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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Június 17-én déli 12 órakor az ipartestület ta
nonciskolájának évzáró vizsgája.

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

Június 24-én (péntek) délután 1 órakor elöljáró- 
sági ülés az ipartestület tanácstermében.

Június 24-én (péntek) és 25-én (szombat) és szep
tember 1, 2, 3. napján d. e. 10—2 között tartatnak 
meg az 1938—39 évre szóló tanonciskolái beiratások.

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

Július 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzlet
bér harmadik részlete.

Július 6-ig megfizetendő a nem átalányozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Július 10-ig tartoznak az adóközösségi tagjai meg
fizetni július havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

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

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1938 évi évfolya
ma. Tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes ren
deleteket (a fizetéses szabadságra vonatkozókat is) 
Ara: 3 — pengő.

Ipartestületi tanonciskolánk 
évzáró vizsgája

Értesítjük ipartestületünk tagjait, hogy ipartestü
letünk tanonciskolájának 1937—38. évi évzáró vizs
gája folyó évi június 17-én (pénteken) déli 12 órakor
fog testületünk tanácstermében megtartatni.

Felkérjük a testület összes tagjait, különösen a 
tanonctartó kartársakat, valamint a tanonciskola fel
ügyelő bizottságának tagjait, hogy e vizsgán minél
nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.
*S£L„-.

Kartársi üdvözlettel:
Marton József s. k. Mészáros Győző s. k.

a tanonciskolák igazgatója. elnök.

Meghívó
A Budapesti Kávésok IpartestUletének Elöljáró

sága f. évi június 24-én, (péntek) délután 1 (egy óra- 
az ipartestlilet tanácstermében

ÜLÉST

tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 
Budapest, 1938. június 15.

Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.
főjegyző. elnök.

55 év óta a főváros 
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KÖZPONTI TEJCSARNOK
te l-é s  te jterm ékek

B u d a p e s t ,  VII., 
Rottenbiller-utca 31.
Telefon: M-462-65

Kávéházak, szállodák, tejivók, kávémérések szállítója.
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K o m m e n t á r . . .
Az elmúlt hetek eseményei és bőséges anyaga 

nem adott módot arra, hogy azok jelentőségével 
részletesen foglalkozzunk. így csak most van alkal
munk, hogy a tervbevett és részben már megvalósult 
szociális reformok jelentőségét kellőképen méltas
suk.

Távol áll tőlünk, hogy az utóbbi évek szociális 
reformjait perhorreszkáljuk, illetőleg azok megindo
kolt voltát kétségbe vonjuk. Vagyunk annyira polgárok 
és hazafiak, hogy a dolgozó rétegek sorsának javulá
sát1 magunk is szívesen lássuk, még akkor is, ha ez 
részünkről áldozatot jelent.

De éppen ez a szempont késztet bennünket arra, 
hogy ezeket a reformokat kellő figyelemmel kisérjük 
és figyelembe vegyük mindazon tényezőket, amelyek 
azok megvalósításánál mérlegelendők. Nem' oly ró
zsásak gazdasági viszonyaink, hogy egy szimpatikus 
jelszó megvalósítása érdekében kockáztathassuk 
nemcsak a magunk, de a reform által érintett és az ő 
érdekeiknek előmozdítását célzó munkásrétegek 
egzisztenciáját. Azután meg a gyakorlatban nem min
den alakul ki úgy, amint azt az íróasztalok mellett, 
esetleg a hangzatos propaganda jelszavainak hatása 
alatt elgondolták.

Idestova harmadik éve él iparunk a szociális re
formok korszakában.

Az első ilyen intézkedés a borravaló-rendszer 
megszüntetése és a százalékos-rendszer bevezetése 
volt. Évekre visszanyúló propaganda eredménye volt 
a váratlanul és meglepetésszerűleg kiadott miniszteri 
rendelet. Idestova ez a rendszer két éve van életben. 
Ha azonban azok, akik a rendszer megváltoztatásától 
a munkásság sorsának jobbra-fordulását várták, ha 
kezüket szívükre teszik és őszintén nyilatkoznak, el 
kell, hogy ismerjék, hogy a munkásság anyagi hely
zete nem javult, mit bizonyít az is, hogy a munkásság 
anyagi helyzetének kérdésé — amint azt a legutóbbi 
hetek eseményei is igazolják — továbbra is napiren-
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gyártmánya

den maradt. Ezzel szemben teljesen beigazolódtak 
azok az aggodalmak, amelyeket a munkavállalói érde
keltségek annak idején és előzőleg éveken át han
goztattak. A százalék mellett a borravaló ismét divat
ba jött és valljuk be, hogy sok helyen és sok esetben 
a közönség kétszeresen van megterhelve. Ma, amikor 
ez a rendszer tényleg átment a gyakorlatba, nem kí
vánunk rekriminálni és azzal újból foglalkozni.

A szociális kérdések második étappja a múlt év
ben megvalósított és a folyó évben már végrehajtás 
alatt lévő fizetéses szabadságok rendszere. Kétség
telen, hogy igen helyes, humánus és szociális ren
delkezés, melynek csak az a hibája, hogy pontos vég
rehajtási módja mindeddig nnincs körülírva és általá
nos jellegű intézkedés lévén, nem veszi figyelembe a 
vendéglátó ipar különleges szempontjait. No meg 
pénzbe kerül, nem is kevésbe. Számításaink szerint 
a kávésipar személyzeti kiadásainak terhét ez a ren
delkezés egymagában mintegy 3 százalékkal emeli 
fel, aminek áthárításáról bárminő formában alig lehet 
szó. Egyelőre a helyzet az, hogy a törvényt végre 
kell hajtani, személyzetünknek az őt megillető szabad
ságokat ki kell adni, tekintet nélkül, hogy ez mibe 
kerül és honnan vesszük az ehhez szükséges költséget.

Ha a kérdések ezzel meg lennének oldva, talán 
még bele is tudnánk nyugodni. De épp most van napi
renden a minimális munkabérek megállapítása, mely- 
lyel a közelmúlt napokban annyit foglalkoztunk. Ter
mészetes, hogy az időközben kiérkezett bizottsági 
határozatot szabályszerű időben és módon megfeleb- 
beztük és reméljük, hogy a kereskedelemügyi minisz
térium annak helyt is fog adni. De egy pillanatig sem 
ringatjuk magunkat abban a reményben, hogy a hatá
rozat megváltoztatása esetén nem kell új terhekkel 
számolnunk, annál is inkább, mivel már az előzetes 
tárgyalások folyamán a legnagyobb megértéssel vál
laltunk személyzetünk jobb megélhetése érdekében 
bizonyos többterhet, melynek fedezetéről még gon
dolkozni sem volt alkalmunk. De vállaltuk, mert úgy 
éreztük, hogy a szociális kötelességteljesítés terén el 
kell menni a lehetőségek maximumáig a mai válságos 
időkben. Abba azonban mégsem mehetünk bele, hogy 
minimális bérek bevezetése címén olyan terheket 
kelljen vállalnunk, amelyek iparunk egzisztenciális 
lehetőségeit veszélyeztetik. Ennek a végrehajtása 
nemcsak az érdekelt iparűzők katasztrófáját jelentené, 
de azokét az alkalmazottakét, akiknek érdekét épp 
a bérrendezéssel szolgálni kívánnák. Ha szerényebb 
keretek között is, a budapesti kávésipar 3000 munkás
nak és azok családjának ad kenyeret. Nem lehet 
semmiféle érdek, hogy ezek a munkahelyek az elvi
selhetetlen' terhek súlya alatt összeomoljanak, vagy 
személyzetük létszámát successive redukálják. Sajnos 
a helyzet az, hogy a vonatkozó tárgyalások során tel
jesen elhanyagoltatok a minimális munkabérek meg
állapításánál tekintetbe veendő szempont, hogy azo
kat a kereseteket kell biztosítani, amelyek a szerény 
megélhetést biztosítják. Hogy ezeknél a minimális bé
reknél jóval kedvezőbb kereseti lehetőségek lehet
nek és vannak, arra épp a kávésipar a példa. Azon
ban a minimum nem lehet olyan összeg, amely más 
iparokban és kereseti ágakban már bizonyos maga
sabb fokot és jobb kereseti lehetőséget jelent. Havi
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250 pengős, de 3— 400 pengős kereseteket igazán 
nem lehet kereseti és létminimumnak tekinteni. Re
méljük, hogy a döntésre hivatott hatóságok ezt a fel
fogást magukévá teszik. Arról, hogy a határozat minő 
körülmények között hozatott és minő tényezők játszot
tak közre annak meghozatalánál, beszélnünk is feles
leges.

