i t  vízzel c lo rm en te sen  k e z e l jü k !

Az árdrágítás ellen
árellenőrző hivatalt 
létesítettek

A kormány 2220—-1958. M. E. számú rende
leiével az áralakulásnak, továbbá az ipari és más 
hasonló munka- és szolgáltatási dijak ellenőrzése 
és ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele céljá
ból árellenőrző hivatalt létesített, amelynek élére 
kormánybiztost nevezett ki, akinek hatáskörébe tar
tozik az árat és szolgáltatási dijat alkotó tényezők 
vizsgálata, azok gazdasági helyességének ellenőr
zése, véleményadás, továbbá tájékoztató- és leg
magasabb árak, illetve dijak megállapítása. A kor
mánybiztos bármely üzemet, vállalatot, vállalkozót, 
vagy azok érdekképviseleteit felhívhatja annak be
jelentésére, hogy valamely árut milyen áron hoznak 
forgalomba. A minisztérium megállapíthatja azok
nak az áruknak a szolgáltatási jegyzékét, amelyek
nek árát, illetve diját emelni nem szabad. Ha a kor
mánybiztos szerint valamely áru indokolatlanul ma
gas áron kerül forgalomba, az áralakulás szem
pontjából lényeges összes adatok bejelentését, fel
világosítások adását és iratok haladéktalan bemu
tatását kívánhatja kiküldöttje utján, az egész 
üzletvezetést, könyvelést a múltra nézve is meg
vizsgálhatja, szükség esetén a vállalat tulajdono
sát és alkalmazottait, valamint egyéb személyeket 
is a bíróság utján eskü alatt is kihallgathatja. Ha 
indokolatlanul magas árat állapit meg, vagy az 
érdekelt vállalattal folytatott tárgyalás az árleszállí
tásra nézve nem vezet eredményre, a kormánybiz
tos megállapíthatja a legmagasabb árat, továbbá az 
adó. vám, vagy egyéb tekintetben adott kedvez
ményeket megvonhatja, sőt javaslatot tehet a vál
lalat állandó ellenőrzése iránt is.

színeset és fehéret 
hangerlit és törülközőt 
kikészitőnél vegyen 

°  ^  U J E N Ő  Kívánatra megbízottunkat küldjük
TEXTILÁRU K I K É s  Z I T Ő K BUDAPEST, V.,
_________Telefon: 180 643 GRÓF TISZA ISTVÁN UCCA 11.

A B R O S Z T

Cégtáblavizsgálaí
a fővárosban

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 
leiratban felhívta a főváros polgármesterét, sürgősen 
utasítsa az elsőfokú iparhatóságokat, hogy a hatáskö
rük alá tartozó területen lévő valamennyi üzlethelyi
séget 30 napon belül a helyszínen vizsgáljanak meg 
és legszigorúbban ellenőrizzék, hogy a törvénynek 
azt a rendelkezését, amely szerint ,,az iparos üzlet- 
helyiségét annak külső részén cégtáblával köteles meg
jelölni, megtartják-e? A cégtáblán fel kell tüntetni az 
üzlettulajdonos családi és utónevét olyképpen, hogy a 
felírás egyik része se legyen kevésbbé szembeötlő, 
mint a többi. Ha az üzlettulajdonos férjezett vagy 
özvegy nő, a cégtáblán férje nevét köteles megfelélő 
toldással az előbbi mondatban jelzett módon feltün
tetni.

A kereskedelmi cégjegyzékbe bevezetett céggel 
rendelkező iparosok és kereskedők cégüket cégtáblá
jukon a cégjegyzékbe történt bevezetésnek megfelelően 
kötelesek feltüntetni. Ha az egyéni cég az üzlettulaj- • 
donos családi- és utónevét, egyesületek és társulatok 
cége pedig alapszabályaikban megállapított nevüket 
nem tartalmazná, ezt vagy a cégtáblán, vagy az üz
lethelyiség bejáratánál kifüggesztendő táblán kell szem-, 
beötlő módon feltüntetni.

Minden olyan esetben, amikor megállapítást 
nyer, hogy az üzlettulajdonos nevét cégtábláján egy
általában nem, vagy nem a törvényes rendelkezések 
által előirt módon tünteti fel, a kihágási eljárást ha
ladéktalanul meg kell indítani.

Alkalmazottaink 
fizetéses szabadsága

Annak idején részletesen ismertettük az 
1937. évi XXI. törvénycikk végrehajtására ki
adott 3000—1938. Ip. M. szánni rendelet III. 
fejezetében foglalt rendelkezéseket, melyek a 
személyzetnek adandó évenkénti fizetéses sza
badságról intézkednek. Pótlólag közöljük még, 
hogy azok a kartársaink, akik állandóan 2 al
kalmazottnál többet foglalkoztatnak üzemükben 
s igy a fizetéses szabadságra vonatkozó ren 
delet hatálya alá esnek, alkalmazottaik fizeté
ses szabadságáról nyilvántartást kötelesek ve-
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Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges- 
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

zetni. Ebben a nyilvántartásban fel kell tüntetni 
az alkalmazottak

1. nevét, születési helyét, évét, hónapját 
és napját,

2. szolgálatbalépésük évét, hónapját és 
napját,

3. szolgálati beosztásukat és szakképzett
ségüket,

5. fizetéses szabadságuk időtartámát, a 
szabadság kezdetének és végének naptári meg
jelölését és

5. a szabadságidőre kifizetett illetmény 
összegét.

