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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Október 5-ig megfizetendő a III. negyedévi iizlelbér harmadik részlete.
Október 6-ig megfizetendő a nem átalányoz.ott
és nem zenés kávéházak vigalmi adója.
Október 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai
megfizetni október iiavi forgalmi és l'ényüzési adó
átalányukat.
■' Október 15-ig fizetik a íenyiizési adót azok, akik
nem tagjai az adóközösségnek.
Október 20-ig befizetendő az átalányozolt és
zenés kávéházak vigalmi adója.
Október 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti-, külön- és rokkantellátási adó.
A Magyar Kávésipari Évkönyv 1958. évi évfo
lyama. Tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes
rendeleteket. Ára 8.— pengő.
Megszerezhető az iparlesíiilet irodájában.

Megjelent
a vendéglátó iparokban foglalkoztatott alkalmazottak
munkaidejének szabályozásáról szóló miniszteri ren
delet, mely egy hónap múltán életbe is lép. A rende
let megjelenése nem jelent meglepetést, évek óta
napirenden volt ez a kérdés és annak megoldási
munkálataihoz alkalmunk volt annak idején hozzászól
ni. Teljes lojalitással állapítjuk meg azt is, hogy ipa
runk érdekében tett felszólalásaink és megjegyzé
seink nagyobbrészt figyelembe is vétettek.

K iad ó h iv atal:

Budapest, VIII., Rökk. Sz. u. 31. Tel: 1-314-00

így hát a rendelet elvi rendelkezései és lényege
ellen nincs és nem is lehet észrevételünk. Tudjuk na
gyon jól, hogy a mostani szociális problémákkal telí
tett levegőben — bárminő áldozatok cián — el kell
követni mindent egyrészt a dolgozó munkás exisztenciájának biztosítására, másrészt a társadalmi ellenté
tek kiküszöbölésére.
Minden ellenkező és rosszhiszemű propaganda
ellenére megállapítjuk azt, hogy a vendéglátó iparok,
főként pedig a kávésipar a múltban is sok megértés
sel és áldozatkészséggel kezelte az alkalmazottak
szociális kérdéseit. Nem is hivatkoztunk az első céh
szabályokra, amelyek közel másfél évszázad előtt
az akkori viszonyokhoz mérten sok szociális érzéssel
szabályozták az alkalmazottak munkaviszonyait, elég
felemlítenünk a múlt század utolsó negyedében az
akkori ipartársulat kebelében és égisze alatt fennál
lott kávésipari segédegyletet, amely a személyzet
egészségügyi és betegsegélyző gondozását látta el,
akkor, amikor a munkás segélyezés országos rende
zése még a jövő feladatainak egyike volt. De maga
az ipartársulat, utóbb a testület jegyzőkönyvei és
nyomtatványai azt bizonyítják, hogy a különböző mun
kásproblémák állandóan tárgyaltattak és az adott le
hetőségek és viszonyok szerint megvalósíttattak. így
akkor, amikor az 1891. évi XIII. te. a munkások részére
csak kéthetenként szabott meg egy félnapi pihenőt, a
vendéglátó iparok kötelezővé tették a hetenkénti
szabadnapot. Természetesen ez a gyakorlat érvény
ben volt mind mostanáig és ezt békéltető bizottsá
gunk konkrét panaszok esetén mindig szigorúan be
tartotta. Ha a munkaidő terén bizonyos túlkapások és
rendszertelenségek mutatkoztak is, az üzletek túlnyo
mó többsége pontosan betartotta a normális — átla
gosan 12 órás, sőt ennél rövidebb — kereteket. Ter
mészetes, hogy törvényes szabályozás hiányában na
gyon nehéz volt abszolút kötelező szabályokat alkot
ni, különösen akkor, amikor a hosszabb munkaidő
nemcsak a munkaadó, de a munkavállaló érdekeit is
szolgálta. A kávéházak egészségügyi berendezései
és munkakörülményei pedig állandó hatósági ellenőr
zés alatt állanak, elő van írva az üzlethelyiség ma-
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gassága, területe, mellékhelyiségeinek berendezése
stb. stb. és így semmiféle alapja nincs annak a rossz
hiszemű propagandának, mely a kávésipart valami
különösen veszedelmes munkaalkalomnak deklarálta.
így tehát nem volt elvi kifogásunk a munkaidő
törvényes szabályozása ellen sem, még akkor sem,
ha ez iparunkra újabb megterhelést jelenj. Lapunk
múlt számának vezércikkében részleteztük az utóbbi
idők folyamán reánk hárult „szociális terheket". Szá
moltunk ezekkel és amikor ennek és a többi terhiek
nek súlyát számokban mutattuk ki, nem tiltakoztunk
azok elrendelése és bevezetése ellen, csupán az át
hárítás szükségét hangsúlyoztuk. Kifejeztük nyomaté
kosan, hogy mi ezen az áthárításon nem akarunk ke
resni és nyerészkedni és nem kívánunk többet beven
ni, amennyi legalább részben lehetővé teszi üzemeink
fenntartását.
Mert hiszen minden kereső foglalkozásnak elemi
alapelve, hogy önköltségeit áraiba beszámíthassa és
egyetlen ipari és kereskedelmi foglalkozás nincsen,
amely az áralakulás tényezőinek megváltoztatásával
árait változatlanul fenntarthatná. Mert nagyon szimpa
tikus és hangzatos tanács az, hogy fizessenek a kávé
sok a magukéból. Szívesen meg is tennők, ha lenne
valamink. Sokszor és sokfelé elmondottuk, hogy ma
a kávésipar nem jövedelmező mesterség, nem ad al
kalmat arra — ami elvégre nem is oly méltánytalan,
— hogy a kávés évek keserves munkája után va
lamit félretéve, agg napjairól gondoskodjék, legfel
jebb a mindennapi megélhetést hozza meg. Ebből fél
retenni és új terheket vállalni nem lehet. A társada
lom minden osztályáról gondoskodik az állam, a tiszt
viselő nyugdíjat kap, a magánalkalmazottak aggkori
ellátásáról a MABI, a munkásokéról az OTI gondosko
dik. De kitől kap aggkori nyugdíjat az iparűző, aki egy
életen át munkások százainak adott kenyeret és meg
élhetést?
íme, szabályozva van — törvényes szankciók mel

lett _ alkalmazottaink munkaideje és pihenője. De
ki szabályozza a mi munkaidőnket, akik éjjel-nappal
gondokkal küzdünk, hogy fenntartsuk üzemeinket és
megtudjuk fizetni munkásainknak a most már törvény
ben biztosított munkabért és munkaidőt?
Mészáros Győző.