A munkabérek rendezésével és felemelésé
vel azonban a terhek szaporodásának sora 
nincs lezárva. Kidolgozás alatt áll a legrövidebb mun
kaidő rendeletének tervezete, amellyel az iparban 
foglalkoztatott személyzet munkafeltételeit kívánják 
törvényesen szabályozni. A cél és terv helyes, de — 
megint pénzbe fog kerülni, mert kétségtelen, hogy 
egyes munkahelyeken új munkaerőket kell beállítani.

Ha most ezeknek a különféle új terheknek anyagi 
konzekvenciáit mérlegeljük, csak hozzávetőleges 
számítás szerint legalább 8—10 százalékos kiadási 
többlettel kell számolnunk. Ha most azt vesszük, hogy 
maga a kincstár adómegállapításai alkalmával 5— 7 
százalékos kereseti kulccsal számol, nyilvánvaló, hogy 
2—3 százalékos mínusszal kell számolnunk.

Most már ideje volna, hogy a sok humánus és 
szociális intézkedés után egy olyan rendelkezés lás
son napvilágot, amely megtanít bennünket arra, hogy 
ezt a differenciákat hogyan és miből hozhassuk be és 
fedezhessük?

M. Gy.

Segédi szakbavágó
utólagos igazolása  
gyakorlat

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésligyi mi
niszter az 1938. évi március hó 31-én 40.159— 1937. 
szám alatt az alábbi leiratot intézte valamennyi má
sodfokú iparhatósághoz:

Több felmerült eset kapcsán megállapítottam, 
hogy egyes iparhatóságok (ipartestületek) valamely 
képesítéshez kötött ipar körében segédi szakbavágó 
munkával eltöltött időnek a segédekről vezetett lajs
tromba, valamint záradék alakjában a segéd munka
könyvébe utólagos bevezetésénél szabálytalanul jár
nak el.

A 112.981—1932. K. M. számú rendelet szerint 
ugyanis a segédi szakbavágó gyakorlattal eltöltött 
idő', a segédekről vezetett lajstromban és záradék 
alakjában a munkakönyvben az ipartestületek által

eljárás folyamán, vagy egyébként hozott bírói ítélet, 
továbbá, ha az Országos Társadalombiztosító Intézet, 
illetőleg a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete ré
széről nála történt be- és kijelentést igazoló irat alap
ján a szakmunkában eltöltött idő kétségtelenül meg
állapítható.

Ebből a rendelkezésből következik, hogy az Or
szágos Társadalombiztosító Intézet és a Magánalkal
mazottak Biztostító Intézete által kiállítani szokott 
olyan bizonyítványok, annelyekből csak az említett 
intézetnél történt be- és kijelentés ténye, tehát csak 
a biztosítási jogviszony tartama tűnik ki, a be- és ki
jelentés időpontja azonban nem állapítható meg, a 
szóbanlévő utólagos igazolás és bejegyzés alapjául 
nem szolgálhatnak, mert az ilyen bizonyítványokból, 
— a biztosítás, illetőleg a be- és kijelentés megfelelő 
bírság lefizetése mellett utólag, a munkaviszony meg
történhetvén, — a szakbavágó idő kétségtelenül meg- 
nem állapítható.

A jövőben miheztartás végett tehát úgy is, mint 
m. kir. iparügyi miniszter, felhívom Címet, utasítsa 
felügyelő hatóságaik utján a hatósága területén mű
ködő ipartestületeket, hogy az Országos Társadalom- 
biztosító Intézet és a Magánalkalmazottak Biztosító 
Intézete által kiállított bizonyítványok alapján a segédi 
szakbavágó gyakorlattal eltöltött időt a segédekről 
vezetett lajstromban és záradék alakjában a segéd 
munkakönyvében csak akkor igazolják, ha a bizo
nyítványok tartalma szerint az említett intézeteknél 
a be- és kijelentés a segédi szakbavágó gyakorlat
nak igazolást kérő által megjelölt kezdő és végpontja 
után legfeljebb nyolc nappal történt, valamint ha az 
ipartestület rendelkezésére álló egyéb adatok a 
bizonyítvány adataival ellentétben nem állanak.

Ha az Országos Társadalombiztosító Intézet vagy 
a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete által kiállí
tott bizonyítvány a be- és kijelentés időpontjára 
vonatkozóan tájékoztatást nem nyújt, — az ipartes
tületek az említett intézetektől ezekre az adatokra 
vonatkozóan az 1927:XXI. te. 200. és 202. §-ában fog
lalt rendelkezésekre tekintettel tájékoztatást nem kí
vánhatnak. Ilyen esetekben az utólagos igazolást ké
relmezőt új bizonyítvány bemutatására kell felszólítani.

A m. kir. belügyminiszter úr közlése szerint az 
Országos Társadalombiztosító Intézet utasította a he
lyi szerveit, hogy az érdekelt munkavállalók kérel
mére, a segédi szakbavágó munkával eltöltött gya
korlat igazolása céljából kiadni szokott értesítésben 
(igazolványban) ne csak a biztosítási jogviszony tar
talmát tüntessék fel, hanem azt az időpontot is je lö l
jék meg, amikor a munkába belépést, illetőleg a 
munkából kilépést a munkaadó bejelentette. Hasonló
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Pörkölt kávé keverékeink
közismerten elsőrendű minőségeit

k e l e t i n d i á b ó l
behozott új különleges kávéfajokkal módo
sítottuk, amiáltal nz< k finomsága még az 
eddiginél is j o b b a n  fokozódott.
Kérjen p r ó b a fő z é shez mintát

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

értelemben utasította illetékes szerveit a Magánal
kalmazottak Biztosító Intézetének elnöksége is.

A fent előadottak az elsőfokú iparhatóságokra 
■— amely hatóságokkal ezt a leiratomat ugyancsak 
közölni kell, — szintén vonatkoznak, ha a munkában 
eltöltött idő utólagos igazolása tárgyában a 112.981 — 
1932. K. M. számú rendelet ötödik bekezdése értel
mében ők határoznak. Az iparhatóságok azonban a 
hivatkozott rendelet értelmében a munkában eltöl
tött időt az előterjesztett bizonyítékok mérlegelése 
alapján abban az esetben is igazolhatják, ha biztosító 
intézeti bizonyítványt egyáltalán nem is mutattak be.

„Mindig a vendégnek
van igaza . .

Amit ide címül írtunk, az a magyar vendéglátó 
iparnak alapvető axiómája. Ezt követjük is, amíg csak 
lehet, sőt amíg nem is lehet. Hogy azután ebből az 
elvből a gyakorlatban mi alakul ki és milyen esetek 
adódnak elő, mutatja az alábbi levélváltás, amely 
Németh Aladár kartársunk és egyik vendége között 
folyt le a legutóbbi napokban:

Május 31-iki kelettel a Britannia szálló igazgatósága 
a következő levelet kapta:

„Tekintetes Igazgatóság!
F. é. május hó 31-én d. u. 6 óra 30 perctől 6 óra 

45 percig tartózkodtam a kávéházban, ahol társa
ságomban lévő hölgy fogyasztott, amidőn én ez 
időt rendelés nélkül, várakozással töltöm — levélre 
vártam — a pincér rám oktrojált egy rendelést,

Schillinger UnnaGőzmosógyár Rt. 
Budapest, VI.,

Vörösmarthy-utca 47b.— Telefon: 1—2I3—85.
Az urszAg legrégibb, modernül berendezett gözmosodíijn.

itt fogyasztás nélkül tartózkodni nem lehet kitétellel 
nem csak engem bántott meg, de nagyon rontja a 
kávéház hírét és nívóját is ahová eddig jártam, 
ezután nem.