Ezt a nyilvántartást az ellenőrzéssel meg
bízott hatósági közegnek kívánatra be kell mu
tatni.

Semmis minden olyan megállapodás, amely 
az alkalmazottnak a szabadságidőről való le
mondásra vonatkozik.

H Í R E K

Rendkívüli közgyűlés. Ipartestületünk elöljáró
ságának határozata értelmében a testület elnöksége f. é. 
május hó 20-án, péntek déli 1 órára rendkívüli köz
gyűlést hivott össze az ipartestület tanácstermébe. A 
napirend egyetlen tárgya: állásfoglalás a minimális
munkabérek megállapítása tárgyában. Tekiintettel a kér
dés existenciális jelentőségére, kívánatos, hogy kartár
saink minél nagyobb számban jelenjenek meg, hogy 
ilymódon testületünk minél impozánsabb módon nyii- 
vánitsa véleményét.

elöljáróság! ülés. A szokásos — május havi — 
előljárósági ülés f. é. május hó 25 én, szerdán déli 1 
órakor fog az ipartestület tanácstermében megtartatni. 
A napirenden levő aktuális kérdések fontosságára való 
tekintettel kívánatos, hogy azon az elöljáróság tagjai 
lehetőleg teljes számban jelenjenek meg.

Az Eucharisztikus Kongresszus alkalm á
ból f. é. május hó 30-án rendezendő iparos 
céhfelvonuláson ipartestületünk évszázados múltjához 
képest áldozatkész módon vesz részt. Az ipar eszközeit 
szimbolizáló számos jelvénnyel, két a testület céh- 
kádáját mutató — saroglyával, zászlókkal vesznek részt 
testületünk tagjai, alkalmazottai, tanoncai a menetben, 
mely a kora délelőtti órákban a Kossuth Lajos-térről

Fellner Béla u. v.
Első belvárosi kávéházi, vendéglői 
személyzeteket k ö z v e títő  iro d a

B u d a p e s t , IV , M oln ár-u . 3 . Telefon 181-401

indul és az Andrássy-úton át a Hősök-'eréig megy. 
Kérjük testületünk r. kath. vallásit tagjait, hogy úgy 
maguk, mint családjaik, valamint személyzetük a me
netben minél nagyobb számban vegyenek részt. A 
közelebbi tudnivalókat a testület rendezőbizottsága, 
mely Szlavek Károly, Tihaméry Kálmán és vitéz 
Bertha Gyula kartársakból, valamint Borsody-Bevilaqua 
Béla előadóból áll, mindenkinek írásban meg fogja 
küldeni.

A „T e j“ c. lap ajánlása. Iparunkra nézve, 
melynek a tej elsőrendű nyersanyaga, nem közömbö
sek azok a kérdések, amelyek a tej termelésével, for- 
galombahozatalával és feldolgozásával kapcsolatosak. 
Ezeket a célokat szolgálja a dr. Guth Ferenc ny. szfőv. 
tanácsnok, kér. elöljáró szerkesztésében megjelenő 
„A Tej" c. szaklap, amely végigkíséri a tejet, ezt az 
elsőrendű élelmezési cikket a termelőtől a fogyasztóig 
terjedő egész utján. Azt hisszük, hogy jó szolgálatot 
teszünk kartársainknak, ha figyelmüket erre a köz
hasznú lapra felhívjuk, melynek szerkesztője különben 
is iparunk régi barátja.

Modernizálják a városligeti Fővárosi Pa-
villonL Weingruber Ignác, a városligeti Fővárosi Pa- 
villon bérlője ajánlatot nyújtott be a fővároshoz és 
ebben a jövő év végén lejáró szerződésének újabb öt 
évvel való maghosszabbítását kérte, amihez a polgár- 
mester hozzá is járult. Weingruber ugyanis beadványá
ban arra hivatkozott, hogy elsősorban az Eucharisz
tikus Világkongresszusra való tekintettel gyökeresen ki 
akarja tatarozta!ni a Fővárosi Pavillon épületét, a he
lyiségeket korszerűen átalakíttatja, ami tetemes költsé
geket emészt fel. A befektetést csak úgy tudja vállalni, 
ha a főváros módot ad neki a költségek amortizálásá
ra. Ezt a készséget honorálta a p. Igármester, amikor 
Weingrubernek adta ismét bérbe az épületet,

dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Kréta,
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.
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P A  I T  Z J Á N O S
Budapest, VII., 
Akácfa ucca 55.
T E LE F ON  : 140 629

Uj és használt teljes KÁVÉHÁZI 
berendezések, BILLIÁRDASZTA- 
LOK, dákók, golyók nagy raktára 

E  L A D Á S-V É  T E L

Budapest gyomra. Kosta János fővárosi tanács
nok „Budapest gyomra11 cimmel előadást tartott és ki
mutatta, hogy a főváros lakossága évenként 150 millió 
liter tejet, 65.000 vágón burgonyát, 80 millió kg. ke
nyeret, 42 ezer drb vágómarhát és 350.000 darab 
hízott sertést fogyasztott.

