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E m lé k e z te tő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Január 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség 
tagjai január havi vigalmi adó átalányukat megfi
zetni.

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

Január 25-én (szerdán) délután 1 órakor elől- 
jarosági ülés.

Január 25-ig tartoznak a gyermeknevelési pót 
lékra jogosult munkavállalók igényüket munkaadó
juknál bejelenteni.

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

Február 1-ig kötelesek a munkaadók gyermek- 
nevelési pótlékra jogosult alkalmazottaik igénylé
seit a családpónztárhoz továbbítani.

Február 5-ig megfizetendő az 1939. év I. ne
gyedére (február) esedékes üzletbér első részlete.

Február 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközös- 
feégben benn nem lévő, nem általányozott kávéira 
zak vigalmi adója.

Február 10-ig tartoznak az adóközsség tagjai 
február havi fényüzési és forgalmi adóátalányukat 
megfizetni

Fedruár 15-ig fizetik fényüzési adójukat azok, 
akik nem tagjai az adóközösségnek.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási 
engedélyek iránti kérvények.

Február 15-ig kell bejelenteni az 1939. január
1-i állapotnak megfelelően az értelmiségi munka
körben történő változásokat.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága f. évi január 25 én (szerdán) délután 1 órakor 
az ipartestület tanácstermében

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

Budapest, 1939• január ló.
Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k. 

főjegyző. elnök.

Újévi üdvözlés
A testület elnökének és vezetőinek tradicio

nális üdvözlése ebben az évben a testület helyisé
gében — január 2-án — ment végbe a megszokott 
intim és baráti keretek között. Az elöljáróság tag
jai .csaknem teljes számmal megjelentek: Gál
Arnold, Szabó Samu, Dr. Strausz Vilmos alelnökök, 
Grosz Ödön, Klauber József Ottó Dezső, Szlavek 
Károly, Tarján Vilmos, Kraszner Menyhért, fíauer 
György, Katona István, Steuer Lóránd, Tihaméry 
Kálmán, Strasser Béla, weingmber László elei já
rósági és számvizsgáló-bizottsági tagok, Losonczi 
Gusztáv, a kávésok Áruorgalmi Rt. elnöke, Diószegi 
Ervin igazgató, Marton József, a testületi tanonc
iskola igazgatója és a testület tisztviselői.

Dr. Strausz Vilmos alelnök üdvözölte az elnö 
köt az évforduló alkalmából: Az idők komolysága 
késztet' bennünket arra, hogy üdvözletünket és jó 
kívánságainkat a testület falain belül mondjuk el 
Itt ezen a helyen, ahol évek hosszú során át dolgo
zol a kávésipar érdekében, itt akarunk köszönetét 
mondani mindazért, amit értünk és iparunkért tet-

56 év óta a főváros I f Á T D A M T I  B u d a p e s t .  VII..
vezető tejüzeme *-a l » W * r W l l  I  I  I  Rottenbiller-utca 31.
Telefoni *146—265. ELSŐRENDŰ MINŐSÉGŰ TEJ- ÉS TEJTERMÉKEK Telefon: *146-265.
360 fióküzlet, 1000-nél több árusítóhely Kávéházak, szállodák, tejivók. kávémérések szállítója
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lé], ide hoztuk kartársaink háláját és jókívánságait 
■az ujesztendő alkalmából. Fogadd mindnyájunk ba
ráti érzésének kifejezését fogadd igaz jókivásága- 
.inkatv Bármily nehéz és gondterhelt idők következ
ének, melletted vagyunk és követjük irányításo
dat!

Mészáros Győző elnök a baráti szavakra a kö
vetkezőket mondotta: „Az a körülmény hogy a ba
ráti szavak a testület helyiségében hangzottak el, 
mutatja a megváltozott komoly időket. Az elmúlt 
esztendő nagyjelentőségű és nagyfontosságu — ha
zánkat és szükebb érdekeltségünket — érintő ese
ményei után, uj reformok és intézkedések előtt ál
lunk, amelyek kétségtelenül iparunk munkáját és 
testületünk működését is érinteni fogják. Ezeket a 
konzekvenciákat ma még csak sejtjük, de pontosan 
és végleges formában még nem ismerjük.