Tisztelettel refaktiát kérek a rendelés kifizeté
sét mellékelten küldöm.

Aláírás és cím."

Erre a levélre Németh Aladár kartársunk a Britan
nia szálló igazgatósága nevében a következőképp 
válaszolt:

1938, június 1.
„Nagyságos Urunk!
Tegnapi nb. levelében panasz tárgyává mél- 

tóztatik tenni, hogy tegnap d. u. kávéházunkban — 
miután már 15 percig rendelés nélkül helyet foglalt 
el — a szolgálatban lévő pincér közölte, miszerint 
„itt fogyasztás nélkül tartózkodni nem lehet". Nagy
ságod ezáltal kényszerítve érezte magát egy 60 
fillér összegű megrendelésre. Ehhez még 10 fillér 
törvényes kiszolgálási díj járult. Nagyságod felhí
vott bennünket arra, hogy ezt a 70 fillért térítsük 
vissza.

Sajnálattal értesítjük, hogy b. kívánságának 
nem tehetünk eleget. Iparunkat létalapjában rendí
tené meg, ha helyiségeinket és azok szolgáltatá
sait fogyasztás nélkül lehetne igénybe venni. Rezsi 
költségeink rendkívül nagyok. 200 állandó alkalma
zottnak adunk kenyeret. Erre képtelenek lennénk, 
ha a helyeket nem fogyasztó közönség foglalná el. 
A kávéházat nem lehet abszolút ingyenes váróte
remnek tekinteni. Még a pályaudvarok várótermei
ben is csak úgy lehet megjelenni, ha az utas vasúti 
jegyet, vagy perronjegyet vesz. A fizetett 70 fil
lérért mi teljes ellenértéket nyújtottunk s így en
nek a kis összegnek a visszatérítéséről nem lehet 
szó.

A mi álláspontunk az, hogy „mindig a vendég
nek van igaza". De aki kávéházunkban egy fillér 
fogyasztás nélkül kíván helyet foglalni, az nem 
vendég, hanem olyan személy, akivel semmi kap
csolatunk nincs.

Nagyságod még reklamációját is a mi levél
papírosunk és borítékunk felhasználásával írta. 
Hogy méltóztatik elgondolni, hogy mi képesek le
gyünk ilyen szolgáltatásokat nyújtani, ha Nagyságod 
egy fillérrel sem járul üzleti forgalmunkhoz.

Kávéházunk „hírét és nívóját" mi éppen a nem 
fogyasztó látogatóktól féltjük és azért tartjuk távol 
a nem fogyasztó látogatókat, hogy egyrészt helyet

Kristály ásványos forrásvizcsakSzentLukács védjeggyel eredeti
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biztosítsunk tényleges vendégeinknek, másrészt, 
hogy kávéházunk színvonalát fenntarthassuk.

Abban a reményben, hogy Nagyságod szíves 
lesz fenti érveket objektíven mérlegelni és magáé
vá tenni, maradunk szolgálatára mindig örömmel 
készen

méiy tisztelettel 
Britannia szálloda igazgatósága 

Németh s. k. '
Azt hisszük, hogy ehhez a ievolváitásr.oz r.em 

kell semmiféle kommentár

A b e s s z in la  és a k á v é
Ha a kávé hazájáról esik szó, mindenki Braziliára 

gondol. Hiszen ott termelik a legtöbb kávét és a leg
többet ott dobálják a tengerbe. Costarica, ez a kis 
középamerikai állam neve sem ismeretlen a kávéfo
gyasztók előtt. Annál kevésbé, mert ez az állam még 
zászlójelvényének is a kávécserjét választotta. Pedig 
a kávé igazi őshazája nem Brazília, nem is Costarica, 
hanem — Abesszínia. Onnan indult el hódító útjára.

A legenda
Vájjon ki fedezte föl a kávét? Tudós? Kutató? 

Utazó? Kereskedő? Egyik sem. Egy régi legenda sze
rint a juhok fedezték föl.

Körülbelül a tizenötödik században történt — 
mondja a legenda —, hogy egy juhász egy este nem 
tudott elaludni, mert nyája ahelyett, hogy nyugovóra 
tért volna, rendkívül élénken viselkedett. Juhai egész 
éjszaka, mintha megkergültek volna, ide-oda ugrán
doztak. Hajnalban a pásztor a különös esetet jelen
tette a kolostor papjainak, akiknek szolgálatéban ál
lott. A barátok kivonultak, hogy megnézzék, mi történt 
a juhokkal? Amint figyelmesebben körülnéztek, észre
vették, hogy a környező bokrok, amelyeknek tegnap 
még szép piros gyümölcsei és zöld levelei voltak,

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

legolcsóbban:

FRIED, K irá ly  ucca 44
KÖLCSÖNZÉSI

most mind letaroltan szornorkodnak. Kétségkívül a ju
hok legelték le.

A barátok kísérletet tettek a különös cserje gyü
mölcsével. Rájöttek, hogy élénkítő, izgató hatása van 
Ettől kezdve rendszeresen fogyasztották. Hamarosan 
hire terjedt a nagyszerű növénynek és lassanként el
terjedt az egész világon.

így szól a legenda.
A valóság

A tény azonban az, hogy a kávét Abesszíniában 
már ősidők óta fogyasztják. Onnan jutott el Arábiába, 
Dzsemál Eddin, adeni mufti honosította meg hazáié
ban és az imádkozó dervisek között terjesztette, hogy 
a virrasztást jobban bírják. Onnan Mekkába, majd 
Kairóba és Szíriába vitték. II. Szolimán vitte Konstan- 
tinápolyba, majd 1624-ben juttatták el a velenceiek 
Olaszországba és Keleti Európába.

Mintegy ötvenfajta kávécserje terem vadon a 
földön, de ezek között egyiknek sincs olyan jelentő
sége, mint a Coffea arabica-nak. Ha volna igazság a 
földön, akkor ezt is Coffea abessinica-nak neveznék, 
mert ennek a kávécserjének nem Arábia, hanem 
Abesszínia az igazi hazája. A világ különböző vidékein 
termő összes kávécserjéknek csaknem 90 százaléka 
ennek az abesszíniái kávéfajtának a leszármazottja. A 
brazíliai kávé is. Brazíliában 1927-ben, a kávé ottani 
meghonosításának 200-adik évfordulóján szobrot 
emeltek a kávé emlékére. Ez a szobor tulajdonképpen 
az abesszíniái kávé emlékműve.

Szakemberek véleménye szerint Absszínia nem

azt a márkás árut tartani, ainelv a mindennapi 
élethez szükséges és olcsó isi — A valódi 
„Frnnck‘‘ kávépótlék előnyei: rendkívül olcsó
sága és kitűnő minősége. Ezért vásárolják szi- 
vesen!
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Ha szerelj fehérneműjét, mosasson a fehérnemű gondozóba!
Speciális kelmefe-fő és  vegyii-ztitó 
vállalat. Kilós ruha tisztításánál az 
ingek kézzel lesznek vasalva. Fő- 

iizlel Budapest,V III .Baross utca 12*. Tel hív : 14 40 48
Kilós ruhát lágyítóit vízzel clormeniesen kezeljük

GŐZMOSÓ

nagy kiterjedésű kávéültetvényein terem még nra is 
a világ legjobb zamatú kávéja. Viszont Abesszínia ká
véja ma a világpiacon alig játszik szerepet. Minden 
lehetősége megvan azonban annak, hogy Abesszínia 
továbbfejlessze kávéültetvényeit és akkor komoly 
beleszólása lesz a kávé világpiacának alakulásába.