E lő ljá r ó s á g i ü lé s
1938. szeptember 23.
Megkezdődött az őszi munkaévad. napirendre ke
rültek a nyár folyamán összetorlódott ügyek és a
legutóbbi napok során aktuálissá vált lontos szociális
problémák, amelyekről lapunk legutóbbi számaiban
részletesen beszámoltunk es ai íelyeket ismertettünk.
Elöljárósági tagjaink részvétele meg elég nyárias volt,
bizony szép számmal hiányozlak közülük.
Az elöljáróság ülésén a következők vettek részt:
Mészáros Győző elnök, dr. Kállag Albert szí v. tanácsjegyző, iparhatósági biztos, Szabó Sámuel, úr. Strausz
Vilmos alelnökök, Bauer György, intéz htrihu Gyula,
T'rciivirth Jenő, Klauber József, Kruszner Menyhért,
Oltó Dezső, Steuer Dóráiul, Tihaméry Kálmán, Tar
ján Vilmos elöljárósági tagok, Slrasser Béla számvizsgáló. <lr. Havas Nándor főjegyző, Donálh indor
aljegyző.
Elnök az ülést délután 1 órakor nyitotta meg. A
nyári pihenő után szívesen köszönti a megjelent ipar
halósági biztost és az elöljáróság tagjait..’ Kéri az elől
iünk álló nehéz feladatok teljesítésében teljes erővel
és lelkesedéssel vegyenek részt. Bejelenti hogy Gál
Arnold alelnök, Weingruber Ignác és László elmara
dásukat kimentették. Az előljárósági ülés jegyző
könyvének hitelesítésére Szabó Samu és Bauer
György urakat jelölte ki.
Az 1038. évi június hó 2b én tartott elöljárósági
ülés jegyzőkönyve bemutaltalolt és megjegyzés nél
kül helvben hagyatott.
I'öjegyző bemutatta a legutóbbi elöljárósági ülés
óla felvett testületi tagok névsorát: Tihaméry József
(jSzeiffert), Mayer István (Limanova), Teleki téri ká
véház és vendéglő kft. (Telekv-tér). Üzletüket meg
szüntették: Klein Menyhért (Lovrana), Hohrer Ká
roly (Limanova), Otthon káv. kft. (Otthoni.
Elnök megjegyzi, hogy újabban ismételten elő
fordult,-hogy olyan üzemek kapnak gyáripari jelle
gű iparengedélyt, amelyek ezeknek a kellékeknek
nem felelnek meg. Az ilyen esetekben testületünk
kénytelen az elöljáróság figyelmét erre a körülmény
re felhívni.
A bejelentések tudomásul vétettek.
A legutóbbi előljárósági ülés óta a következő
halálesetekről szereztünk tudomást: Katona Géza,
testületünk régi érdemes tagja, Gliick E. János volt
Ingunk. Sziics István az országos vendéglős szövetség
elnöke, Szeiffert Antal testületünk volt alelnöke, ipa
runk nesztora, Kemény János debreceni szakosztályi
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elnök elhunylak. A halálesetek alkalmából az elnök
ség a testűiéi részvétet levetheti iejezte Ki. ülnök kiiion emlékezik meg a debreceni repülőkatasztrófa alKaimabol eiszerencséllenuit újságírókról, akiknek
szerkesztösegeiliez ugyancsak reszveiiratot intéztünk.

A S C H K A ÉS T Á R SA
NAP- ÉS ESÚVÉDÓ

t l n ö k Javasolja, hogy e gyászeseteket a

testület
kegyelete jeleni az ülés jegyzőkönyvébe iktassa. Az
elöljáróság az indítványhoz hozzájárult.

é öjegyző jelenti, hogy a testület a folyó évi au
gusztus iio 20-au tartott célii könneneten részlvett.
Minthogy ez a részvétel költségekkel járt, anure költ
ségvetési előirányzat nincsen, kéri a kiadások jóvá
hagyását.
Elnök a résztvevőknek a testület köszönetét iejezi ki, sajnálattal vettük tudomásul, hogy csak ke
vesen vetlek részt a körmenetben.
Elnök bejelenti, hogy Dr. Üsilléry Béla, pénzügyigazgulót, Kozocsa Anhaly min. tan. p. ti. igazgató
helyettest, Dr. ühassy Sándor főkapitányt, Dr. .hal
mai- Béla h. főkapitányt, Török János loparancsnok
urakat hivatali előléptetésük alkalmából a testület ne
vében üdvözölte.
Helyesléssel vétetett tudomásul.
köjeyyzö jelenti, hogy a legutóbbi elöljárósági
ülés óta heten tettek mestervizsgát, akik közül azt
hatan sikeresen állották ki. Tudomásul vétetett.
Elnök bejelenti, hogy f. évi szeptember 4-én a
kereskedelemügyi miniszter kiadta a minimális mun
kabérekről szoio rendeletet, amely szeptember il-én
érvénybelépett. A rendelet végrehajtása tárgyában el
jártunk a kereskedelemügyi minisztériumban és a
kapott inlormaciok szerint körlevelet bocsátottunk ki
úgyszintén a munkabértáblázatot, valamint az elszá
molási nyomtatványokat elkészítettük. Megfelelően
informáltuk a sajtót, mely a fogyasztó közönség fel
világosítására a helyzetet megvilágító közleményeket
közölt. Tekintettel az ezzel a kérdéssei kapcsolatos
tehnerült nyomdai és egyéb költségekre, ezeknek
utólagos jóváhagyását kéri.
Az elöljáróság az elnöki bejelentést tudomásul
vette és a tett intézkedéseket, valamint kiadásokat jó
váhagyta.
Elnök bejelenti, hogy a tanonciskola 1938/39 évi
tanévét f. é. szeptember 5-én megkezdette. Kéri a
tanonctartó kartársakat, hogy tanoncaikat - amenvnyiben még nem tették meg
írassák be és isko
lába járásukat ellenőrizzék, ügyben közli, hogy az
elmúlt napok folyamán a tanonciskola felügyelő bi
zottságát ülésre hivta egybe, sajnos azonban a tagok
nem jelentek meg. Kéri a tagok fokozottabb érdeklő
dését. Az elöljáróság az elnöki jelentést tudomásul
vette.

PONYVASZERKEZETEK
nronvjAnATOA. AiAiAma/U* niuzűt,
nap. £uviiAuó PowrvAvÁv

KERTEKBEN
TERRASZOKRA

díjtalan költségvetés

• olcsó Arak • elsőrendű munka .

TŐRV. VÉDVE.

REFERENCIÁK a TÜlOtOAlON.

A lanoncszerződések, segéd és mesterlevelek pót
díjának megállapítását tartalmazó miniszteri rendelet
bemutaltalott és tudomásulvételeit.
Elnök közli, hogy a nyár elején meghívást kap
tunk a Rómában rendezendő neiuléyipari konyreszszusra. A múlt elöljárósági ülés felhatalmazása és hoz
zájárulása folyán bejelentettük részvétünket és kar
társaink körében a propagandát megindítottuk. Saj
nos résztvevők egyáltalában nem jelentkeztek, így
kénytelenek voltunk a részvételt lemondani.
Felolvastatott az Eucharisztikus konyresszus ren
dezőségének levele, melyben testületünknek az ün
nepségekben való részvételét megköszöni.
A vendéyiparban alkahnazoll személyzet munka
idejéről szóló miniszteri rendelet megjelenvén,
Elnök utasítására főjegyző annak intézkedéseit
részletesen ismertette.
Bauer György, v. Bertha Gyula és Tarján Vil
mosnak a rendeletre vonatkozó kérdései után,
Elnök közli, hogy a munkaidőrendelet egyes
rendelkezéseinek pontos magyarázata céljából a ke
reskedelemügyi minisztériumhoz fogunk fordulni és
azután körlevélben fogjuk kartácsainkat a reájuk há
ruló teendőkről kioktatni.
A betegsegélvző járulékok és kereseti adó meg
állapítása iránti ügyekben pedig az év végével fo
gunk eljárni.

Ha üzietét, vállalatát eladni őhajt.a,

vagy üzletet venni szándékozik,
bizalommal forduljon

SZEDERKÉNYI JÁNOS kizárólag szállodák, kávéházak, vendéglők és testvérüzemek adásvételi irodájához
Budapest, XI., Horthy
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Kérje mindenütt!

H Gyárija-. plK K FIDÉL és TÁRSA, Budapest, IX.,

A zsidótörvény végrehajtása tárgyában az iparlestület vezetősége a kartársaknak a szükséges felvilágo
sításokat megadta.
Steuer bóráiul közli, hogy ebben a/, ügyben a
legutóbbi napokban felhívást kapott.
Elnök kéri a felszólalót, hogy a felhívást ■mu
tassa be.
A kereskedelmi és iparkamarának az ipari mun
kásuk herének a hét közepén való kifizetése tárgyá
ban megküldött kérdésére az elöljáróság kimondotta,
hogy a felvetett javaslatot hasznosnak és célszerűnek
látja és ahhoz hozzájárul.
Az ipartestületi munkaközvetítő június, július és
augusztus havi tevékenységéről szóló jelentése bonni*
futtatott és irattárba tétetett.
Bemutattatott a székesfőváros polgármesterének
végzése, melyben a személyzeti kereseti adó átalányéit
a folyó év végéig érvénvben tartotta.
Az IPOK felhívására, melyben az ipari munká
sok munkakönyvének arcképpel való ellátását indít
ványozza. az elöljáróság kimondja, hogy e javaslat
megvalósítását a maga részéről kívánatosnak tartja.
Főjegyző bemutatja az Orszáyos Színiakadémia
igazgatóságának megkeresését, melyben növendékei
részére ingyenes reggelik felajánlását kéri. A felhí
vás a karlársak figyelmébe ajánltalotl.
Bemutattatott a Villa, kerületi adóíelügyelőség
végzése, mellyel a testület vagyonváltságát 44.51 (>
pengőben állapította meg. A végzést természetesen
meg fogjuk felebbezni.
Végül bemutattatott a kifőzőipar újabb rendezé
séről szóló miniszteri rendelet, mely hivatva van a
vendéglős és kifőző ipar közötti ellentéteket elsimítani.
Az elöljáróság mindezeket a jelentéseket és köz
léseket tudomásul vette, mire elnök az elöljáróság
ülését berekesztette.