Ha elkövetkezik az az idő, amikor a reformok
nak a konzekvenciáit le kell vonni, zokszó nélkül ál
lunk félre annak tudatában, hogy hosszú éveken át 
igyekeztünk a reánk háruló feladatoknak megfelelni, 
iparunk érdekeit legjobb tudásunk és akarásunk 
szerint szolgálni. Mindig az volt a törekvésem, 
hogy minden kartársam érdekeit, de elsősorban a 
magyar vendéglátó ipar érdekeit teljes szívvel és 
lelkiismeretesen szolgáljam.

Mint a székesfőváros egyik tisztes múltú és 
tekintélyes érdekképviseletének vezetője, mindig 
úgy éreztem, hogy a magyar ipar, a magyar haza 
érdekeit szolgálom és ezt igyekeztem minél telje
sebb mértekben teljesíteni. Azt hiszem, hogy ez si
került is, hiszen a magyar kávésipar mindig ott 
volt, mindig cselekedett, amikor a magyar haza, a 
polgári kötelességek azt megkívánták.

A horizont sajnos nem a legbiztatóbb. Eddig 
minden újévkor abban a reményben jöttünk össze, 
hogy a viszonyok es a mi sorsunk jobbra fog fór 
dúlni. Ma nem látjuk ilyen reményteljesen a jövőt, 
nem tudjuk, mi következik reánk.

S Z E N T
I S T V Á N
CSALÁDI SÖR
íVs literes 
zárt palackokban

KObányai Polgári Serfőzde
gyártmánya

Következzék azonban bármi, forduljon a sor
sunk bármikép, mi maradunk azok, akik voltunk: 
dolgozó magyar polgárok! Bármi történjék velünk* 
magyarságunkat, a magyar hazához való ragasz 
kodásunkat és szeretetünket nem veheti el tőlünk 
senki és semmi!

Úgy érezzük, hogy mindenkor egesz emberként 
a múltban becsületesen teljesítettük kötelességün
ket. Ha a viszonyok úgy kívánnák, hogy a munkán
kat mások folytassák, de módunkban áll tovább 
dolgozni, hűséges katonáj leszünk ennek az iparnak.

Ezeknek a gondolatoknak jegyében köszönöm 
üdvözlésieket, jókívánságaitokat baráti szeretettel 
viszonzom.

Gál Arnold: Mulasztást követnénk el, ha nem 
emlékeznénk meg arról, aki egy egész éven át hű
séges munkatársa volt az elnöknek és ez dr. Strausz 
Vilmos alelnök, akinek köszönetét mondunk az ő 
munkájáért.

Marton József igazgató, elnök beszédére mély
séges megindulással mond köszönetét azért az ál
dozatkészségért és szeretetert, melyet az elnök a 
testület tanonciskolája iránt tanúsított. Reméli, 
hogy elnök aggodalmai nem valósulnak meg és ő 
továbbra is a testület élén fogja az ipar érdekeit 
szolgálni. Az iskola tanári testületé nevében fejezi 
ki legjobb kívánságait abban a reményben, hogy a 
harmonikus munka úgy a múltban, mint a jövőben 
is változatlanul az eddigi szellemben fog folytatód
ni.

Lelkes éljenzés kísérte az üdvözléseket melyek 
után a családias ünnepség véget ért.

Az iparban (kereskedelemben), va
lamint a bányászatban és ko
hászatban alkalmazott munkások 
gyermeknevelési pótlékáról szóló 
1938. évi XXXVI. törvónyekik élet- 

beléptetése
Felhívjuk Kartársaink figyelmét arra, hogy a 

ni. kir. kereskedelem és közlekedésügyi Miniszter __ 
a Budapesti Közlöny 1938. évi december 31-én meg- 
jelent 294. számában közölt 60.500--1938. I. a. 
K- K. M. sz., valamint m. kir. iparügyi miniszter — 
ugyanott közzétett — 50.000—1938. Ip. M. sz. ren
deletéivel az iparban (kereskedelemben) valamint 
a bányászatban és kohászatban alkalmazott mun
kások gyermeknevelési pótlékáról szóló 1938. évi 
XXXVI. t.-c. folyó évi január hó 1-én életbelépett.