Képesítő okmányok
jóléti póídija 
az IPOK javára

A m. kir. iparügyi miniszternek 14.800—1938. Ip 
M. sz. a tanszerződés, a segédlevél, valamint a mes
terlevél kiállításának díjára vonatkozó rendelkezések 
módosítása tárgyában kiadott rendelete ezt mondja:

A tanszerződés, a segédlevél és a mesterlevél 
kiállításáért pótdíjat is kell fizetni, mégpedig

a tanszerződés kiállításáért a 6.052—1937. Ip. M. 
számú rendeletben megállapított díjon felül egy pen
gőt;

a segédlevél kiállításáért a 63.565—1927. K. M. 
számú rendeletben megállapított díjon felül két pen
gőt;

a mesterlevél kiállításéért a 30.000—1936. Ip. M. 
számú rendelet 322. §-ának második bekezdésében 
megállapított díjon felül három pengőt.

A mestervizsgálat ismétlése esetében pótdíjat 
nem kell újra fizetni.

A pótdíjat az alapdíjjal egyidejűleg kell megfi
zetni és azt az ipartestület, az iparhatóság, illetőleg a 
kereskedelmi és iparkamara az Ipartestületek Orsz- 
gos Központjának az Iparosok Országos Központi Szö
vetkezeténél lévő folyószámlája javára a 10.517. (Ipa
rosok Országos Központi Szövetkezete, Budapest) 
számú postatakarékpénztári csekkszámlára negyed
évenként — a postaköltség levonásával — befizeti.

Hfitö berendelések 
Fagylaltgépek

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

W E R T H E I N
F. és Tsa Utóda - Hütőgéposztály 
Budapest, V I, Lehel ucca I2. Telelőn: 498-69I.

Az Ipartestületek Országos Központja a pótdíjak
ból befolyó összeget költségvetése keretében iparos
jóléti célokra használja fel.

A rendelet 1938. évi június hó 1-én lép hatályba.

Érdemes kereskedősegédek 
és iparossegédek jutalmazása
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közli, 

hogy a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a 
Kamara területén olyan érdemes kereskedő, illetőleg 
az alábbi szakmákban működő iparossegédek közt, 
akik kereskedőnél, kereskedelmi társaságnál vagy a 
7.500—1935. M. E. számú rendelet 3. §-ában felsorolt 
iparok (fogadók, szállók, penziók, vendéglők, korcs
mák, kifőző üzletek, kávéházak, kávémérések, továb
bá a borbély- és fodrász-, nőifodrász-, kozmetikai-, 
manikűr-, pedikür-üzletek) egyikét jogosultan gyakorló 
iparosnál legalább 25 éve szolgálnak megszakítás 
nélkül, 50-ik életévüket betöltötték és eddig még mi
niszteri elismerésben, vagy jutalomban nem részesül
tek, a Kamara útján tizenkét darab 100.— pengős ju
talmat oszt. szét. A kitüntetettek elismerő oklevelet is 
kapnak. A pályázat határideje 1938. június 30. A rész
letes pályázati feltételek, amelyeknek pontos betartá
sához a miniszter úr feltétlenül ragaszkodik, megkap
hatok a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában. 
(Budapest, V., Szemere-u. 6.)

H__ Í R E K
A szakirányú tanonciskola vizsgája és jövő tanéve.

A budapesti tankerületi királyi főigazgatójának rende
lete folytán ipartestületi tanonciskolánk évzáró vizs
gája f. évi június hó 17-én (pénteken) déli 12 órakor 
fog testületünk tanácstermében megtartatni. Kérjük t. 
Kartársainkat, főként a szakiskolai felügyelő bizottság 
tagjait, valamint a tanonctartó Kartársakat, hogy a vizs
gán minél nagyobb számban jelenjenek meg. — Jú
nius 24-én (péntek) és 25-én (szombat), valamint szept. 
1, 2, és 3-án délelőtt 10— 2 között történnek meg a 
jövő tanévi beiratások. Felhívjuk tanonctartó kartár
sainkat, hogy e határidőket jegyezzék elő és tartsák 
be.

Elöljáróságig ülés. Felhívjuk a Budapesti Kávésok 
Ipartestülete előljárósági tagjainak, valamint szám- 
vizsgáló bizottságának figyelmét arra, hogy a június 
havi előljárósági ülés f. évi június 24-én (pénteken) 
déli 1 órakor a testület tanácstermében fog megtar
tatni. Arra való tekintettel, hogy az elöljáróság július 
és augusztus hónapokban rendszerint ülést nem tart, 
kérjük az elöljáróság tagjait, hogy ezen a szezonzáró 
ülésen minél teljesebb számban vegyenek részt.

Ipartestületi és adóközösségi hivatalos órák. Kö
zöljük a testület t. Tagjaival, hogy f. évi június hó 15-
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tői kezdve — a nyári időszak folyamán — a testület 
és adóközösség irodája naponta csak 8— 2 között 
működik.

özv. Grosz Albertné elhunyt. Június hó 4-én hunyt 
el rövid szenvedés után özv. Grosz Albertné szül. 
Perlusz Mária úrnő, néhai Grosz Albert kartársunknak 
— a Lánchíd kávéház egykori tulajdonosának özve
gye. A megboldogult úrnő férje halála után maga ve
zette kávéházát, melyet a múlt év vége felé adott 
el. Kora elhunytét édesanyja, gyermekei, testvérei és 
kiterjedt rokonsága gyászolják. Június 7-én temették 
nagy részvét mellett a farkasréti temetőbe.

önálló Ipari és közgazdasági ügyosztály a fővá
rosnál. A székesfőváros törvényhatósága elhatározta 
az V. közlekedésügyi és ipari ügyosztály kettéválasz
tását. A szétválasztásra rövidesen sor kerül és úgy 
értesülünk, hogy az újból önállóvá váló ipari és köz- 
gazdasági ügyosztály élére Beliczay Imre tanácsnok 
kerül, aki jelenleg a Vili. kerületi elöljáróságot vezeti.

A dohányzási tilalom figyelembe nem vétele az 
ipartörvény 94, szakaszába ütközik. Az egyik vállalat
nál szolgáló tisztviselőt többízben figyelmeztették, 
hogy a főnök nem szereti, ha a szobában dohányoz
nak. A tisztviselő a dohányzást egy darabig abba is 
hagyta, de azután ismét dohányozni kezdett, amiért a 
cég főnöke azonnali hatállyal elbocsátotta. Az ügy a 
járásbíróság, majd a törvényszék elé került, mely a 
tisztviselőt azzal a keresetével, hogy a felmondási 
idő hátralévő részére illetményeit ítéljék meg, eluta
sította azzal a megokolással, hogy a dohányzási tila
lom figyelembe nem vétele az ipartörvény 94. szaka
szába ütközik és az üzleti fegyelem megbontásáa al
kalmas.

Megkönnyítették az abesszíniái kávé kivitelét. Az
abesszíniái alkirály elrendelte, hogy a kávé kiviteli 
vámját 8 százalékról V2 százalékra csökkentsék. 
Ugyanakkor az abesszíniái kávénak a vámszámítás 
alapjául szolgáló árát métermázsánkint 400 lírában 
egységesen állapította meg.

A halkolbász. Egy idő óta Németországban kol
bászt és kolbászszerü készítményeket halakból, kagy
lókból és rákokból állítanak elő. Ezeknek a hal-, rák
vagy kagylókolbászoknak forgalmát külön rendelke
zések szabályozzák.