Sokezer láda narancsot elégettek Konstan- 
zában. A Fekete-tenger partján levő konstanzai román 
kikötő néhány nappal ezelőtt különös látvány színhelye 
volt. Az ottani kikötőraktárba igen nagymennyiségű 
narancsot helyeztek el, mely a március végén tapasz
talható rendkívül meleg időjárás következtében rothadni 
kezdett. Az importőrük a rendkívül magas vámtétel le
szállításának ügyében interveniáltak illetékes helyen, 
időközben a narancs veszeeelmes n kezdett romlani. 
A veszélyre való tekintettel megkísérelték az árut leg
alacsonyabb áron értékesítem, de a közönségnek Így 
sem kellett. Nem volt más hátra, meg kellett semmi
síteni a hasznavehetetlenné vált nagyszerű „Pardes“ 
narancsot és ez úgy történt, hog}' a ládákkal együtt 
elégették. Konstancai jelentés szevint nem kevesebb, 
mint 8000 láda narancsot égettek el ilyenmódon.

Honnan jönnek a déligyümölcsök ? Az 
amerikai Egyesült Államok és Spanyolország vannak 
azoknak az országoknak az élén, amelyek narancsot 
szállítanak. Nagy távolságban követik Olaszország, Jap- 
pán, Palesztina, Mexikó és Ausztrália. A legfőbb citrom
termelő ország: Olaszország, Grape-fruitot csaknem ki
zárólag az Egyesült-Államok szállítanak: kisebb jelen
tőségű grape-fruit termelő vidékek Nyugatindia és Pa- 
lesz ina. Mandarint főképen Ázsia szállít, de Algír, 
Spanyolország és Olaszország is jelentős Mandarin ter
melő államok. A banán a Kanári-szigetek terméke, de 
Nyugatindia is sokat szállít. A narancs és mandarin 
világtermése évente kereken 100 millió, a citromé ke
reken 15 millió és a grape-fruité 10 millió láda. Évente 
mintegy 100 millió fürt a banánfogyasztás. Friss ana
nászt legfőképpen az Azori- és a nyugatindiai szigetek 
szállítanak, de az ananászkorzervek a Hawai és Ma
lájszigetekről kerülnek a kereskedelembe.

Autó — tízezer feketekávéért. Amerikai izü 
az alábbi történet. — Egy délamerikai városban lakó 
fiatalember el akarta az autóját adni. Törzskávéháza 
tulajdonosának megtetszett az autó, de nem volt pénze. 
Mégis megegyeztek. A fiatalember megírta a szerző
dést, a kocsi árát 10.000 feketekávéban szabták meg, 
a tulajdonos aláírta, két jelenlévő ügyvéd láttamozta és 
igy az ügy rendben volt. Aki jól tud számolni, kiszá
míthatja, hogy eladó mennyi idő alatt issza le autóját, 
ha a tízezer kávét maga akarja meginni.

A (óváros Élelmiszervizsgáló Intézetének mun
kájából. A főváros Élelmiszervizsgáló Intézetének 
egy most közzétett statisztikája szerint az Intézet a 
mull évben 18.376 mintát vizsgált meg, amelyek kö
zül 1 727 - -  több. mint 10% — meg volt hamisítva, 
vagy más módon mutatkozott az egészségre ártal
masnak. Közülük 13.89% tej. 34.65% gyümölcsíz. 
11.04% kávé, 25.22% fagylalt. 53.84% üdítő ital, 7.24%

paprika, 5% növenvzsír. 4.06% allati zsír, 0.6;)/" vaj, 
8.30% szeszes ital, 4.12% gyógyszer, 4.34.% szikvíz, 
10.26% lesték. 0.12% textiláru. A közeli Euchariszti
kus Kongresszusra való tekintette! a polgármestei 
az. éleliniszerrendészelnek szigorításai rendelte cl. 
H o g y  n fokozott kövelelménveknek megfelelhessen, 
az. Intézel egy központi ellenőrző szervei létesít, 
amely állandó szolgálatot Jog tartani.