E törvény 1. §-a szerint az iparban (kereske
delemben)^ foglalkoztatott napszámosnak, munkás
nak, szolgának (altisztnek) továbbá — a kereskedő- 
segéd kivételével — iparossegédnek és más hasonló 
alkalmazottnak mind a sajat mint a házastársa tör 
vényes, törvényesített, örökbefogadott és házassá
gon kivíil született gyenneke után, ha a gyermek 
eltartásának kötelezettsége terheli és tartásáról 
gondoskodik, gyermeknevelési pótlék jár.
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Gyermeknevelési pótlék já r az unoka eltartá
sára kötelezett nagyszülőnek is, ha az unoka eltar
tásáról gondoskodik.

A munkaviszonyban álló igényjogosultak gyer
meknevelési pótlékra attól az időponttól kezdve van 
igénye, amikor a töi*vény rendelkezései munkaadó
jára  vonatkoztatva hatálybalépnek. Egyébként a 
gyermeknevelési pótlék az alkalmazás napját kö
vető-hónap első napjától kezdve jár. (2. §■)

.E szerint — minthogy a törvény f. év január 
1-ével lépett életbe, a gyermeknevelési pótlók ettől 
az időponttól fogva jár, de csak azon vállalatok 
munkásainak, amelyekre nézve a törvény vonatko 
zik.

A .törvény — annak 33- §-ában foglaltak szerint
— fokozatosan lép életbe és pedig először a legalább 
húsz, ja -törvény hatálya alá eső alkalmazottat fog 
Jalkoztaító vállalatokra nézve- Ennélfogva gyermek- 
nevelési pótlékot csupán az ilyen üzemekben foglal
koztatott -alkalmazottak kaphatnak, viszont az aláb 
Inakban ismertetendő járulékokat csak ezek az üze
mek tartoznak fizetni.

A gyermeknevelési pótlékra vonatkozó igény 
szünetel arra a hónapra, melyben az igényjogosult 
a törvény hatálya alá a végrehajtási rendelet ér 
telmóben eső vállalatban munkaviszonyban nem ál
lott.

Azt az igényjogosultat, aki valamely hónapban
— tizenötnél kevesebb, vagy hetenként háromnál 
kevesebb munkanapra kapott munkabért, úgy kell 
tekinteni, mintha az illető hónapban nem állott vol
na munkaviszonyban.

Tehát a törvény és a hozzá tartozó végrehaj
tási rendeletek szerint a munkásnak gyermekneve
lési pótlékra csak akkor van igénye, ha legalább 
húsz munkást foglalkoztató üzemben van alkalmaz
va és egy hónap folyamán legalább tizenöt, heten* 
ként legalább három napra kapott munkabért- Ke
vesebb munkást foglalkoztató, vagy kevesebb mun
kaidővel biró alkalmazottá nak gyermeknevelési pót
lék nem jár.

Minthogy a törvény hatálya alá a tanonc és a 
tisztviselő nem esik, a személyzet létszámának meg
állapításánál ezek létszáma nem veendő figyelembe

A személyzeti létszám kiszámításánál — a 
számadási év egész tartama alatt a számadási év 
kezdetét megelőző naptári év átlagos munkáslét
száma irányadó. Számadási év alatt az állami költ- 
ségvetési évet tekintik, mely minden év julius 1-én
kezdődik. Minthogy ezidőszerint az 1938_1939-es
számadási évben vagyunk, az ezt megelőző naptári 
évazl937-es, tehát az 1939. év első hat hónapjában 
az 1937. évi adatokat kel alapulvenni.

A gyermeknevelési pótlék minden egyes gyer
mek után havonkint öt pengő. (6- §.)