A szaklapot ne csak a főnök, hanem az alkalma
zott is olvassa. Németországban megállapítást nyert, 
hogy a tanoncképzésnél nem lehet megfelelő ered
ményt elérni, ha a tanoncnak nem adnak lehetőséget 
arra, hogy szakmájának szaklapját olvashassa. A leg
utóbbi tanoncvizsgákon vizsgálat tárgyává tették, vai- 
ion a vizsgázó tanoncoknak módjuk volt-e a szaksajtó
ba betekintést nyerni. Megállapítást nyert az, hogy 
azok, akik a szaklapot nem olvasták, sokkal rosszabb 
eredménnyel vizsgáztak, mint azok, akik rendszeres 
olvasói voltak a szaklapoknak. A szaksajtó nemcsak 
a főnökökre és üzletvezetőkre nézve fontos és nélkü
lözhetetlen, hanem ugyanannyira a segédeknek és 
tanoncoknak is, ezért minden iparűzőnek feladaté

Gschwindt f̂ e
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

vá kell tenni, hogy a szaklapot alkalmazottjának is 
adja át olvasásra.

Megengedték a kátrányfesték használatát — de 
csak eperfagylalt készítésénél. A cukrászok régi kí
vánsága csak kis részben teljesedett: a napokban 
megérkezett a földmívelésügyi minisztérium leirata a 
budapesti cukrászipartestülethez, mely szerint megen
gedik, hogy a fagylaltkészítésnél méregmentes kát
rányfestéket használhassanak a fagylaltkészítők, de 
csakis az eperfagylalthoz, míg a többi fagylaltfélék
nél a kátrányfesték használata továbbra is tilos.

A méregmentes kátrányfesték a fagylaltnál arra 
szolgál, hogy a rendeletnek megfelelően élkészített 
fagylaltnak ne csak jó íze legyen, de szép színével 
gusztusosán nézzen ki. Már pedig, hogy ezt a fagylalt
készítők elérhessék, a konzervgyümölcsvelővel ké
szüti többi fagylaltfajták színezésére is szüksége van. 
Hiszen a méregmentes kátrányfesték, melynek haszná
lata a cukrászsütemények színek cukorral való bevo
násához és cukorkaáruk készítéséhez meg van enged
ve, a többi fagylaltfajtáknál (málna, barack stb.) épp 
oly ártalmatlan, mint az eperfagylaltnál, cukrászsüte
ményeknél és cukorkáknál.

így tehát indokolt az a kívánság, hogy ezt a fes
tékanyagot a többi fagylaltfajtáknál is engedjék meg, 
mert nagyon furcsa lenne, ha a cukrászt vagy fagy
laltkészítőt megbüntetnék azért, mert méregmentes 
kátrányfestéket használ a színtelen őszibarackfagylalt 
színezésére, míg ugyanennek a festéknek az eper
fagylalt festésére meg van engedve.

A fagylaltrendeletnek azt a részét, mely előírja, 
hogy minden liter fagylaltnak 35 dkg cukrot kell tar-

dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Kréta,
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt. |
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RTZ JÁNOS
Budapest, VII., 
Akácfa ucca 55. 
TELE FO N : 140 629

Uj é~> h a z o á lt teljes KÁVÉHÁZI 
be re - dezések, BILLIÁRDASZTA- 
LO K,dákók, golyók r agy raktára 

E L A D Á S - V É T E L

talmaznia, olyformán kellene megváltoztatni, hogy a 
cukortartalom 20—35 dkg-ig legyen megengedhető. 
Ez a kívánság nem is a cukrászoktól ered, hanem a 
fogyasztóközönségtől, mert nem minden fogyasztó 
szereti a nagyon édes fagylaltot. A nyúlánk alakját 
féltő hölgyközönség egyenesen tiltakozik a nagyon 
édes fagylalt felszolgálása ellen, mert fél a megbí
zástól.

Ausztrália friss gyümölcsöt szállít Londonba. Azok 
a kísérletek, amelyeket Ausztráliáa friss gyümölcs ex
portálásával folytatott, teljes sikerrel jártak. Főként 
barackot, szilvát, cseresznyét és ananászt egyes hajók 
speciálisan e célra gázzal telített kamráiban szállítot
ták. Ez a gyümölcsexport eddig Londonba irányult. 
Minthogy a szállítmányok kifogástalan állapotban ér
keztek meg, Ausztrália frissgyümölcsexportját az ed
digi módszerrel jelentékenyen fogja emelni.

Aimakenyeret találtak fel és hoztak forgalomba 
Amerikában. Az Egyesült Államokban 1937-bén rekord 
almatermés volt. Az értékesítés igen súlyos gondo
kat okozott. Megoldást kellett tehát keresni a felesleg 
elhelyezésére. Washingtonban az Unió egyik legna
gyobb almatermő államában most meg is találták az 
értékesítés módját: kenyérré dolgozzák fel az almát. 
Az almakenyeret már szabadalmaztatta is feltalálója: 
C. A. Dorn.

Az újfajta kenyér mintegy 20 százalék almát tar
talmaz és több értékes tulajdonsággal bír. Elsősorban 
legalább egy hétig teljesen friss állapotban marad, 
Azonkívül rendkívül ízletes és harmadsorban igen sok 
A, B, C és G vitamint tartalmaz. Az almakenyeret egye
lőre csak egy nagy washingtoni kenyérgyár állítja elő 
máris igen szép eredménnyel.

A feltaláló reméli, hogy az Egyesült Államokon 
kívül rövidesen Kanadát is meghódítja az újfajta ke
nyér. Ez annál is inkább kívánatos volna, mert hiszen 
időközönként Kanadában is igen nagy almafelesleq 
mutatkozik.

A braziljai kávépolitika és kávépusztítás. Brazília 
nemzeti kávéhivatalának tanácsa elhatározta, hogy az 
1938—39. évre a termés 30 százalékának megsemmi

Greguss István Tel.: 123-9S3.
Budapest, VI., Szinyei Merse-u. 28

sítését javasolja és a kárpótlást azért zsákonként két 
milreisre csökkenti. Az elmúlt évben az 1936— 37. évi 
termés 64 százalékát semmisítették meg s az új kávé
politika bevezetése előtt úgy tervezték, hogy az 1937 
—38. évi termés 70 százalékát megsemmisítik. A mos
tani határozat tehát annyit jelent, hogy a világpiacra 
Brazíliából sokkal több kávé fog tódulni, mint a múlt
ban.

A vagyonváltság megoszlása. Hivatalos tájékozta
tást adtak ki arról, hogy kik fogják fizetni a 600 millió 
pengős vagyonadót. Az újabb tájékoztatás megálla
pítja, hogy 350 millió pengő teher a vállalatokra, 250 
millió pedig a magánosokra esik a 600 millióból. Ezt 
a 250 milliót csak azokra vetik ki, akiknek 50.000 pen
gőnél többet ér a vagyonuk. Ezt az 50.000 pengőt is 
úgy számítják, hogy a vagyon értékéből levonják az 
azt terhelő összes terheket és csak ha a levonás után 
marad fenn 50.000 pengőt elérő tiszta vagyon, akkor 
kell vagyondézsmát fizetni. A háztulajdonos tehát a 
ház értékéből levonhatja a bekebelezett terheket, a 
földtulajdonos is levonhatja a jelzálogos tartozásait. 
A közönség széles köreiben élt az aggodalom, hogy 
ezeket a levonásokat nem engedik meg. Most a hiva
talos tájékoztatás ezeket az aggodalmakat eloszlatta 
s megállapította az alapelvet, hogy csak a tiszta va
gyon után kell fizetni.