Kis macska — mint borravaló. A londoni kávé- 
házak és cukrászdák alkalmazottai jó borravalókhoz 
vannak szokva, mit ők méltóságos tartással tesznek 
zsebre. Néha azonban ezt a borravalót a legkülönbö
zőbb formákban kapják. A vendégbölgyek a borra
valót rendszerint a lánnyér szélére teszik le, de ha 
történetesen nincs aprópénzük, levélbélyeget, 6 pen- 
iívről szóló csekkel, .színházi, cirkusz, vagy ilyenféle 
belépőjegyet adnak. A napokban meglepetve állott 
cgv előkelő leaszalonban felszolgáló kisasszony a 
neki juttatott borravaló elölt, aminői még nem igen 
kaplak. Egy a szalont gyakran látogató hölgy, akinek 
szokása volt a borravalót a legkülönbözőbb formában 
letenni, amikor eltávozott, a tálak és tányérok között 
gyönvörü kis éli) cicát hagyott. A szalon alkalmazot
tai megbeszélték a dolgot és elhatározták, hogy a 
furcsa borravalót megtart ják. így a kis cica az üzlet
ben maradt, ahol mindenki kényezleatte. A jövőre 
nézve, — miután attól tartottak, hogy a példái mások 
is követni fogják — a szalonban kis plakátot függesz
tettek ki, melyen a következők állottak: „Ha igén t. 
vendégeinknek nincs aprópénze, szíveskedjék szólni, 
készségesen felváltjuk. Csak azt kérjük, hogy he tes
sék borravaló beíveli gyümölcsízeket, vagy macskát 
adni.“

A munkaviszonyt ellenőrző miniszteri biztosok 
kinevezése. A kereskedelem- és iparügyi miniszter a 
munkaviszony egyes kérdésemnek szabályozásáról 
szóló rendelet alapján most kinevezte az alkalmazot
tak munkaviszonyát ellenőrző miniszteri biztosokat. 
Az iparban székelyhídi Hammer Géza nv. miniszteri 
osztályfőnök, a kereskedelemben Felsmann József 
nv miniszteri tanácsos, a bányászatban és kohászat
ban dr. Michncnj Árpád nv. miniszteri tanácsos ka
pott ellenőrzésre megbízást.

286 ezer kézmíívesiparos van Ausztriában. Az 
osztrák statisztikai hivatal legutóbbi adatai szerint a 
286 ezer osztrák önálló kézműiparos 201 ezer segé
det. 38 ezer lanoncot és 30 ezer munkást foglalkoz
tat. Ausztria kézművesipara tehát az alkalmazottak
kal együtt 555 ezer lelket foglalkoztat.

.^TISZTÍTÓ

'^ 0 ^ r T _ B U T O R o k  
Lebontás

Greguss István lel.: 123-983.
Budapest, VI., Szinyei Merse-u. 28
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Újra kinyitják a zürichi „magyar kórház" ka
puit. A földmívelésügyi minisztérium által évekkel 
ezelőtt Zürichben telesített magyar kórházul, annak 
veszteséges eredményei miatt a magyar kincstár an
nakidején bezárt aés a telket a hitelezők értékesítet
ték. Hír szerint Budapest egyik reprezentatív pénzin
tézetének bekapcsolásával tőkecsoport alakult a bor
ház újbóli üzembehelyezésére és a svájci piac .inten
zívebb kihasználására. Ennek a tervnek az. a tulaj
donképpeni indító oka. hogy Svájc 200.000 frank 
értékű bort vesz fel Magyarországtól és az. érdekel
lek egy. jól megszervezett újabb kórház segítségével 
még nagyobb, sikeres propagandái remélnek kifejte
ni a svájci borexport emelésére.

Elclmiszcrellciiorző razziák, Dr. Szciuly Karoly 
polgármester rendelőid adott ki, melyben felhívja a 
uszliíöorvosí hivatalt és a kerületi tisztiorvosokat, 
hogy az élelmiszergyártó üzemeket, azok helyiséged, 
berendezéseit, lelszereléseit, az alkalmazónak ruhá
zatát, tisztaságai, az élelmiszergyártást és a felhasz
nált anyagokat a jövőben az eddiginél szigorúbban 
ellenőrizzék. De nemcsak az élelmiszerüzleteket vizs
gálják majd fokozottabban, hanem minden olyan he
lyiségei, amelyben élelmiszert fogyasztanak, vagy el
adnak, tehát élelmiszerkereksedesekel, füszerüzicte- 
ket, cukrászdákat, kávémerésekel, vendéglőket, káve- 
liázakat, korcsmákat, büffékel, bor- és sörkimérése- 
ket csakúgy, mint a piaci vásárt és utcai elárusító 
bódékat és sátrakat. A szigorúbb vizsgálat már meg
kezdődött, nehogy a most készülő élelmiszerek közül 
az Eucharisztikus 'Kongresszus idején ártalmasak 
kerüljenek forgalomba. Ez nemcsak egészségügyi, 
hanem idegenforgalmi szempontból is fontos. A poi- 
gármester rendelkezése megköveteli, hogy az egész
ségügyi ellenőrzést razziaszerüen tartsák meg, tehát a 
bizottságok teljesen váratlanul fognak megjelenni az. 
ellenőrzendő helyiségekben. A legkisebb mulasztást, 
vagy szabálytalanságot is szigorúan büntetik.