Légvédelmi
redőnyök

Légfűtések
kályhák

PASCHKA ES TÁRSA
BUDIPEST, V., MARII V1LÉRII-UTCI 10. 
I c M i a u i m : 182-041 Alapítva 1888

A gyermeknevelési pótlek fedezésére az érde
kelt legalább húsz alkalmazottat foglalkoztató) vál
lalatok kötelesek a náluk akalmazott napszámosok, 
munkások, szolgák, továbbá iparossegédek és más 
hasonló alkalmazottak előző évi átlagos létszámá
nak és a járulék egységének szorzatával meghatá
rozott öszeget negyedévenként az évnegyed első hó
napjának 5. napjáig, egyenlő részletekben a család
pénztárba előzetesét' befizetni.

A járulékegységet az illetékes pénztár akként 
állapítja meg, hogy a gyermeknevelési pótlékra és 
a tartalékalap fizetésére előreláthatóan szükséges 
pénzösszeget, elosztja a járulék fizetésére kötelezett 
vállalatokban alkalmazott munkavállalók számával.

Ezt a járulékegységet a m. kir. iparügyi mi
niszter 73.000—1988. Ip. M. sz redeletévei az 1938— 
1939. számadási évre évi negyvennyolc pengőben 
áll api tóttá meg-

A vállalatok kötelesek a családpénztár fenntar
tására a gyermeknevelési járulék fizetésével egy
idejűleg a járuléknak öt százalékát hozzájárulás 
címén befizetni.

A fentiekben előirt munkáslétszám megállapí
tásánál a férfiakat teljes számban, a nőket pedig 
létszámuk kétharmad részében kell figyelembe 
venni.

Ezek szerint a gyermeknevelési járulékot b 
következő példa szerint kell kiszámítani'.

Egy 30 alkalmazottat foglalkoztató üzemben

Ha üzletét, vállalatát eladni óhajtja, lizalommal forduljon ^
| SZEDERKÉNYI JÁNOS kizárólag szállodák, káráházak, vendéglők és testvérüzemek adásvételi irodájához:
? Budapest, XI., Horthy Miklós-ut 72. szám, félemelet 3. Telefon : 456-023, diszkrét szakértelmű levelezés. 5
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Pörkölt k á v é  keverékeink
közi*merl«n elsőrendű minőségeit

k e le t in d iá b ó l
b íhozott uj> különleges kávéfajokkal módosítottuk 
amiáltal azok f i n o m s á g a  még az eddiginél is 
jobbon fokozódott. j

Kérjen próbafözéehez mintát

Kávésok Áruforgalmi R T .-.*
Budapest, Vili., Dózsef-körút 38.
Telefon: 139-277. Saját pörkölő üiem

van 3 tisztviselő, 3 tanonc, 15 férfi.és 9 női alkal-; 
mázott. A járulék a következő;

Tisztviselők és tanoncok nem számítanak:
15 férfi-alkalmazott után 15 x évi 48 P. + 5%

50-40 =  756 P.
9 női alkalmazott % = 6x50.40 P =  324 P.

öszesen 1080 P.
Ennek egy negyedrésze minden negyedév 5-ig 

megfizetendő.
Az ezek szernt esedékes összegeket a Vili. szá

mú szakma esaládpénztár 62-368. sz. állami letéri 
csekkszámlájára kell befizetni.

A gyermeknevelési pótlék adminisztrálását a 
szakmai családpénztárak intézik. Ide kell befizetni 
a járulékokat és ez küldi szét az igényjogosultak
nak a járulékokat. A szakmai családpénztár a köte
lékébe tartozó vállalatok gyermeknevelési járulékát 
kiszámítja s megállapítását a vállalattal fizetési 
meghagyásban közli.

A vállalat köteles a kirótt járulék egynegyed- 
egynegyed részét minden julius, október, január 
és április hó 5. napjáig a szakmai családpénztárba 
befizetni- Ha a fizetési meghagyást julius hó 5. (az 
első alkalommal 1939. évi január hó 5.) napjáig 
nem kapja meg, tartozik a befizetést saját számítá
sa szerint teljesíteni, az esetleges hiányt a fizetési 
meghagyás kézbesítésétől számított tizenöt nap 
alatt pótolni; az esetleges túlfizetést pedig a szak
mai családpénztár javára írja.