Kalocsay
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Hivatalos rész
A M KIR KERESKEDELEM- ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI MINISZ
TER 34.500/1938. 1. a. K. K. M. SZÁMÚ RENDELETE*)

a fogadókban (szállókban, penziókban), vendéglők
ben, kifőzésekben, kávéházakban, kávémérésekben,
cukrászüzletekben, korcsmákban, továbbá általában a
szállásadásra, illetőleg ételeknek vagy italoknak hely
ben fogyasztás céljából kiszolgáltatására berendezett
vállalatokban foglalkoztatott alkalmazottak munkaide
jének szabályozása tárgyában.

A munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozá
sáról szóló 1937:XXI. te. (alábbiakban törvény) 3., 4.
és 18. §-ában kapott felhatalmazás alapján az ipar
ügyi miniszterrel egyetértőleg a következőket rende
lem:

1- §A fogadókban, (szállókban, penziókban) vendég
lőkben, kifőzésekben, kávéházakban, kávémérések
ben, cukrászüzletekben, korcsmákban, továbbá általá
ban a szállásadásra, illetőleg ételeknek vagy italok
nak helyben fogyasztás céljából kiszolgáltatásra be
rendezett vállalatokban foglalkoztatott alkalmazottak
tekintetében a törvénynek a munkaidőre vonatkozó
rendelkezései 1938. évi november hó 1. napján ha
tályba lépnek.

§•
(1) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki:
1. a vezető állást betöltő alkalmazottra (a tör
vény 2. §-ának második bekezdése);
2. arra az alkalmazottra, akinek évi javadalmazá
sa (törzsfizetés, lakáspénz, rendszeres pótlék, termé
szetbeni szolgáltatás, százalékos alapon keletkező já
randóság stb.) a hatezer pengőt meghaladja;
3. arra a tisztviselőre, akinek közreműködése nél
kül az üzem zavartalanul folytatható;
4. arra az alkalmazottra, aki kizárólag telephelyen
kivül küldönci szolgálatot vagy.a telepen őrszolgála
tot végez.
(2) Az (1) bekezdés 3. pontjában említett tisztvi
selőkre a 3.000/1938. Ip. M. számú rendeletnek a
tisztviselők munkaidejét szabályozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(3) A munkaadónak az 1. §-ban említett vállalatok
ban rendszeresen foglalkoztatott családtagjai — ki
véve a házastársát és a gyermekeit — a többi alkal
mazottal azonos elbírálás alá esnek. Az elsőfokú
iparhatóság indokolt esetben kivételt engedélyezhet.
(4) Abban a kérdésben, hogy valamely alkalma
zott a jelen rendelet hatálya alá esik-e, vagy sem, két
ség esetén az iparhatóság határoz.

3. §•
(1) Az 1. §-ban felsorolt vállalatokban alkalmazott
személyzet munkaideje — az alábbi kivételeket nem
tekintve — a munkaközi szünetek beszámítása nélkül,
*) Megjeleni a Budapesti Közlöny 1938. szeptember 23. —
212. számában.
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huszonnégy óra alatt tiz óránál és hetenkint hatvan
óránál hosszabb nem lehet.
(2) Ha az 1. §-ban felsorolt vállalatokban az al
kalmazottak előre megállapított munkaideje a hétnek
egy vagy több napján tiz óránál rövidebb, a munka
időt a hétnek más napján, illetőleg napjain legfeljebb
tizenegy órára fel szabad emelni. A munkaidő azon
ban ezekben az esetekben sem lehet több heti hat
van óránál.
(3) Ha az alkalmazott a hétnek egy vagy több
napján anélkül, hogy előre megállapított munkaideje
10 óránál rövidebb lett volna, tiz óránál rövidebb időn
át végzett munkát, a munkaadó ugyanannak a hétnek,
vagy a következő hétnek egy vagy több napján az el
maradt munkaórák pótlását kívánhatja. A felemelt
munkaidő ebben az esetben sem terjedhet napi tizen
egy órán túl.
(4) A jelen rendelet szempontjából azt az időt,
amelyet az alkalmazott a munkaadó egy vagy több
üzemében, azokhoz tartozó bármely helyiségben, iro
dában, raktárban, pincében stb. munkával, vagy mun
kára készenlétben tölt, vagy amely idő alatt a munka
adó megbízásából ezeken a helyiségeken kívül vé
gez, a munkaidőbe be kell számítani.
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szabbítani, ha olyan munkáról van szó, amelyet a 3. §.
értelmében megállapított munkaidőn belül kisegítő
munkaerők alkalmazásával sem lehet elvégezni.
(3) A munkaadó köteles a munkaidő meghoszszabbítását a meghosszabbítás kezdőidőpontjától
számított huszonnégy óra alatt az elsőfokú iparható
ságnak bejelenteni. A bejelentésben a munkaidő
meghosszabbítását indokolni kell. A bejelentés aján
lott levélben postára adásét a bejelentés megtételé
nek kell tekinteni.
(4) Az elsőfokú iparhatóság a munkaidőnek a je 
len szakasz alapján bejelentett meghosszabbításáról
jegyzéket köteles vezetni.

4- §•
(1) A munkaadó a 3. §-ban megállapított munka
időt meghosszabbíthatja:
1. Erőhatalom, vagy elemi csapás elhárítása, vagy
következményének megszüntetése céljából;
2. Nyers anyagnak, egész- vagy félgyártmánynak
romlástól való megóvása céljából;
3. Üzemi gépnek, vagy berendezésnek sürgősen
szükséges javítása céljából;
4. A zárórának hatósági rendelkezéssel meghoszszabbítása esetén, legfeljebb azonban a záróra meg
hosszabbításának időtartamával;
5. Az üzlethelyiségnek fokozott látogatottsága
esetén egy-egy alkalmazottra nézve naptári évenként
legfeljebb 30 alkalommal.
(2) Az (1) bekezdés 1., 2., 3. pontjai esetében a
munkaidőt csak az elkerülhetetlenül szükséges mér
tékben és csak abban az esetben szabad meghosz-

kártyaasztalok
javítását,

5. §•
(1) Túlmunkának kell tekinteni a 3. §. (3) bekez
dése alapján végzett munka kivételével — a heti hat
van órán túl végzett munkát, úgyszintén a 9. §. (2) be
kezdése alapján megváltott pihenőnapon végzett
munkát.
(2) A túlmunkát a munkaadó
a) az olyan alkalmazottakat illetően, akik %>-os
részesedést is kapnak, a százalékos részesedés szá
mításba vétele nélkül a rendes munkaidőre eső óra
díjnál legalább 100%-kal;
b) egyéb alkalmazottakat illetően a rendes mun
kaidőre eső óradíjnál legalább 25%-kal magasabban
köteles díjazni.

6- §■
Az a napi munkakeret, amelyen belül az alkalma
zottat a 3. §. szerint megengedett munkaidőben fog
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nyok ellenére is állandó keresletnek örvend.
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lalkoztatni szabad, ide nem értve a 4. §-ban említett
eseteket, a konyhaszemélyzet tekintetében 13 órá
nál, minden más alkalmazott tekintetében 12 óránál
hosszabb nem lehet.