Június -1—12, jubiláns Szegedi Ipari Vásár. A
szegedi ipartestük'! az idén, az eucharisztikus kon
gresszusra való tekintettel június f— 12 között rende
zi az immár európai hírű Ipari Vásárt. Az idei vásár 
egyben jubileumi iinnenpségo is a szegedi kézműves- 
iparosságnak, mert tizedszer nyílnak meg a vásár 
kapui, hogy hirdessék a magyar kézműipar nagyszerű 
felkészültségéi és az iparosság életerejét. A magyar 
kézműipar, háziipar, iparművészet és népművészet 
látványos bemutatója és seregszemléje lesz az idei 
Szegedi Ipari Vásár, amelyre felvonulnak nemcsak 
a szegedi iparosok, hanem messzi vidékek kézmüipa- 
rosai is, hogy ezzel a demonstrációval segítsek siker
hez a közérdekű, nemzeti célkitűzést. A jubileumi 
vásárra már folynak a jelentkezések. A vásár szerve
zésével egyidejűleg nagyszabású ünnepségek ügyében 
folynak tárgyalások, úgy, hogy ezen a réven is bizto
sítani fogják a vásár nagy idegenforgalmát. Eéláru 
utazási kedvezmény, filléres vonalok és vizumkedvez- 
mények segítik elő az idegenforgalom fellendülését a 
vásár napjai alatt, úgy hogy minden remény megvan 
arra, hogy az országos nagy idegenforgalomból a 
Szegedi Ipari Vásárra is jelentős rész tog jutni.

Minden, a vásárral kapcsolatos ügyben készség
gel áll az érdeklődők rendelkezésére a vásár vezető
sége, Szeged, Horváth Mihály-ucca '•>. telelőn :14--15.

Győződjék meg kártyáink kiváló minőségéről.

CHROM O M AGYAR Á LTA LÁ NO S  
PAPÍRIPAR R ÉSZVÉN YTÁ R SA SÁ G

K Á R TY A G Y Á R A ,
B U D A P E S T .

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

Mit kap a kincstár egyes cikkek árából? A Fű-
szerkereskedők Lapja egyik cikkéből vesszük az 
alábbi adatokat:

íme néhány cikk, amely után az állam közvetle
nül megkapja a maga részesedését: 

a cukornál a delailár 50%-át, 
a sónál a delailár 77.5%-át, 
a gyufánál a delailár 22.7%-ál, 
a bornál a delailár 21.0%-ál, 
a kávénál a delailár 79%-ál, 
a teánál a delailár 40%-ál, 
a borsnál a delailár 40%-ál, 
a fahéjnál a delailár 50%-ál.
Van még új adó-ötlet. Azt hisszük, nem téve

dünk, amikor azt állítjuk, hogy egy kis szlavóniai 
városé az érdem, hogy a világot egy újfajta adóval 
ajándékozta meg. Patina a szlavóniai város neve, 
amely most bevezette új adóját. Vigalmi adónak ne
vezhetjük, noha az oltani hatóságok agglegényadó
nak hívják. Úgy látszik, a városka lakói nagyon sze
rethetik az éjszakai ételei, túlontúl sok lehet a dor
bézolás, a kávéházakban, vendéglőkben és mulatók
ban szívesebben tartózkodnak, mint otthon, a jó me
leg szobában. A város vezetősége, miután már min
denféle fő- és pótadóval megpróbálta a háztartásában 
mutatkozó hiányokat fedezni, most rávetette magát 
a mulatozókra és kimondotta, hogy aki ezentúl tíjfél- 
után nyilvános hetven szórakozik. egy dinár adót 
fizet, amit helyszínen azonnal behajtanak. Aggle
gényadónak nevezték el ezt a különös újfajta adót, 
pedig éppen úgy fizetik a házasemberek, sőt férjes 
asszonyok is, szóval mindenki, aki éjjel tizenkét óra 
után Puma városában kávéházban, vendéglőben, 
vagy mulatóhelyen megjelenik. Az adó különösen a 
nyughatatlan dorbézolókat s ú j t j a ,  akik nem tudnak 
egyhelyben ülni és az éjszaka folyamán három-négy 
helyiséget is felkeresnek. Ezek a ..pendlizök“ minden 
egyes helyen egy dinárt áldoznak a városi adópénztár 
oltárán Az olvasó azonban nehogy azt higyje, hogy 
a város vezetőségét ebben az esetben talán valami or-

Dunántúl 52 ezer lakosú városában a Wien- 
Budapest autóút fővonalán fekvő jóforgalmu 
kávéhál és étterem eladó. Cím a kiadóban
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Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

Imperiál -  Royal -  Angol rendszerű leakemtkeii
originál 2'f>0 és 5 kg-os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

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

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

kölcsnemcsítü célzat vezelle. Oh. szó sincs róla. A 
bölcs városi urak egy cseppet sem bánják, ha a pol
gárok éjfél után szórakoznak. Sőt! Ezzel is növekszik 
az adóbevétel.