Gyermeknevelési pótlék első ízben annak a 
munkavállalónak jár, aki 1939. évi január hó fo
lyamán a törvény hatálya alá eső vállalatban lég 
alább tizenöt munkanapra vagy négy héten át he
tenként legalább három munkanapra kapott munka
bért. (9. §.)

A fentiekben említett mukavállalok kötelesek

PAITZ DÁNOS l * ** f*a,xn Ü̂ tslje* kávéházi
n j , vn b*r*ndezá»*k, billiárdoiztalok, Bud.p.st, VII., dákók, gdyik nagy raktóra'
Akácfa ucca 55
Talefon 140-629 Eladás. — Vétel

Schíllinger Anna Budapest* VI. kar.
Telefon 121*385. VörAsmarthy-utca 47b,
Az ország legrégibb, modernül berendezeti gözmesodája

igényüket munkaadójuknál 1939. évi január hó 
25-ig bejelenteni A-munkaadó a bejelentés alapján 
a hivatalos oejoler főlapot kitölti, azt a munkavál
lalóval aláíratja és áz igazoló iratokat átve
szi. A munkaadó köteles a bejelentés esetleges hiá
nyaira a munkavállalót figyelmeztetni s. őt pótlásra 
felhívni.

A bejelentésben elő kell adni a munkavállaló 
nevét, munkakörét, lakáscímét a gyermekei számát,
nevét, születési helyét és idejét — ha v a n _azonos,
sági számát (70.300—1937 B. M. számú rendelet, 
megjelent a Budapesti Közlöny 1938. évi január hó 
5-i számában) a bejelentőhöz való viszonyát és ki 
kell jelenteni, hogy a gyermek eltartására a beje
lentő van kötelezve s az eltartásról ő gondoskodik, 
illetőleg meg kell jelölni azt a személyt, aki a gyer
meket eltartja- Ki kell jelenteni továbbá a bejelen
tőnek azt is, hogy legjobb tudomása szerint az illető 
gyermek tekintetében más igényjogosult nincsen, 
ha pedig van ilyen igényjogosult, be kell jelentenie 
annak nevét és alkalmazása helyét.

A bejelentéshez csatolni kell a gyónnék szüle
tési anyakönyvi kivonatát, továbbá, ha a bejelentő 
nem sajat törvényes gyermeke után igényel gyer
meknevelési pótlékot, a helyi hatóság arra vonat
kozó igazolását, hogy a gyermek eltartásának kö
telezettsége a bejelentőt terheli és, hogy a gyermek 
tartásáról valóban a bejelentő gondoskodik.

Abban az esetben, ha a munkavállaló az igény 
megállapításához szükséges munkanapokat nem 
mind annál a munkaadónál töltötte el, akinél a be
jelentéshez csatolni kell az előző munkaadó igazolá
sát, amelyet az kiadni köteles.

Hivatalos bejelentőlapot a munkaadó a m. kir- 
állami nyomdától az előállítási költség megtérítése 
ellenében kap.

Azok, akik az első bekezdésben megszabott ha
táridőt elmulasztják, de igényüket hat hónap alatt 
(T. 5. §.) előterjesztik, az 1939- év január hónap
jára járó gyermeknevelési pótlékot csak később, a 
kellő időben beadott igénylések elintézése után kap
hatják meg.

A munkaadó köteles a bejelentéseket annak 
igazolásával, hogy a munkavállaló 1939. évi január 
hónapban, illetőleg január hónap egyes heteiben 
hány munkanapra kapott munkabért, a családpénz- 
táihoz azonnal, de legkésőbb 1939- évi február hó 
1-ig továbbítani. Azokat a bejelentéseket, amelyek
nek hiányait a munkavállaló a munkaadó felszólítá
sára sem pótolta, a többitől el kell külön iteni.