7. §•
(1) Az alkalmazottnak munkaközben pihenésre és
étkezésre megfelelő szünetet kell adni.
(2) Ha a munkaidő nyolc óránál hosszabb, de 9
órát meg nem halad, legalább fél óra, 9 óránál hoszszabb munkaidő esetében legalább egy óra munka
közi szünetet kell adni.
(3) A munkaközi szünetet részletekben is lehet
adni, azonban a munkának negyed óránál rövidebb
megszakítása munkaközi szünetnek nem számít.
(4 ) Az alkalmazott a munkaközi
szünet tartama
alatt a munkahelyet elhagyhatja.
(5 ) Azoknak az alkalmazottaknak, akiknek munka
közi szünetet munkateljesítésük folyamatos volta
miatt a munkaidő tartama alatt kiadni nem lehet, a
munkaközi szünetet a munkaidő kezdete előtt, vagy
befejezése után is ki szabad adni. Az ilyen módon
kiadott munkaközi szünetet azonban a munkaidőbe be
kell számítani.
8. § ,
Az alkalmazottak napi munkájuk befejezése után
legalább tíz egymásra következő órán át meg nem
szakított pihenőidőt kell biztosítani.

9- §■
(1) Minden alkalmazottnak hetenként egyszer a
8. §. szerinti tíz órai pihenőidőt követően huszonnégy
órai meg nem szakított pihenőnapot kell adni.
(2) Az (1) bekezdésben említett pihenőnapot az
1891 :XI11. te. 4. §-ában foglalt rendelkezések figye
lembevétele mellett
a) a penziókban alkalmazott szakácsokat és sza
kácsnőket illetően;
b) a június hó 15.-e és augusztus hó 31,-e közötti
időszakban a fürdő- és üdülőhelyeken foglalkoztatott
személyzetet illetően
meg szabad váltani.
(3) A megváltott pihenőnapon végzett munkát
még abban az esetben is teljes egészében túlmunká
nak kell minősíteni és az 5. §. szerint kell díjazni, ha
az alkalmazott az illető héten hatvan óránál rövidebb
ideig dolgozott.
(4 ) Azoknak az alkalmazottaknak, akik a munka
adótól lakást és élelmezést kapnak, a munkaadó a pi
henőnapra is köteles a szokásos élelmezést nyújtani.
(5) A pihenőnapon a (2) bekezdés alapján meg
váltott pihenőnaptól eltekintve a jelen rendelet haté-
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lya alá eső vállalatban az alkalmazottal munkát végez
tetni, az alkalmazottnak pedig munkát végeznie nem
szabad.

10. §.
(1) A munkaidő kezdetét és végét, továbbá a
munkaközi szünetek tartamát munkaidőrendként olvas
hatóan olyan helyen kell közzétenni, ahol azt minden
alkalmazott könnyen láthatja.
(2) Amennyiben az alkalmazottak munkaidőbeosz
tása nem azonos, a munkaidőrendben az alkalmazot
tak felsorolásával a reájuk érvényes munkaidő kezde
tét és végét, valamint munkaközi szüneteiket külön
fel kell tüntetni. A munkaidőrendnek azt a részét,
amely az egy-egy helyiségben foglalkoztatott alkal
mazottakra vonatkozik, a munkaadó az illető helyiség
ben is köteles állandóan kifüggesztve tartani.
(3) A munkaidőnek a 3. §. (3) bekezdése és a 4.
§. alapján történt meghosszabbítását a munkaidő
rendben nem kell feltüntetni.
11. § •
(1) Semmis minden olyan megállapodás, amelylyel az alkalmazott a jelen rendeletben foglalt rendel
kezésekből folyó jogáról lemond, vagy amely ezeknél
a rendelkezéseknél az alkalmazottra hátrányosabb (a
törvény 14. §-a).
(2) A jelen rendeletben foglalt rendelkezések
annyiban nem érintik a tőlük eltérő más jogszabály
nak, szokásnak, szerződésnek vagy megállapodásnak
hatályát, amennyiben az az alkalmazottnak a jelen
rendeletben foglaltnál kedvezőbb helyzetet biztosít.
12. §.
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető
rendelkezés alá nem esik, a törvény 16. §-ába ütköző
kihágást követi el és az ott meghatározott büntetéssel
büntetendő a munkaadó, illetőleg az üzlet, üzem vagy
vállalat felelős vezetője, ha nem tartja meg a tör
vénynek a jelen rendelettel hatálybaléptetett rendel
kezéseit, vagy a jelen rendeletnek rendelkezéseit,
vagy alkalmazottat azért, mert az említett rendelkezé
seken alapuló jogát érvényesíti, elbocsájt, vagy elbocsájtással fenyeget.
(2) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető
rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az
1928:X. törvénycikk értelmében pénzbüntetéssel bün
tetendő az az alkalmazott, aki a jelen rendelet 9. §ának (5) bekezdésében foglalt rendelkezés ellenére
pihenőnapon az 1. §. hatálya alá eső vállalatban mun
kát végez.
13. §•
A jelen rendelet az 1938. évi november hó
napján lép hatályba.
Budapest, 1938. évi szeptember hó 9-én.

1.

A miniszter helyett:
Kunder Antal s. k.
államtitkár.

KÁVÉSOK LAPJA

S a lg ó g S z m o s é g y á r
és íehérnem űköksénső
A legmodernebb berendezés.
V I., V ö r ö s m a r t y

Olcsó árak !

ucca

54.

Mosás lágyiloll vízben.
-

T e le fo n :

1 162 8 6

Ponfos kiszolgálás.

7

R

H ű tő b e re n d e zé s e k
F a g yla ltg é p e k
minden célra — minden nagyságban
Magyar Felvonó