Az Áicllenőm's Országos Kormánybiztosa meg
alakította Véleményező Bizottságát. A IX. alcsoport
nak, amely az élelmezési ipari alcsoport, következők 
a tagjai: vitéz alistáli Halomi Ágoston, a (iscliwimll 
szeszgyár vezérigazgatója. Hrauch kolbászára gyár 
igazgatója. Bessenvev Ferenc, a Magyar Seriőzök 
Egyesületének alelnöive, Burchard-Bélaváry Rezső dr. 
ny. miniszteri tanácsos, az Első Budapesti Gőzmalom 
rt. igazgatója, Gundel Károly vendéglős, Dreher-Hag- 
genmaeher Henrik a Dreher-Haggenmacher Első Ma
gyar Részvényserfözöde rt. igazgatója, Hankóczy .lenő 
m. kir. ívisérleliigyi főigazgató, lvoch Gyula hentes- 
mester, Moór Jenő a budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara titkára. Rosta János dr., székesfővárosi ta
nácsnok. ifj. Schmidt Richnrd a Schmidt és Császár 
Gőzmalom igazgatója, Schrancz András dr. egyetemi 
m .tanár, Szent jóby-Staub Elemér ny. h. államtitkár, 
Vájná Ede ny. székesfővárosi tanácsnok. Vas Imre 
gyarmatárnnagykereskedő, Zimmer Ferenc kereske
delmi főtanácsos,, a Külkereskedelmi rt ügyvezető 
elnöke.

Szaktunáeskozás a mestervizsgákról. A kézmíi- 
vesipar nívójának emelése érdekében nemrég hasznos 
újítási vezettek be: a mestervizsgákat. Az élelmiszer- 
szakmában a húsiparosok, a pékiparosok közül sokan 
letették már a mestervizsgát. A mestervizsgákról in
tézkedő egyes rendelkezések módosítása és kiegészí
tése ügyében a Budapesti Kereskedelmi és Iparkama
ra a körzetébe tartozó mestervizsgáló bizottsági el
nökökkel és alelnökölckcl szaktanácskozás volt Nagy 
Antal, felsőházi tag. kamarai alelnök vezetésével. 
Moór Jenő kamarai titkár ismertette az iparügyi mi
nisztérium rcndelelervezetét. Az, ankét egyhangúlag 
elfogadta a mestervizsgáié bizottsági elnökök, t.lelnö- 
kök és tagjai megbízatásának megszűnésével kapcso
latos új rendelkezéseket, továbbá a bizottsági eluö-
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kökkel és tagokkal szemben esetleg 1‘elnierülö elfo
gultsági panaszok intézésének uj remijét. Állást log- 
laltak abban az irányban, Imgy a mislervi/sgálatok- 
ra a bizottságok tagjait és a vizsgázókat a Kamara a 
bizottsági elnökök közreműködésével hívja meg. A 
szak tanácskozáson egyöntetűen állási foglaltak a szer
zel! jogok védelme tekintetében, ami azt jelenti, hogy 
a jövőben azoknak nem kell mestervizsgát tenniük, 
akik régebben saját személyükben képesítéssel ren
delkeztek, illetőleg képesítéshez kötött ipart lob lát
ták tekintet nélkül arra, hogy iparukról bármely ok
nál fogva lemondottak, vagy azt szüneteltették.

Szabályok a munka
könyv kiállításáról

A munkakönyv pontos kitöltése és kiadása. A 
segéd munkából történt kilépése alkalmával az iparos 
köteles a munkakönyv egyes rovatait lelkiismeretesen 
és az igazságnak teljesen megfelelően pontosan kitöl
teni. Ennek ellenére gyakran előfordul, hogy egyes 
munkaadók a munkakönyveket hiányosan töltik ki, a 
kilépés napját és különösen tényleg fizetett munka
bért nem írják be a segéd munkakönyvébe. Az alkal
mazottnak ez ellen joga van felszólalással élni, orvos
lás hiányában az iparfeliigveleli hatósághoz fordulni.

.1 mnnkabérrovut kilötésénel amit pedig köte
lezően ír elő a törvény helytelen az a gyakorlat, 
hogy a bérrovatba „egyeznn n\ szót írnak. A tör- 
vénv szerint a tényleg fizetett munkabér összegét 
kell beírni, tehát pl. ..heti ö pengő”.

.4 könyvnélkidi felfoyodás következményei. Az 
az iparos, aki olyan segédeket fogad fel, aki az előbbi 
munkaadójával kötött munkaviszonyának törvényes 
megszűnését nem igazolja, az a segéd eltávozása által 
az előző munkaadónak okozott kárért anyagilag fe
lelős. de iparkihágást is követ el. Ha a segédnek mun
kakönyvé nincsen, úgy alaposan feltételezhető, hegy 
az előző munkaadójától szabálytalanul lépett ki

Kártérítés a munkakönyv szabálytalan kitöltése 
vayy késedelmes kiadása miatt. Ha a munkaadó a 
segéd kilépésekor a munkakönyvét kitöltve adja át, 
avagy egyáltalán nem adja át, akkor a pénzbünteté
sen felül még kártérítési követelésnek is kiteszi ma
gát, mert ilyen esetben a segéd joggal követelheti az 
egyheti elmaradt munkabérének megtérítését.

Aki a törvényes rendelkezéseket nem tartja he. 
az az 1884:XVII. te. 157. § a) pontjába ütköző kihá
gást követ el Az. iparosok tehát saját jól felfogott 
érdekükben cselekszenek, ha a munkások félfogadása 
és elbocsátása körül a legnagyobb gondossággal jár

G yőződjék meg kártyá ink  kiváló  minőségéről.

C H R O M O  M A G Y A R  Á LTA LÁ N O S  
PAPÍR IPAR R É S Z V É N Y TÁ R S A S Á G

KÁRTYA6YÁRA,
B U D A P E S T .

G yárte lep  é s  i ro d a ;  Városi le raka t:
X , Füzér-utca 57-59 VI., LisU Ferenc lér 5.
telefon 148 420 T ele lő i  119-041.

nak el, illetve a munkásügyek intézésével megbízott 
alkalmazottat a fentebb ismerteteti rendelkezések szi
gorú betartására kötelezik.

ipa ri és közigazgatási h irek
Mikor nem kötelező a fizetéses szabadság? A fi

zetéses szabadságra vonatkozó rendelet hatálya nem 
terjed ki olyan kisiparos alkalmazottaira, aki üzemé
ben a tanoncokal s a tizenhatéven aluli munkásokat 
nem számítva, állandóan legfeljebb két alkalmazot
tal foglalkoztat.

Árrontás önköltségi áron alul. Oly árusítás, mely 
a nyereségre törekvő észszerű üzletvitel elveivel ellen
tétben áll, a versenytársak megkárosítására, esetleg 
tönkretételére alkalmas és nyíltan erre is irányul, az 
üzleti tisztességgel és általában a jó erkölccsel össze 
nem fér. Komoly gazdasági érdeket és indokokat nél
külöző az a magatartás azonban, amelynek a verseny
szabadság, a jog ürügye alatt kizárólag az a célja, 
hogy a versenytársak üzleti eljárását pellengérre ál- 
Iitsíi és ezzel megkárosítsa: a versenytárssal szemben 
az üzleti tisztességbe és igy a Tvt. I. szakaszának ren
delkezésébe ütközik. (Bp. kam. Vál. Bir. 19,u98—
] 957.)

Szabadságolt alkalmazottak nyilvántartása. A
munkaadó köteles az alkalmazottak szabadságolásá
ról az ellenőrzés eszközölhetése céljából nyilvántar
tást vezetni. Ezt a nyilvántartást minden egyes segéd
ről már szolgálatbalépésekor kell felfektetni. A már 
alkalmazásban lévőkről pedig azonnal, mert a rende
let folyó évi február hó 1-én már életbelépett. A nyil
vántartásnak az a pontja, mely a szabadság időtar
tamai foglalja magában, akkor kell bevezetni a nvil-

¥

Sós és édes, BOPOCOS az idény süteményujdonsága

Készíti: S T E I N E R  KEKSZGYÁR T elefo n : Í4-19-85
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Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

Imperiáí -  Koyal -  Angol rendszerű teakeverékek
originál 2'50 és 5 kg os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

Kávésok áruforgalmi R.-t.-íoi
B udapest, V il i . ,  J ó zse f-kö ru t 5 8 .
Telefon: 1—392— 77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

vánlartásba, am ikor a szabadságot az alkalm azottal 
közöljük; az illetményre vonatkozó rendelkezést pe
dig, am ikor az illetményt a szabadságodnak kifizet- 
lük. Ezt a nyilvántartást a legpontosabban kell vezet
ni és kívánságra a hatósági ellenőrző közegeknek fel
mutatni.