A családpénztár a bejelentések feldolgozása 
után a kellő időben tett szabályszerű bejelentésekre 
az igényjogosultaknak a gyermeknevelési pótlekot 
1939. évi február hó folyamán fizeti ki.

Az igény elutasításról a munkavállalót értesn
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teni kell, aki az elutasítás ellen tizenöt nap alatt fel
lebbezhet.

Ezeket a rendelkezéseket megfelelően alkal
mazni kell a később esedékes gyermeknevelési pót
lékok tekintetében is.

Nem kell uj bejelentést tennie annak a mun
kavállalónak, aki munkahelyét nem változtatta, ha 
azoknak a gyermekeknek számában, akik után neki 
gyermeknevelési pótlék jár, változás nem történt. Uj 
bejelentés esetében a munkavállaló pénztári törzs
számára hivatkozni kell.

A munkaadó azt a körülményt, ha a munkavál
laló valamely hónapban tizenöt napnál kevesebb 
munkanapra kapott munkabért, legkésőbb a követ
kező hónap első napján a szakmai családpénztár
nak, a munkavállaló pénztári törzsszámára hivat
kozással, bejelenteni köteles.

Az igazolást ugyanaz után a gyermek után 
csak a családpénztár felhívására kell megismételni.

Az a munkavállaló, aki baleset vagy betegség 
miatt keresetképtelenné vált, vagy katonai szolgá
latra bevonult, köteles ezt a körülményt utolsó 
munkaadója utján nyolc nap alatt bejelenteni. A 
bejelentéshez mellékelni kell a hatósági orvos, vagy 
a társadalombiztosító intézet, illetőleg a katonai ha
tóság bizonyítványát. A keresetképtelenségről szóló 
bizonyítványban a keresetképtelenség előrelátható 
tartamát fel kell tüntetni. Ha ez az idő három hó
napnál rövidebb, a feltüntetettnél hosszabb időre a 
munkavállaló gyermeknevelési pótlékot csak akkor 
igényelhet, ha újabb bizonyítványt mutat be.

Ugyanis be kell jelentenie a munkaadónak és a 
munkavállalónak azt is, ha az utóbbi munkaviszo
nya bármely okból megszűnt. Ha a munkaviszony a 
munkavállaló hibájából szűnt meg, az erre vonat
kozó adatokat a munkaadónak a családpénztárral 
közölnie kell- Azt a körülményt, hogy a munka- 
vállaló újabb alkalmazást hibáján kívül nem kap, 
a hatósági munkaközvetítő hivatal bizonyítványá
val kell igazolni

Ha a munkavállaló lakásime megváltozik, ha 
a gyermek meghal, vagy az igényjogosult tartási

WaccejtecsUice- tauce, 
T&tnatolcetcUup UatU&wziwek, 
fyyu fn á tcsiz , {a m , ugAcIta, 
fKtytiUa, tnustác

TIVOLI KONZERVGYÁR KFT.
Telefon: 296-702 .

kötelezettsége megszűnik, vagy ha az igény bár
mely más okból (pl. házasság felbontása) megszű
nik, a munkavállaló köteles ezt a körülményt nyolc 
nap alatt munkaadója utján bejelenteni.

A töivény hatálya alá eső vállalatok kötelesek 
üzemükben olyan helyen, ahol azt minden alkal." 
mázott könnyen láthatja, állandó hirdetményt köz
zétenni arról, hogy a vállalat alkalmazottainak a 
törvényes feltételek meglétében gyermeknevelési 
pótlók jár. Kötelesek továbbá ugyanott a szakmai 
családpénztár tájékoztató közleményeit és felhivá- 
saládpénztár tájékoztató közleményeit és felhívá
sait is kifügeszteni.

Ha a cselekmény súlyosabb büntető rendelke
zés al nem esik, kihágást követ el és pénzbüntetés
sel büntetendő.

1. a munkaadó, ha alkalmazottjának bejelenté
sét nem veszi át, vagy azt a szakmai családpénztár
hoz nem továbbítja;

2. a munkaadó, ha a közzétételi és kifüggesz- 
tési kötelességét megsérti.