A beruházási hozzájárulások
kivetése és jo g o r v o s la ti
eljárása
Az 1938: XX. te., illetve annak végrehajtási uta
sítása az 1500/1938. P. M. sz. rendelet értelmében a
pénzügyigazgatóságok szeptember 15-ig kötelesek
fizetési meghagyással értesíteni a fizetésre kötelezet
tet az általa fizetendő beruházási hozzájárulásról. A
fizetési meghagyás részletes és annak pontosan fel
kell tüntetnie, hogy az illető hány részletben, mikor,
milyen összeg befizetésére kötelezett, valamint az
előrefizetés esetén a kamattérítés mérvét. A kivetési
eljárásnak tehát szeptember 15-ig befejezést kell
nyernie és e rövid terminusnak megfelelően a pénz
ügyigazgatóságok erős létszámszaporítással felduz
zasztott apparátussal láttak neki az óriási munka el
végzésének. Ennek máris látható eredménye, hogy az
első fizetési meghagyások már augusztus 17-én kéz
besítésre kerültek
A kivetés elleni jogorvoslatra két fórumot állít fel
a törvénycikk. Az első felebbezési fórum a minden
pénzügyigazgatóság székhelyén külön-külön működő
döntőbizottság, amely elnökből, nyolc rendes és pót
tagból áll. Az elnököt, továbbá négy rendes és pótta
got a pénzügyminiszter nevezi ki. Ugyancsak a pénz
ügyminiszter jelöli ki az elnökhelyettest a rendes ta
gok sorából. A többi tagokat a hivatalos érdekképvi
seletek delegálják, így az illetékes mezőgazdasági
kamara két rendes és két póttagot, a kerületi keres
kedelmi és iparkamara egy rendes és egy póttagot.
A második felebbezési fórum az egész ország terüle
tére érvényes országos döntőbizottság. A bizottságok
tagjai fogadalmat tesznek és titoktartásra vannak kö
telezve.
A felebbezési határidő mindkét esetben a fizetési
meghagyás, illetve az elsőfokú döntőbizottság határo
zatának kérbesítésétől számított 15 nap. A felebbezésnek halasztó hatálya egyik esetben sincs, szemben a
rendes adókivetéssel, ahol a felszólamlási bizottság
hoz való felebbezésnek a vitás többlettre halasztó
hatálya van. Részben enyhíti ezt a szigort az, hogy a
rendelet értelmében a fizetésre indokolt esetben ha
lasztás kérhető. A folyó évre esedékes részletek te
kintetében a folyó év végéig a pénzügyigazgatóság,
ezen túli időre, vagy a pénzügyigazgatóság elutasító
végzése esetén a pénzügyminisztérium illetékes.
A felebbezéseket a megfelelő döntőbizottságnak
címezve az illetékes pénzügyigazgatósáqnál kell be
adni. A 36. §. 7. pontja szerint a döntőbizottság az
iratokat behatóan megvizsgálja és miután minden fel
merülhető kételyt felderített, a felebbezés felett hatá
roz. Ugyancsak a 36. §. 14. bekezdése szerint a bizott
ság a hozott határozatot kimerítő indokolás kíséreté
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ben foglalja jegyzőkönyvbe. A bizottságnak joga van
meg nem felebbezett tételeket is tárgyalni és az
alsóbb fokon kivetett összeget felemelni vagy leszál
lítani. A felebbezési eljárás során a fizetésre kötele
zett minden kifogását vagy felvilágosítását meg kell
hallgatni és igyekezni kell olyan megállapodásra jutni,
amely úgy a kincstár, mint a fizetésre kötelezett érde
keit a méltányossági szempontok szerint is biztosítja.
Kedvező momentum a felszólamlási bizottságok rend
szerével szemben az, hogy a felebbezés tárgyalására
az érdekelteket kifejezett kérelem nélkül is minden
esetben meg kell idézni.
A végrehajtási utasítás szövevényes volta és a
beruházási hozzájárulás nagy jelentősége, amely hoszszú időn át (5 év) a vállalat életét rendkívüli mérték
ben befolyásolja, teszi mindenképpen indokolttá a
vállalat számára, hogy úgy a bevallás, mint a felebbe
zés készítésénél szakértő véleményét hallgassa meg.
De különösen indokolt ez olyan esetben, amikor a
rosszul készített bevallás oka a hibás kivetésnek és a
felebbezéssel egy már elrontott ügyet kell rendbe
hozni. Az eddig beérkezett jelentések szerint ugyanis
— különösen a házrészvénytársaságok és kft-nél —
az utóbbi eset lesz a felebbezések 60— 70%-ának
oka és egyben tárgya is.
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Kávéház és politika
Irta: Mazsáry Béla dr.
(Harmadik közlemény.)
A hatvanas években a Török-császár és a FiiIinger
kávéházban készült a sok vérbefojtott diáktüntetés.
A császári svalizsérek („Chevaux legers") és a cseh
ulánosok a rég eltűnt kedves kis belvárosi téren, a
Sebestyén-téren, a Fillinger előtt gázoltak bele a tün
tetésre készülő diákokba.
A megegyezés előtti utolsó nagy összeesküvések
szálai is kávéházban, a Magyar-király kávéházban szö
vődtek. Általában az 1861. és 1865. közti pesti kávé
házi titkos összeesküvéseket III. Napóleon francia
császár és Crouy-Chanel Ágoston herceg trónkövetelő,
az „utolsó Árpád" párisi, torinói és bukaresti emiszszáriusai szították, egyszerű kávéházi kalandok voltak,
melyek azonban ébren tartották a már-már elalvófélben levő ellenzéki hangulatot. E korszakot a pesti
kávéházakból az utcára kicsapó, s ott az osztrák szol-

ft
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CrémanfRosé
Transylvania sec
dateszkávsl néha véres utcai harcokat vívó kávéházi
tüntetések jellemzik, melyek a Fillinger, a Kammerer
és Zrinyi kávéházakból indulnak ki.
A hatvanas évek politikai kávéházai az 1860.-iki
októberi pátens után részben meginduló politikai élet
és az 1861 -iki sikertelen országgyűlések idején a kö
vetkező csoportokba sorolhatók: 1861-től kezdve az
addig üldözöttségében az Arany ökör emeleti kávé
házában volt búvóhelyéről a politikai újságírás a
Fürdő (ma Gróf Tisza István) utcában volt híres Kávé
forrásba tette át székhelyét. Az országgyűlés két nagy
pártja, a Határozati párt és a Felirati párt, a mai Nádor
utcai Tigris házban volt Tigris vendégfogadó, illetve a
mai Főkapitányság épületében volt Európa-szálló kávé
házaiban vert tanyát. A Zrinyi (a mai Astoria helyén,
vagyis a régi Hatvani, ma Kossuth Lajos utca és Or
szágút, ma Múzeum-körűt sarkán), a Két Pisztoly (a mai
Kálvin-tér és Múzeum-utca sarkán) és a Sebestyén-téri
Fillinger voltak a falusi diákság tanyái, míg a Vadász
kürt a mérsékeltek, a Kammon (a mai Kussuth Lajos
és Szép-utca sarkán) az előkelő, gazdag diákság ta
nyái voltak, míg a Korona és a Magyar király a forra
dalmi fanyák.
Mindezen kávéházi tüntetések, nyílt és titkos öszszeesküvések közül a legjelentősebb az utolsó, az
1864-ben lezajlott Almásy-féle összeesküvés volt,
melynek tagjai legtöbbször a Magyar király vendégfogadó kávéházában jöttek össze. A Magyar királyt
tavaly bontották le, s az idén már fel is épült a modern
BaustiIben-tartott új ház a helyén, a Vörösmarty-tér és
Vigadó-utca sarkán.
Almásy Pál 1848-ban először kormánybiztos volt,
majd mint a képviselőház alelnöke az elnöki széket
elhagyott Pázmándy helyett ő elnökölt a Debrecenbe
menekült országgyűlés ülésein és 1849. április 14-én
ő hirdette az úgynevezett függetlenségi nyilatkozatot.
A szabadságharc leveretése után emigrált, Párisban
élt, mikor pedig kegyelmet kapott, visszatért s elvonultan élt hevesmegyei birtokán. 1864-ben Nedeczky
István, Beniczky Lajos és többek közreműködésével új
felkelést akart szervezni, az összeesküvés szálai elve
zettek az ország minden részébe, pesti központja a
Magyar király fogadó kávéháza volt.
Az egész országra kiterjedő összeesküvés erő
sen számított Olaszország támogatására. Az olasz kor
mány ugyanis megígérte, hogy az olaszországi magyar
légiót a megalakítandó ideiglenes magyar kormány
rendelkezése alá bocsátja. Az összeesküvést azonban