Megvonták egy iparostól a ianoncfartási jogot.
Érdekes elvi jelentőségű döntést hozott a győri első
fokú iparhatóság. A tanoncvizsgáló bizottság ‘lőtt 
m ár másodízben vizsgázott egy tanonc és mindkét 
alkalom m al megbukott. A két sikertelen vizsga alap
ján a bizottság azt az előterjesztést tette az elsőfokú 
iparhatósághoz: vonja meg a mestertől a tanonctar- 
tási jogot, mert kizáróan az ö m ulasztására vezethető 
vissza, hogy a tanonc nem tudott megfelelni a legele
mibb kérdésekre sem. Az iparhatóság helyt adott az 
előterjesztésnek és megvonta a mestertől a tanonctar- 
tási jogot.

Özvegyi jogon iparnak újból való megkezdése.
Az iparos, aki elhalt házastársának iparát az 1936: 
VII. le. hatálybalépése elölt özvegyi jogon gyakorol 
la s azt újból folytatni kívánja, meslervizsgálal lele
teiére nem kötelezhető, mert az özvegyi jogon folv- 
latotl iparra szakképzettséget igazolni nem szükséges. 
(3378— 1938. Ip. M. sz.)

Üzletvezető alkalmazásának bejelentési kötele
zettsége. Az I922.XII. Ic. 43. §-a szerint az ipar álla
dókéban beállott m inden változást, ideértve az üzlet
vezetőnek alkalm azásbavételét is, az iparhatóságok
nak nyolc nap alatt be kell jelenteni. \  törvény e be
jelentési kötelezettség tekintetében tehát nem tesz 
különbséget szabadipar és egyéb ipar között és nem 
mentesiti az iparost az üzletvezető nlkalmazásbavéte- 
lének bejelentése alól akkor sem, ha az üzletvezető 
az iparosnak házastársa. Az üzletvezető alkalm azásá
nak bejelentésére annál is inkább nagyobb szükség 
van. m ert az iparhatóságnak csak a bejelentés tudo
másulvétele tárgyában hozandó határozat alkalmával 
nyílik módja elbírálni, hogy az üzletvezető — az 1922:

XII. te. 10. S-a szeriül saját személyében rendel
kezik-e m indazokkal a feliételekkel, am elyek az pár 
önálló gyakorlásához szükségesek. (13.512 1937.
K. »K. M.)

(jyúgyház alkalmazottaira a borravalóiéiul,szert 
megszüntető rendelet alkalmazandó-e? A m. kir.
pénzügym inisztérium  kezelésében állé) ,, Tisztvise
lők Háza", Hévíziiirdön gyógyház és igy em berbaráli 
intézmény jellegével bir, am elynek szállásadó és élel
mező tevékenysége a 78.000— 1923. K. M. számú ren 
delet 129. 130. §-ai szerint sem fogadó-, sem vendég
lőipari üzletnek nem m inősíthető.

Minthogy pedig a borravalórendszeri megszüntető 
2787— 1936. k . K. M. szánni rendelet csak a fogadók
ra szállodákra, penziókra) vendéglőkre és kávéhá
zakra alkalm azható, kétségtelen, hogy a iöntem lileit 
intézet, mely nem nyilvános jellegű, m ert abban csak 
lisztviselők és azok családtagjai beutalás a lap ján  he 
lyezlielők el. a rendelet hatálya alá nem vonható és 
igy az intézet felelős vezetőjének egy volt intézeti 
leiszolgáló alkalm azottal szemben a m unkabér m eg
szabása terén követeti eljárásából kihágás ténye meg 
nem állapítható.

Verseny társ üzlet helyiségének kibérlése. A ver
senytárs üzleti helyiségének a bérleti szerződés jog
szerű megszűnésétől kezdődő illőre való megszerzése 
önm agában véve szabad és m egengedett cselekmény, 
amely a Tvt. a lap ján  tiltottá csak annak  kísérő kö 
rülményei folytán vállnitik.

A felek szabad megegyezés esetén a felm ondási 
idő az ipartörvény 92. g-ában m eghatározott törvé
nyes m értéket m eghaladja és ezen felül végkielé
gítés is kiköthető, következéskép a felek 6 hónapi fel
mondási időben és felperesnek végkielégítésben való 
részesedésében érvényesen m egállapodtak. ('Ív. II. 
3160— 1937.)

A munkabéreknek a hét közepén való kifizetése
ügyében a kereskedelm i és iparkam ara  kérelm et in
tézett a m inisztérium hoz, hogy a kérdés kötelező ere
jű szabályozásától egyelőre tekintsen el. A m iniszter 
legutóbb leiratot intézett a kam arához, melyben ki
emeli. hogy a kérést m agáévá telte, m ert tény, hogy 
törvényes intézkedés nélkül is egyre inkább elterjed 
az a szokás, az. iparban, hogy a m unkabéreket a bél 
közepén fizetik ki és felszólítja a kam arát, hogy a 
szokás általánossá télele érdekében az érdekeltség 
körében fejtsen ki propagandái. (7072- 1938.)

Kereskedőt családtagja helyettesítheti. Községi 
icnilőr jelentése alapján panaszt tettek egy falusi la
kos ellen, hogy iparjogosilvány nélkül barom l'ikeres- 
kedéssel foglalkozik. Az ügyiratokból k itűnik, hogy 
az illetőnek anyja „barom fi és lőj á s k o Iá lkod á s r a ‘ jo 
gosító iparigazolvánnyal rendelkezik. Ez a kereskedő 
hajlóit korú, beteges, ezért helyette fia, akivel közös 
haztarlasban el, m int kisegítő családtag szokott a 
piacokra helyette eljárni. M inthogy üzleti szokás és 
gyakorlat, hogy az iparüzöl betegsége, távolléte, a k a 
dályoztatása slb. esetére a családtagok kisegítik, h e 
lyettesítik az üzletben azzal, hogy valaki a piacon ipar
igazolvány nélkül anyja nevében barom fit vásárolt, 
kihágást nem követett el. (14,637— 1937.)
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Hattyú gűzmosó kölcsönző vállalat I
Hzáruz v e g y t l i i t l t á a  é« festés

Budapest, VII., KlauzáLutca 8. — Telefon: 1-585-59
Ac ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb moaási-rendszer.

Vigalmak rendezésének iparjoga. Hangversenyek, 
műsoros ünnepélyek, zászlószentelések, stb. alkalmi 
események ünnepségeinek lebonyolítására, rendezé
sére, m int szabad iparra, az iparjogositvány, a tör- 
véynes teltételek egyébkénli tennforgása esetén aka
dálytalanul kiadható. Az ily iparjogositvány ének
és zeneművészek közvetítésére nem jogosít. (17029—
1937.)

Szolgálati szerződés jön létre, ha a munkavállaló 
a másik lél, a m unkaadó üzletében, vállalatában .i/ol- 
gálalok teljesítésére m unkabér ellenében kötelezi m a
gát. Ez a kötelezettség nem bizonyos mű, vagy ered
mény előállítására, hanem m eghatározott természetű 
szolgálatok teljesítésére irányul és a m unkavállaló
nak m unkaerejét a m unkaadó javára egészben, vagy 
részben leköti. (K. II. 2803— 1936.)

Az alkalmazottaktól levont OTI-járuIék be nem 
fizetése kihágás. Az ÜTI a biztosítási járu lékhátralé
kok nagyságára való tekintettel utasította az ügyvitelt, 
hogy a fizetéssel hátralékos munkavállalóval szemben 
a törvény vonatkozó büntető rendelkezéseit erőtelje
sebben alkalmazza. A törvény értelmében ugyanis 
amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendel
kezés alá nem esik, 1000 pengő, ismétlődés esetén 
pedig 8000 pengőig terjedő pénzbírsággal kell büntet
ni azt a m unkaadót, aki a járulékokat, dijakat esedé
kességük szerint be nem fizeti.