Mennyi kávéi égettek el Brazíliában? Erre volt 
kiváncsi az. angol parlament egyik tagja. Interpellá
ciót intézett a külügyi hivatal államtitkárához és azt 
kérdezte, hogy a legutolsó három évben mennyi ká
vét semmisítettek meg Braziliában és hajlandó-e az 
angol kormány Brazíliával érintkezésbe lépni avég- 
ből, hogy a jövőben a kávét ne égessék el. hanem ad
ják Nagybritanniának. még pedig egyrészt azért, hogy 
a Brazíliának Xagybrilanniával szemben fennálló 
adósságát vele törlesszék. másrészt pedig azért, hogy 
Angliának veszély esetén legyen elegendő kávéja be- 
raktározva. Az államtitkár erre a következő választ 
adta: A brazíliai nemzeti kávéintézet jelentése szerint 
1935., 193(5. és 1937-ben 1,(593.112, illetve 3.731 15-1, 
illetve 17,19(5.423 zsák kávét semmisítettek meg és 
minden zsák (50 kiló kávéval volt tele. Ami a máso
dik kérdést illeti, az angol kormány nem tartja a fel
vetett gondolatot kivihetőnek.

Olaszország kelctafrikai gyarmatain meghono
sítja a kakaót. A legközelebbi időben Olaszország ke
letafrikai gyarmatain megkezdi a kakaófa meghono
sítását. Miként kísérletek igazolták, az. eredmények 
aligha lesznek rosszabbak, mint például a belga Kon
góban. Elsősorban a Dzsuba folyó vidéke jő ebből a 
szempontból tekintetbe.

Az indiai teatörvény. Indiában rövidesen megje
lenik egy új lealörvény, amelynek érvénye 1938. áp
rilis 1-étöl 1913. március 31-éig terjed. Az új törvény 
eltiltja az engedély nélküli teakivitelt és az egyes ül
tetvények kiviteli kvótáját egy különleges bizottság
nak megítélésére bízza. Továbbá megtiltja új teaültet
vények létesítését és a régiek kibővítését. Ilyen enge
délyeket csak egészen korlátozott mértékben lehet 
majd kiadni, minthogy a törvény megszabja, hogy 
hatályának ideje alatt egész Indiának teával beülte
tett területéi semmi körülmények között se szabad V* 
százaléknál nagyobbra megnövelni.

Hattyú gttzmosó kölcsönző vállalat
■zárás vegytlaitltáa éa featéa

Budapest, VII., KlauzAl-utc* 8. — Telefon: 1-385-69
Az ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mozAsi-rendszer.

Még mindig nincs megoldás a koiibabucillus- 
kérdésben. A koiibabacilluskérdés, mely a cukrászok, 
eukorkakereskedők, kávéházak és fagylaltárusítók
nak annyi kellemetlenséget és költséget okoz, mind
addig aktuális marad, míg az illetékesek megfelelő 
megoldást nem találnak az ügy végleges rendezésére. 
Ebben az ügyben ismét érdeklődtünk illetékes he
lyen ,ahol azt mondották, hogy az első feltétel az, 
hogy a í'agylaltkészílö-edények, fagylalt tartályok és 
eszközök tiszták legyenek és ne forduljon elő az, 
hogy a forró vízzel már tisztára forrázott edényeket 
és eszközöket azután egy kétes tisztaságéi törlőkendő
vel letöröljék, mert minden már egyszer használt 
kendő valóságos hacillusl eszek. Megszárad az edény 
letörlés nélkül is. Azt az edényt pedig, amelyben a 
fagylaltadagoló kanalakat tartják, naponta igen 
gyakran kell friss vízzel ellátni. Arra is ügyelni kell, 
hogy a fagylaltok állandóan fagyasztott állapotban 
legyenek, ami 0 fok alatti fagyasztásnak felel meg. 
A fagylaltnak a pilis 5 fokot sohasem szabad meg
haladni és éppen ezért nagyon helytelen a fagylaltot 
olyan jégszekrényben tartani, amelynek hőfoka meg
haladja a 0 körüli hőfokot, ami egy hőmérővel köny- 
nyen ellenőrizhető.

Véleményünk szerint ami a lejben és tejszínben 
levő kólibahacillusokat illeti, amelyek a lejből készült 
fagylaltnál köbcentiméterenként 1—2 ezernél, a gyü
mölcsfagylaltnál pedig 100-nál több nem szabad hogy 
legyen, ez a kérdés csak úgy oldható meg, ha az érde
keltek meggyőzik a hatóságokat arról, hogy a most 
érvényben lévő rendeletet sürgősen enyhíteni kell.