csakhamar elárulták, tagjait elfogták és 1865-ben a
vezetőket halálra, a többieket pedig várfogságra ítél
ték. A halálos ítéleteket azonban az akkor már a ki
egyezés felé hajló uralkodó 10— 20 évi várfogságra
változtatta át és 1866. vége felé már szabadon is bocsájtották az összeesküvők nagy részét, az összees
küvés feje, Almásy azonban csak a kiegyezés után
nyert kegyelmet és csak 1867-ben tért vissza Olmützből.
A kiegyezés után az ellenzék, vagyis az 1861 -iki
Határozati párt politikájának folytatói, kiknek vezérük
Tisza Kálmán volt, továbbra is a Tigrisben tartotta
párthelyiségét, amiért is tigriseknek hívták őket. A
kormánypárt, melyet vezére, Deák után Deák-pártnak
neveztek, Privorszky új kávéhézának,amely ott állott
a mai Gerbeaud helyén, hölgyszalonját választotta s
bérelte ki párthelyiségül s innen költözött át később
a Lloyd-palotabeli híres klubhelyiségbe.
(Folytatjuk.)
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Az IPOK közgyűlése. Az Ipartestületek Országos
Központja ezidei rendes évi közgyűlését október 16án (vasárnap) Budapesten fogja megtartani. A köz
gyűlésen csak olyan indítványt lehet tárgyalni, ame
lyet legalább 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt
írásban az elnök elé terjesztettek. Indítványt bárme
lyik ipartestületnek elöljárósága vagy közgyűlése
tehet.
A vendéglátó iparban foglalkoztatottak munka
idejének szabályozásáról szóló rendelet — lapunk
más helyén — egész terjedelmében közöljük. Mint
hogy a rendelet egyes rendelkezései nem elég vilá
gosak és félremagyarázásra adnak alkalmat, a tes
tület elnöksége a m. kir. kereskedelemügyi minisz
tériumtól kér hivatalos magyarázatot. Amikor ez ren
delkezésre fog állani, körievélben fogjuk az érde
kelteket a teendőkre nézve felvilágosítani. A rende
let különben november 1-én lép életbe.
A minimális munkabérek szeptember 11-én élet
be léptek. Kartársainknak úgy írásban, mint szóban
részletes felvilágosítással szolgáltunk. Minthogy az
elszámolási kötelezettség tekintetében még mindig
sok kérdés érkezik, figyelmeztetjük kartársainkat,
hogy elszámolást minden alkalmazottnak kell adni.
Cukrászok kongresszusa. A cukrászok az elmúlt
héten országos kongresszust tartottak Székesfehér
várott. A kongresszuson 40 városból 200 kiküldött vett
részt és a vezetőség itt osztotta ki a kitüntetéseket az
arra érdemes magyar cukrászoknak. A legnagyobb
kitüntetést, a szövetségi aranykoszorút, Tessik Pál
pestszenterzsébeti cukrászmester nyerte el.
Elkészlilt a társulati adó reform tervezete. Már
több, mint egy esztendeje foglalkozik a pénzügymi
nisztérium a társulati adó reformjával, amelyet még
Fabinyi Tihamér jelentett be a pénzügyminisztersége
idején. A reform tervezete most elkészült és azt meg-
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Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek
küldötték a gazdasági érdekeltségeknek is. A társu
lati adó reformja jelentős újításokat hoz. A korlátolt
felelősségű társaságoknál életbelép a kötelező re
vízió és teljesen megszűnik a kft-nek eddig élvezett
adózási előnye. A korlátolt felelősségű társaságokat
a reform bevonja a társulati adó alá eső kereskedel
mi társaságok adóztatási rendszerébe.
Megindult az iparengedélyek és iparigazolvá
nyok kiadása. Az elmúlt hetekben az iparügyi kor
mányzat rendelkezése folytán egy ideig szünetelt az
iparengedélyek kiadása. Értesülésünk szerint, ha las
súbb tempóban is, de már megindult a kereskedelmi,
illetve ipari engedélyek és iparigazolványok kiadása.
A kérvényezők kellő igazolása után minden indokolt
esetben megkapják a kért igazolványt, vagy enge
délyt. Az eljárás, a kivizsgálás hosszabb módja miatt
tovább tart, de értesülésünk szerint nagyon kevés
visszautasítás történik.
2000 kereskedőt ítéltek el, mert cégtáblájukon a
tulajdonos nevét nem tüntették fel. Az ipartörvény
szerint minden kereskedő köteles üzleti helyiségén a
cég tulajdonosának nevét feltüntető cégtáblát alkal
mazni. Ez év tavasza óta cégtáblarazziák vannak Bu
dapesten, amelyek eredményeként 2000 kereskedőt
ítéltek el kihágás miatt, mert cégtáblájuk nem volt
megfelelő. Voltak olyanok, akik a cégtulajdonos ne
vét nem írták ki, hanem az üzlet szakmáját, vagy árú
cikk nevét, vagy fantázianevet (pl. Liliom 11latszertár),
voltak olyanok is, akik a korábbi tulajdonos nevét
hagyták meg, a jelenlegi tulajdonos nevét nem tüntet
ték fel s voltak olyanok is, akik egészen kis ideigle
nes kartontáblára írták fel a tulajdonos nevét. A cég
táblarazziákat folytatják, ezért ajánlatos, ha valaki
még nem tüntette föl nevét a cégtáblán, erről mi
előbb gondoskodjék.
Németországban az életképtelen kisipari üzemek
megszüntetését rendelte el a kormány. A birodalmi
kézműveskamara felhatalmazást kapott, hogy meg
vizsgálja a kisipari üzemek rentabilitását és üzletvi
telét és azokat, melyek nem biztosítják a tulajdonos
megfelelő keresetét, számolja fel. A tulajdonosok
kötelesek a nagyiparban, mint szakmunkások elhe
lyezkedni.

A cukorfogyasztást kivéve erősen emelkedett
minden más fogyasztási adó alá eső cikk fogyasztá
sa. A pénzügyminisztérium fogyasztási adó alá eső
cikkekről az adóügyi csoport most tette közzé kimu
tatását. A beszámoló a múlt év szeptember 1-től ez
év június végéig terjedő adatokat tartalmazza. Ezek
szerint a répacukor és egyes ásványolajtermékek logyasztását kivid valamint egyéb adózás alá eső cikk
forgalma lényegesen emelkedett. A kimutatást fel
ölelő 10 hónap alatt a cukorfogyasztás 820.000 q
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KARTYAGYAHA,
B U D A P E S T .
Gyártelep és iroda;
X , Füzér-utca 57-59
Telefon 148 420

Városi lerakat:
VI., Liszt Ferenc lér 5.
Telefon 119-041.

volt, 150.000 q-val kevesebb, mint az előző év hason
ló időszakában. A sörfogyasztás 231.920 hl. volt, ez
19.079 hl-cl múlja felül az előző időszak fogyasztá
sát. Könnyű benzinből 27.807 q volt a szükséglet,
ami a tavalyi fogyasztásnak felel meg. Tiszta ben
zint 007,157 q-át fogyasztottunk. 8795 q-val többéi,
mint tavaly. Motalkóval keveri benzinből 357.003 q
volt a szükséglet, 43.587 q-val több a tavalyinál. Va
lamivel emelkedett a pelróleumfogyasztás is. ami
500.200 q-át tett ki. gáz és fűtőolajokból 098.180 q-át
fogyasztottunk 151.087 q-val többel. Kevéssel emel
kodéit a kenőolajszükséglet is, ami í 04.915 q-át tett
ki. Egyéb ásványolajokból 21.073 q voit a szükség
let, ami 37.293 q-val kevesebb, mint tavaly. A gyu
fafogyasztás szintén jelentősen emelkedett, 'u emlí
tett időszakban 107.2 millió doboz gyufa került for
galomba, 5.070.000 dobozzal több, mint az előző év
iién. Zseböngyujtó 10.133 darab fogyott el, 702 da
rabbal kevesebb. A szivarkahiivelv fogyasztás közel
9 millió doboz volt, 407.280 dobozzal több, mint tavagy, mig szivarkapapirból 50.030.105 csomag került
forgalomba, 2.3 millió csomaggal több mint az elő
ző évben.
A teafogyasztás csökkenése. Mint külföldről ér
tesülünk, a németalföldi gazdasági minisztériumnak
egy jelentése megállapítja, hogy a teatermelés csök
kentésének első időszaka kielégítő eredménnyel zá
rult. A tea felesleges készlete eltűnt a piacról, és az
ár olyan szintre emelkedett, amely a teatermelő vál
lalatoknak hasznot biztosít. A nemzetközi teabizottság
elővigyázatos politikája gondoskodott arról, hogy az
áremelkedés ne legyen túlságosan nagy. A múlt év
ben volt egy időszak, amikor a tea jegyzése drága
volt, de a termelés csökkentésének megszorítása
azonnal megjavította a helyzetet. A teának nemzet
közi helyzetét azonban — így olvassuk a jelentés
ben — a termelés csökkentése még nem gyógyította
meg teljesen. A világtermelés ugyan csak kevésbbé
emelkedett, de a fogyasztás fejlődése csalódást ho
zott. A fogyasztás nem érte el az 1928— 29 évi menynyiséget. Ezért különös súlyt kell helyezni a teafo
gyasztás emelésére. Bár a nemzetközi propaganda
evégből eléggé erőteljes és évente nagyobb öszszegeket fordítanak e célra, eredmény hosszabb idő
eltelte előtt aligha fog beállni.
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ser"-nek, a puncsot pedig „matrózital"-nak nevezték
még 1790-ben is.

Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek
erős és aromás, gyorsan festő

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

Kávésok Áruforgalmi R .-t.-Í

Budapest, Vili., József-köruí 38.

Telefon: 1—392—77.
(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön
árajánlat).
Tilos a gyermekek
uccai
fagylaltfogyasztása
Saarland területén. Érdekes rendeletet bocsátott ki
a saarlandi (Németország) kormánybiztos. Eszerint 14
éven aluli gyermekeknek csak akkor szabad fagylal
tot kiszolgálni, ha felnőtt kisérő van mellettük.
Bécsben újra lesznek zenekarok a kávéházakban.
(Bécsből jelentik): Globocnik körzetvezető legutóbb
közzétett híradásában nagyszabású terveket jelent be
Bécs zenei életének újjászervezésére vonatkozóan.
Legelőször is egy nagyméretű zenei népfőiskolát állí
tanak fel, Otmar Steinbauer igazgatása alatt. Azután
gondoskodni kívánnak annak a körülbelül 40.000 fő
nyi hivatásos zenésznek újból való foglalkoztatásáról,
akik a különböző politikai zavarok következtében
vagy teljesen munkanélkülivé váltak, vagy kénytele
nek szükségmunkával tartani fenn magukat. A zenés
szórakozó-helyekre és zenés színházakra a megelőző
kormányok alatt kivetett elviselhetetlenül magas adó
kat szeptember elsején lényegesen leszállítják. A
nemzeti szocialista párt a városi hatóságokkal kar
öltve gondoskodni fog arról, hogy az Anschluss előtt
majdnem kivétel nélkül mind bezárt operett-színhá
zakat újból megnyissák. Valószínű, hogy a cigány- és
egyéb zenekarok is visszatérhetnek régi helyükre és
újra megnyílnak Bécs egykor híres zenés kávéházai,
amelyek a háború utáni évek mostoha viszonyai kö
zött csaknem kivétel nélkül megszűntek.
A kévé hazai történetéből. Miklósvárszéki és
nagyajtai C s e r e y Mihály erdélyi történetírónak kö
szönhetjük a legrégibb feljegyzést a hazai kávézás
ról. Azt írja ugyanis az 1663-ik évben, hogy amikor
I. A p a f f i Mihály, Erdély fejedelme, Érsekújvár falai
alatt a török nagyvezér táborában vendégeskedett,
„Ali Basa szokások szerint való vendégséget indít és
egy. Fincsal Cávét, s azután Serbetet hozat, kinállya
és kínáltattya". Rákóczi Ferenc konyhájában nnár na
ponta főznek „fekete levest". Az első magyarországi
kávéházat egy Kartsoly nevű lengyel nyitja meg
1730-ban Pozsonyban. Pesten csak egy félszázad
múlva nyílt meg kávéház. Érdekes, hogy a Szepességben a kávét „pankrótvíz"-nek, a csokoládét „meleg

i'j kenyér Kínában. A japán-kínai háborúnak
katasztrofális kihalásai vannak a kínai rizstermelés
re, amikhez most meg hozzászegödött a líoangho
folyam áradása. A rizstermelés veszelyezletve van és
igy azok a kínaiak, akik több ezer év óta rizsből él
nek. mégis csak kényszeriiltek a kenyérfogyasztásra
áttérni. A kínaiak ezt a problémát úgy oldották meg,
hogy lisztből és káposztából álló kenyeret süt
nek, ezt 21 órán keresztül a levegőn szárítják, miál
tal. kétszersüllet kapnak, amelv kb. egv hónapig
eltartható. Ez a kétszersidi nagyon jól bevált és az
emberek szívesen eszik.
Nem lehet fióküzletet nyitni. A kormánynak azt a
rendelkezését, amely szerint további intézkedésig
nem lehet iparigazolványt, vagy iparengedélyt kiadni,
most újabb rendelkezés követte. Ez az újabb rendel
kezés arra vonatkozik, hogy most már fióküzletet
sem lehet nyitni. Úgy látszik, az új iparengedély ki
adásának tilalmát egyesek most azzal játszák ki, hogy
fióküzlet nyitására kértek engedélyt. A törvény kiját
szásának most ez a lehetősége is megszűnt, a mosta
ni rendelet kiadásával.
Az újabb intézkedésről hivatalosan ezeket jelen:
tik: A kormány rendeletet adott ki, amely az 1922. évi
XII. te. 49. §-ának 3. bekezdésében foglalt rendelke
zés hatályát ideiglenesen felfüggeszti és elrendeli,
hogy az iparos (kereskedő) iparigazolványa alapján
ugyanabban a városban vagy községben a meglévő
üzlethelyiségén, illetve üzlethelyiségein felül új üzlethelyiséget további rendelkezésig nem nyithat. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik azokra, akik új üzlethe
lyiség nyitását e rendelet kihirdetése előtt bejelen
tették.
A rendelet a Budapesti Közlöny szeptember 11iki számában jelent meg és azonnal életbe lépett.
Ez a rendelkezés is, mint már az előbbi, az ipar
igazolványok és iparengedélyek felülvizsgálatát ké
szíti elő.
A borpropaganda tanács dönt a „dinom-dánom
hétről". Megírtuk, hogy az élelmicikkek és italfélék
fogyasztásának propagálására „dinom-dánom hetet"
terveznek Budapesten. A könyvnap mintájára a fővá
ros uccáin felállítandó sátrakban kostolóhelyeken áru
sítanák a magyar étel- és italspecialitásokat olyan
időben, amikor élénk az idegenforgalom. Mint érte
sülünk, illetékes helyen is érdeklődésre talált ez a
praktikus, ötletes terv.
Rövidesen megalakul a bor és szőlő propagálá
sát célzó országos szőlő- és borpropaganda-tanács.
Egyelőre ennek egyik feladata lesz a dinom-dánom'
hét megvalósításával foglalkozni. A tanács egyéb
ként nagyszabású akciót kezd majd a bor és szőlő
fogyasztásának emelésére és népszerűsítésére.
Petőfi Pilvax-kávéházbeli asztala egy községi
kúria udvarán. Pásztó, hevesmegyei községben az
Oláh-kuria virágos udvarén helyezték el Petőfi Sán
dornak Pilvax-kávéházbeli márványasztalát. Az asztalt
dr. Perger Ferenc budapesti ügyvéd, a Pilvax-kávéház utolsó tulajdonosának jogtanácsosa ajándékozta
a Gorove-Oláh családnak.
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Az idei bortermés. Mint értesülünk, az idei bor
termést jóval kevesebbre becsülik, mint a tavalyi
volt. Az eddigi becslések szerint mintegy 3.5 millió
hektoliterre tehető a várható bortermés. Ez a ter
mésmennyiség nem mondható ugyan rekordered
ménynek, de eléri a jó közepes termésmennyiség
mértékét.
Franciaországban a kötelező pályaválasztási ta
nácsadás bevezetését rendeli el egy új törvény. E
szerint minden megyében pályaválasztási titkárság
állítandó fel, mely a pályaválasztási tanácsadók mű
ködését ellenőrzi és vezeti. Ezek a tanácsadók díjta
lan bizonyítványokat kötelesek kiállítani, továbbá
felállítani azoknak a szakmáknak a jegyzékét, me
lyekben a fiatalkorúak foglalkoztatása nem kívánatos.
Három év eltelte után 17 éven aluli fiatalkorú nem al
kalmazható semmiféle üzemben valamelyik tanács
adó képesítő bizonyítványa nélkül
Uj fagyasztási eljárás. Egy Harry Rubin nevű ve
gyész Cleveland városában most mutatta be a sajtó
nak és a szakértőknek legújabb találmányát: a jég
port. A feltalálók nemzeti szövetsége az év első dí
jával tüntette ki az új találmányt. Rubin főiskolát vég
zett s eddig „természetes jeget" gyártott. Ha a jég
port valamilyen meleg folyadékba hintik, a folyadé
kot néhány pillanat vagy perc alatt megfagyasztja. A
jégpor teljesen méregmentes és így háztartásokban,
kirándulásokon is használható. A feltaláló szerint az
orvostudományban is alkalmazható lesz, a fagyasz
tással előidézett érzéstelenítéseknél.
(A Tej)
Évente 12.000 új kisiparos? Magyarország terüle
tén egy újabb statisztika szerint az önálló iparosok,
azaz „mesterek" száma 170.000, ezek ipartestületek
be vannak tömörítve. Évente részint elhalálozás, ré
szint pedig engedélyről való lemondás útján kb. 8000
iparos szünteti meg tevékenységét, viszont 12.000 új
üzem keletkezik engedélyek kiváltása útján. Az aktív
kisiparosok száma tehát, levonva a 12.000 új iparosból
a 8000 visszavonuló régi iparost4000 fővel emelkedik.
Vannak természetesen olyan iparágak is, ahol nem
emelkedés, hanem apadás mutatkozik, de a legtöbb
iparág művelőinek száma mind a fővárosban, mind
a vidéken szaporodást mutat. Különösen nagy volt az
emelkedés 1931-ben a leépítések idején, mert na
gyon sok leépített ipari tisztveslő önállósította ma
gát, viszont a következő évben ismét csökkenés kö
vetkezett be. Általában azonban az emelkedések fo
lyamata sokkal nagyobb a csökkenések
fo
lyamatánál, s ezért is szükséges volt az iparigazolvá
nyok kiadásának átmeneti felfüggesztése. A mai lét
szám kb. 25—30°/o-kal nagyobb a normálisnál, tehát
több éven át lesz szükség a korlátozások fenntartá
sára, amíg helyreáll a reális arány munkakereslet és
munkakínálat között a kisipari fronton is. Még na
gyobb a túlzsúfoltság a kereskedők körében s ezért
itt még 'radikálisbb korlátozó intézkedésekre van
szükség. Természetes, hogy az „Andrang" kisebb
lesz, ha bevezetik a kötelező képesítést. Ez azonban
nem fog létszámcsökkenést előidézni, mivel a korlá
tozások a szerzett jogokat nem érinthetik.