Az a m unkaadó pedig, aki a fizetésre kötelezet! 
m unkavállalójától levonható részt (tehát a járulék fe
lél) a törvényes határidőben szándékosan nem fizeti. 
— am ennyiben cselekménye súlyosabb büntető ren
delkezés alá nem esik — kihágást követ el és 2 hó 
napig terjedhető elzárással és 000 pengőig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő.

Vendéglősipar gyakorlása iparengedély nélkül. 
Vendéglős, aki iparát 22 éve iparengedély nélkül űzi. 
iparűzését iparjogilag a kereskedelemügyi miniszter 
kivételes engedélye alapján teendő szakvizsgával ala
pozhatja meg.

Cukrászda ülő vendégei. Cukrászdában ülő ven
dégeknek tejes kávé kiszolgállaható, de feketekávé 
nem. A cukrászdák hétköznapi (szombati) és vasár
napi zárórája egységesen van szabályozva és pedig 
májustól augusztus hónapig bezárólag éjjeli tizen
egy órában (150.045— 192(5. II. M. sz. rend.). A nem 
tiltott szerencsejáték fogalma alá eső kártyajátékok 
kártyapénz, vagy más cimen fizetendő dij szedése 
nélkül is játszhatók.

Cukrásznak kávémérésre szóló iparengedélvt kell 
váltania, ha cukrászdájában feketekávét akar kiszol
gálni.

T aiio nesze rzőtf és szünetelése a tanom* betegsége
miatt. Ha a tanoncszerződés a tanonc súlyos beteg
sége miatt felbontatott és a tanonc egy évet meghala
dó szünetelés után iparában más mesternél újra tá 
rnáiéként helyezkedett el. volt mestere a tanom* szülő
ivel szemben kártérítési igényt nem emelhet.

Tllffll I m u s ía r* m á lna , c itrom -, 
I I V i l i  I n a r d n c s "s z ö r p ,  ketchup  
■■ " U H  W orces ie r& h ire  halkonzervek

GOTTUEB GYÁRTMÁNY
TELEFON: 296-702.

Ki büntetendő Iparossegédnek bejelentetlenül 
való alkalmazása esetén? Az 1884 :XVII. te. 90. S-u 
szerint az iparos oly segédet föl nem fogadhat, ki az 
előbbi m unkaadóval kötött szerződésnek törvénves 
megszűnését nem igazolja. Az igazolás eszköze a 
m unkakönyv, mely az előző szolgálatból yaló sza
bályszerű kilépés tényét igazoló bejegyzést kell, hogy 
tartalmazzon. Ez a rendelkezés áll arra  az esetre is, 
ha a segéd kisegítő m unkásként alkalmaztatott.

Ugyané törvény 103. szakasza szerint a munká- 
balépés alkalmával az iparos a könyvet a segédtől 
átveszi és a segéd alkalm ázásál a m unkakönyv be
mutatásával legkésőbb kél* bét alatt az iparhatóság
nak bejelenti.

Viszont nincs a törvénynek oly szakasza, mely az 
iparossegédet kifejezetten arra  kötelezné, hogy a 
.szolgálatbalépés alkalmával m unkakönyvét a m unka
adó kezére adja. Ily rendelkezés fölösleges is volna, 
mert a fönthivatkozott törvényszakaszok érvényesü
lése esetében szolgálati viszonyban nem is léphet. A 
fennforgó esetben tehát csak a m unkaadó büntethető.

Első lépés az iparosok öregségi biztosításának 
megvalósítása felé. Az iparügyi miniszter elé többiz- 
ben terjesztettek javaslatot érdekeltségek az egyes 
foglalkozási ágak öregségi biztosításának megszerve
zésére. Különösen a kisipar körében hangzottak el 
gyakran ilyen kérések, amelyek — értesülésünk sze
rint — most konkrét form át öltenek. Az iparügyi 
miniszter tudom ásunk szerint adatgyűjtést rendel el 
a legközelebbi jövőben az iparosok öregségi biztosítá
sának körülményeire. Ez az adatgyűjtés az első lé
pés e biztosítási ágazat megvalósítása terén és beava
tott körökben úgy vélik, hogy a következő gazdasági 
évben sor kerül az új intézmény létesítésére.

A németek fogházzal büntetik az OT1 befizetések 
elmulasztóit. A berlini Amtsgericbt két testvért, akik
nek Berlinben közös épitővállalatuk volt, jogérvénye
sen fogházzal büntetett és pedig az egyiket egy hó
napra, a m ásikat pedig három heti fogházra. Azonkí
vül kötelezte őket a törvényes eljárás költségeinek a 
viseltesére. Az államügyészhez beadott feljelentést a 
m unka birodalmi Treuhanderje telte meg és ahhoz a 
munkásság egv sora csatlakozott, azon a cimen. hogy 
az ő üzemük vezetői társadalombiztosítási járulékai
kat nem szolgáltatták be kötelességszerüen. A tör
vényszék folytatólagos mulasztást állapított meg a 
birodalmi mimkásbiztositás, a munkaközvetítő és a 
m unkahiánybiztositás, valamint az alkalmazotti biz
tosítás kárára és ezen az alapon hozta meg ítéletéi.

Piszkos falak, plafonok és tapéták tisztítása
S z ő  v o t s é g  ucca 26 . szám  
T.: 138 -376  Bemutatás díjtalanC O R V IN
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Alapi uatoít: 1885. HENNEFELD Alapittatoít: 1885.

J É G S Z E K R É N Y G Y Á R
Jégszekrények, .-örkimérőkészülékek, ekklromos hűtőkészü
lékek, elektromos lagyUilil'é'Züőgépek és konzervátotok

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

H H a r o g min.
ib;;h
to
irt :
ÍHUi
US
ÍSl*nfc
sijc

■HiHiar'H} aran~ni y» «ru ana

c o r v  i  n  A Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!
könyv- és papirkereskedés _ _ -  -   ̂ „
vili., józsef.körút 48 Modern kolcson kon yvtar

T e le fon : 1 -375 -86  h a v i  b é r d i j  1 p e n g ő

If j. G r ü n w a ld  M ó r
Ferenc József-rakpart 6.

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

FIG YELJÜ NK! K . Í S
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára, 

óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PISTIIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., R o ttenb ille r-u . 17 

Telefon: 1-310-03, 1-463-71. 
védjegy- Alapittatott 1824. I
M á r v á n y b ó l
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokul 

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

sarok.) Telefon: t -378-09.

w m  m
lO llfO G V A lo  KÚlÓAUGEDÍb

Kapható:
Berkovits
papirárugyár 
kávéházi, éltermi 
és cukrászati 
kellékek 
BUDAPEST,
V II ,  SÍP U C CA  4 
Telefon t 142-531

Kávéházi tűzhelyek
njtfy fülódnya,' imglakarltátsal.  Fő'őedényeli. Üstök, kávéfőző- 

kaiiadx állandó raktára. Ónozán

l a i t c s u r á k  G u s z t á v
aranykosz írás cé(f, Uudap.st, VI.. Országblró-uc a 3s 

felelőn : 298-582

BORPALOTA RT.
Budapest, VI., K irá ly  ucca 26 . szám.

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

palackozva és hordóíételben.

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

s a j á t  é r d e k é b e n  kérjen a já n la to t 
TÜKÖR ÉS ÜVEGÁRUHÁZTÓL
Népszinház-ucca 33. Te le fon : 338—613 
Használt be lga -tU krök  nagy vá lasztékban

N A G Y  I G N Á C  pincefelszereMsi
1 I v I I H U  cikkek raklára

BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT ».
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. ni.: borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, cimkék stb. T: 1-416 ló

Felelős kiadó: L>f. (íaál Fűdre.
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai müinlé/i le 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5,
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