A vidéki szikvíziparosok tömörülése. A vidéki 
szikvíziparosok, akik nagy számban vannak, úgy 
érezvén, hogy nekik különleges érdekeik vannak, 
megalapították a ,Szikvíziparosok Szövetkezetét, mely 
többek között az anyagbeszerzésben is segítségükre 
kíván lenni a tagoknak, d íjú k  Antal országgyűlési 
képviselő, a parlamentnek igen agilis tagja lépett az 
új alakulat élére és egyelőre a képviselő budapesti 
lakása szolgál a szövetkezet telephelyéül.

Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük kartársainkat, 
hogy Budapest Székesfőváros polgármestere utasította 
az eljáró rendőrhatósági közegeket, hogy fokozottabb 
mértékben kísérjék figyelemmel a cégfeliratokat, 
hogy az üzlettulajdonos neve kellően ki van-e írva, 
ennek hiánya esetén az üzlettulajdonost erre figyel
meztetni és kihágásért följelenteni tartoznak az ily 
hiányos cégtábla tulajdonosokat.

Kctezcrötszáz fogyasztót cs háromszáz kistrn- 
fikost „hallgatott ki“ a dohányíogyasztásról a Gazda
ságkutató Intézet. A Magyar Gazdaságkutató Intézet 
nemcsak konjunktúrajelentéseivel szerepel a nyilvá
nosság előtt, hanem szubjektív piackutatásokat is vé-
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géz. 1 (Wíljek közöli a brikett-, szappan- és gyiimölcs- 
logyaszlas tekintetében végzőiI úttörő munkál az el- 
nnill évek bon az Intézet, jórészt a termelésben, illetve 
eladásban érdekelt vállalatok megbízásából. Ezek kö
zül csak a gviimölcsíogyaszlásra vonalközé) megálla
pítások jelenlek meg külön kötetben az Intézel kiad
ványai között.

Legutóbb a Magyar Királyi Doliányjövedék igaz
gatósága számára végzett szubjektív piackutatási 
munkát és a budapesti dohám fogyasztási szokások 
alakulását vizsgálta meg. Az intézet megbízottai több 
mint kétezerötszáz fogyasztót és mintegy háromszáz 
dohánykisárust kérdeztek ki. Az adatgyűjtés eredmé
nyeit kétszázoldalas jelentésben, száz statisztikai táb
lázatban foglalták össze. Sok minden kiderül ebből az 
anyaggyűjtésből, amelyről a Doliányjövedék igazga
tósága nagy elismeréssel nyilatkozott. Szó volt arról 
is, hogy a Gazdaságkutató intézet külön kiadvány
ként nyilvánosságra hozza megállapításait, ebhez 
azonban nem járult hozzá a Dohány jövedék vezető
sége.

Ipari és közigazgatási hirek

A rokoni kapcsolat megítélése az üzem utódlási 
esetekben. A 9090—1931. M. E. számú rendelet 8. j?-a 
utolsó bekezdésének 2. mondata szerint az tizemnek 
a csődeljárás vagy árverési vétel útján értékesítése 
esetében az üzemazonosságot csak akkor lehel meg
állapítani, ha az utód a szerzés tekintetében rossz
hiszemű nem volt.

A vagyonbukott előd és a felperes közötti vi
szonyban megállapított rokonsági kapcsolatra és arra 
tekintettel azonban, hogy felperes az üzem értékeit 
az olt kifejlett saját levékenykedése útján már éve
ken ál ismerte, továbbá, hogy az üzem árverési vevő
jétől a berendezést és áruraktárt annak elszállítása 
nélkül néhány nap múlva megvette, a kir. Ítélőtábla 
a felperes rosszhiszemű szerzői minőségét megállapí
totta. Az. említettekből ugyanis alaposan következtet
hető, hogy a felperes és az előd közé iktatott árverési 
vevő szerepe csak színleges, a hitelezők érdekeit ki
játszó célzatú volt. Ezt mondotta ki a budapesti kir. 
ítélőtábla egv OTI-perben Ml. XVII. 9072 9 -  193o.
számú ítéletében.

H a tő  b e re n d e zé se k  
F a g y la ltg é p e k

minden célra — minden nagyságban 
Magyar Felvonó ét Gépgyár R.-T.

W  E R  T  H  E  I  M
F. óa Tea Utóda - Hütögépoaztály 
Budapest. y|., Lehel aeca 12. Telelőn: 496-691.

T l l j n i  I  m ustár, m álna, c itrom -,IIVULI narancs"szörp, ketchup
W orcestersh irc halkonzervek

GOTTLIEB GYÁRTMÁNY
TELEFON: 296-702.

Milyen követelési lehel beszámítani a szolgálati 
illetménnyel szemben. Szolgálati illetménnyel szem
ben csupán az előleg és a szándékos cselekménnyel 
okozol! kár erejéig van korlátlan beszámításnak he
lye, egyébként csupán az illetmények végrehajtás 
alá vonható része erejéig. fK. II. 0288—1930].