Pörkölt kávé keverékeink
közismerten elsőrendű minőségeit

keletindiából
behozott új különleges kávéfajokkal módo
sítottuk, amiáltal azok finomsága még az
eddiginél is j o b b a n fokozódott.
Kérjen p r ó b a fő z é shez mintát

Kávésok Áruforgalmi R.-T.-nái
Budapest, Vili., József-körút 3 8
Telefon: 1—392—77.

Saját pörkölő üzem

Ipari és közigazgatási hirek
A teljes OTI- és MABI-járuiék nem hárítható át a
munkavállalóra. A munkavállaló beperelte munkaadó
ját, mert az OTI-járulékot teljes egészében reá hárí
totta át. A munkásbiztosítási bíróság előtt a munkaadó
azzal védekezett, hogy írásos megállapodást kötött
erre a felperessel. A bíróság ezt a védekezést eluta
sította és a munkaadót a jogosulatlanul áthárított járu
lék visszafizetésére kötelezte. Az ítélet indokolása
szerint a megegyezés törvényellenes, mert a munka-.
adónak nincs joga az OTI-járulék teljes összegét a
munkavállalóra áthárítani.
A közlekedési költség a társadalombiztosításban.
A társadalombiztosítási törvény értelmében a biztosi-,
tott minden jövedelme — így tehát a közlekedési
költség is — beszámít a járulék és szolgáltatás alap
jául szolgáló jövedelembe. A társadalombiztosítási bí
róság konkrét esetben kimondotta, hogy csak az a
közlekedési költség vehető számba a munkavállaló
javadalmazása gyanánt, amelynek célja a munkahely
elérésének megkönnyítése. A kiküldetéssel kapcso
latos közlekedési költség, amelyet a külső szolgálatot
teljesítő alkalmazottak (inkasszánsok, ügyfeleket, hiva
talokat látogatók) kapnak, a javadalmazásba nem szá
mít be. Nem számít ez be még akkor sem, ha a meg
térítés havi átalányban vagy évi összegben történik.

Kávéházi berendezések, konyhafelszerelések, tálalószerek beszerzésére melegen ajánlhatjuk Kalo
csai/ Kálmán céget (Vili., Népszinház-u. 27. Tele
fon: 139—030.), hol ipartársaink, lapunkra való hi
vatkozás esetén különleges árakon vásárolhatnak.
ZWACK LIKŐKGYÁIt elsőrangú gin-t, whisky-t,
verniuthot, kész eortailt és tokaji borból főzött lirandyt (Konyak) hoz forgalomba., amelyet bármely kül
földi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a kurtáé
vák szives figyelmébe. Fenti öt cikk sok külföldi már
kánál még jobb is. Mixelésbez páratlanok. Kérjen
eoctail-reeeptet! Kecskeméti barackpálinkája a leg
jobb a maga nemében! Unicuni versenyen kívül.

KÁVÉSOK LAPJA
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Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás!

B
s c o r v i n a

Modern kölcsönkönyvtár

G?
ur á

havi bérdij t pengő

T e le fo n : 1 -3 7 5 -8 6

BsaKE^E5BBS5®HrosfSE^ra3SEBBBSBEM^isttBaa
If|. G r ü n w a l d M ó r
Ferenc József-rakparí 6.

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

tiikörsittkséglétét

Qtasner Id e rí.
u d v a ri s z á ííitó

sütő és tá p s z e r g y á r
B u d a p e s t, V., f z t . d s tv á n R rt. ö .
__________________ J e f e / o n : I - 1 I 6 - 2 6 .

beszerezné, vagy üvegezési
munkálatait

kiadná

s a j á t é r d e k é b e n kérjen ajánlatot

BORPALOTA RT.

TÜKÖR ÉS ŰVEGÁRUHÁZTÓL

Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

N é p sz in h á z -u c c a 33.
T e l e f o n : 3 3 8 —6 1 3
H a sz n á lt b e lg a -tü k rö k n a g y v á la s z té k b a n

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.
Ajánlja a kiváló minőségű m árkás fa jb o ra it
palackozva és hordótéíelben.

FIGYELJÜNK! B U f t
m agyar

NAGY I G N Á C

k á r t y a g y á r g y á r t m á n y a i n a k való d iaág ára.
ó v a k o d ju n k az u tán zá so k tó l!

BUDAPEST,

cikkek

rak tára

V II. K A R O L Y K Ö R Ú T ».

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk,
szürfigépek, palackok, parafadugók, cimkék stb. T: 1-416-16

Magyar J á ték k á r ty a g y á r R.-T*

PIATNIK NÁNDOR ÉS FIAI
1-463-71.

vegyitermékek gyára R.-T.
Budapest , XIV„ Cserei-u. 14.

1824.

Telefon : 2-966-86, 2-968-94.

B u d a p e s t , V II., R o t t e n b l l l e r - . ) . 1 7 .
T e l e f o n : 1-310-63,
V ÍO JE G V
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épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat
minden színben a legolcsóbb árban készít
DÁVID
márványipari üzeme,
Budapest, X., Kőbányai út 39. (Hungária körút
sarok.) Telefon: t- 3 7 8 -6 9 .
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K a p h a tó :

B e r k o v its
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és c u k rá sz a ti
k e llék ek

fOt lH

BUDAPEST,
VII , SÍP UCCA
T e le lő m

414Z-53I

Ha szereli fehérneműiéi, mosásson a tehérnemű gondozóba!

Felelős kiadó: l)r. (iaál Endre.
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.

ilis kelm efestő és vegytisztító
at. Kilós ruha tisztításánál az
kézzel lesznek vasalva F ő
Üzlet: Budape*t,VIII.Baroi ig u tc a X X X . Tel hfv.: 14 40 48

Nyomta: Róna Ferenc nyomdai müintézete,
Budapest. VII., Vörösmarty ucca ö
Telefon: 138—170.
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