A szolgálati viszonyból származó és az alkal
mazott és családtagjai ellátására szükséges követe
lésbe csupán olyan ellenkövetelést lehel egész terje
delmében. korlátlanul beszámítani, amely a szolgá
lati viszonyban elkövetelt szándékos károkozásból 
eredt. Ez a szabály azonban nem zárja ki annak az 
általános magánjogi szabálynak az alkalmazását, hogy 
a követelésnek végrehajtása alá vonható része ere
jéig egyéb követelések, és igy a nem szándékosan,- 
hanem mulasztásból okozol! kár megtérítésére irá
nyuló ellenkövetelés tekintetében is van helye be
számításnak. amennyiben ennek az általános ma
gánjogban meghatározóit előfeltételei fennállónak. 
(K. !í. 3731 1937). i .

ÁiTontás. Önköltségi áron alul. Oly árusítás, 
mely a nyereségre törekvő észszerű üzletvitel elvei
vel ellentétben áll. a versenytársak megkárosítására, 
esetleg tönkretételére alkalmas és nyíltan érre is irá
nyul. az. üzleti tisztességgel és általában a jó ei'kölcs- 
csel össze nem fér. Komoly gazdasági érdekét'és in* 
(tokokat nélkülöző az a magatartás azonban", amely
nek a versenyszabadság, a jog ürügye alatt kizárólag 
az a célja, hogy a versenytársak üzleti eljárását pel
lengérre állítsa és ezzel megkárosítsa: a versenytárs- 
sas szemben az üzleti tisztességbe és így a Tvt. 1. 
S-ámik rendelkezésébe ütközik. (Bp. kain. Yál. Üir. 
19.898/1937.)

ZWACK LIKŐRGYÁR elsőrangú gin t, whisky t, 
vermutból, kész roctailt és tokaji borból főzött 
Hramlyt (Konyak) Imz forgalomba, amelyet bármely 
külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a kar
társak szíves figyelmébe. Fenti öt cikk sok külföldi 
márkánál még jobb is. Mixeléshez páratlanok. Kérjen 
eoetail-rcceptct! Kecskeméti barackpálinkája a leg
jobb a maga nemében. Unicum versenyen kívül.

Wertlieim F. és Tsa Utóda Felvonógyár rl. hűtő
készülékek osztálya (VI.. Lehel u. 12.) a Nemzetközi 
Vásáron hűtőkészülék-újdonságokat állít ki. A leg
újabb rendszerű, nagyméretű, elektromos hűtő és 
fagylaltgépek méltán keltik fel a szakember érdeklő
déséi. Figyelmébe ajánljuk ipartársainknak a készü
lékek megtekintését.

Piszkos falak, plafonok és tapéták tisztítása

CORVIN S z ö v e t s é g-ucca 26. szám 
T.: 138-376 Bemutatás díjtalan
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A lap itla lo ít: 1885. HENNENFELD Alapittatott: 1885. 

J É G S Z E K R É N Y G Y Á R
Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészü
lékek, elektromos fagylaltkészitőgépek és konzervátorok

BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZÁM TELEFONSZÁM: 115-646.

gr

E
B
E

c o r v  i n  a  Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás! I
könyv- és papirkereskedés _ _ -  -  ,  JCT
v i i i m Jó z s e f -k ö r ú t  4 8  M odem  kolcsónRónyv t á r  rjfj!

T e le fo n :  1-375-86 havi bérdij 1 p en g ő

H B B B a a a a i S A a B H

IQ . G r t t n w a ld  M ó r
Ferenc József-rakpart 6.

Telefon: 1-858-59. — Üveg é s  porcellán.

FIGYELJÜNK! ^ r Bu « T
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar JAtékkártyagyár R.-T-

P IA TN IK  NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenbiller-u. 17. 

Telefon: 1-310-08, 1 -463-71. 
>iioje<sry Alapittatott 1824.

1

M á r v á n  y  b ó 1
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

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

sarok.) Telefon: 1-378-09.

Kapható:
Berkovíts
papirárugyár 
kávéházi, éttermi 
és cukrászati 
kellékek 
BUDAPEST,
V I I , SÍP UCCA 4- 
Telefon; 142-531

LOiyO(,vÁiO hÚtÓNlEGEDÍG

Kávéházi tűzhelyek
nagy fű t őanyag megtakar í tással .  Főzőedények,  Üstök, kávéfőző-  

k anná*  ál l andó r ak tá ra ,  ó n o z á s

J a n c s u r á k  G u s z t á v
aranykoszorus cég Budapest, VI.. Országblró-uc.-a 3s

Te efon i

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

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.
Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 

palackozva és hordótételben.

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

saját  érdekében kérjen ajánlatot 
TÜKÖR ÉS ŰVEGÁRUHÁZTÓL
Népszinház-ucca 33. Telefon: 338—613 
Használt belga-fUkrök nagy választékban

N A G Y  I f í N Á  P  pincefelszerelési
■ ™ W  cikkek rablJtra

BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRŰI 9.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T: 1-415-15

felelős kiadó: l)r. (inni Lndi'c. 
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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