3. a munka-vállaló, ha a gyermeknevelési pót
lékra vonatkozó igénye megszűnését vagy szünetel
tetését nem jelenti be-

A pénzbüntetés tekintetében az 1928 :X. tör
vénycikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kihágások miatt ai  eljárás a közigazgatási 
hatóságnak, mint rendőri büntető bíróságnak ha
táskörébe tartozik.

Természetesen az alkalmazás tartama alatt 
született, törvényesített, vagy örökbefogadott gyer-

A jövedelmet előre kiszámítjuk. A valódi „Franck’1 
kávépótléknál a számítás egyszerű; mindig jó minő
ség + olcsó ár + állandó forgalom =  pénz, a keres
kedő minden kézmozdulatáért!
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ítfocUwincU-féU
Aqaa vitae és egyéb likőrkülön- 
tegességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

írnekek után is jár a gyermeknevelési pótiék, még 
pedig az eltartási kötelezettség bekövetkezésének 
napját követő hónap első napjától kezdődően jár- 
Természetesen ezt a körülményt okmányokkal iga
zolva a munkaadó utján be kell jelenteni.

Függelék
A kereskedelem és közlekedésügyi miniszter a 

Budapesti Közlöny 1989. január 6-án megjelent 5. 
számának 9—10- oldalán adta ki azoknak a vállala
toknak jegyzé-két, amelyek a családpénztár kötelé
kébe tartoznak, gyermeknevelési járulékokat ta r
tozna fizetni és alkalmazottaik gyermeknevelési 
pótlékra jogosultak. Ezt a névsort alább közöljük:
1. Abbázia kávéház rt. VI. Andrássy ut 49.
2. Abonyi nagykávéház XIV. Aréna ut 19.
3. Arizona Dancing — Rozsnyay Sándor. VI Nagy

mező utca 20.
4. Astoria szálloda rt. IV. Kossuth Lajos utca 19.
5. Bandi József szálloda és étterem IV. Mária 

Valéria utca 2
.6. Baross Kávéház Gellért Zsigmond VIII. József 

körút 45.
7. Biarritz kávéház Tihaméry Kálmán. V. Kossuth 

Lajos tér 18.
8. Bodó és társai kávéház üzem. VIII. József krt. 56.
9. Bristol szálloda IV. Mária Valéria utca 4.

10. Britannia szálló rt. VI. Teréz körút 39.
11. Bucsinszky Lajos kávéház VII. Erzsébet krt. 30
12. Budai kávéház és étterem kft. I. Attila utca 53
13. Café Clarisse Restaurant Fischer Ottó, VI. 

Nagymező utca 11.
14. Cairó kávéház Braun Fülöp VI. Király utca 112.
15. Capri mulató kft. VI. Teréz körút 34.
16. Ceylon kávéház Vajda Sándor VII. Rotten- 

biller utca 10.
17. Club kávéház Katona István V. Szent István 

körút 16.
18. Continental étterem — Schück Sándor VII. 

Dohány utca 43.
39. Corvin nagykávéház Herlinger József IX. Fe- 

1*611 c körút 23
20. Deák kávéház rt. VIII. József körút 51.
21. Dubarry kávéház Bauer testv. kft. V. Wurm u.
22. Dunakorzó kávéház rt. V. Vigadó tér 3.
23- Dunapalota szálloda IV. Mária Valéria utca 7.
24. Dunapark kávéház V. Pozsonyi ut 38.
25. Edison kávéház Weingruber Ignác és fia 

VI. Teréz körút 24a.

Hattyai gőzmoső kölcsönző vállalat
sz ira z  vcgytlsztltáa és ffastés

Budapest V ili KUuiál utca 8. Telefon 138*559
Az ország legnagyobb gőzmoső üzeme, legmodernebbül 

berendezve I Legkíméletesebb mosási rendszer.

26. Emke kávéház és étterem kft. VII. Erzsébet 
körút 2.

27. Etoile kávéház, Mezei László, V- Szabadság-tér
16.

28. Étterem és Szórakozóhely rt. Paulay Ede u. 35.
29. Fészek kávéház Propper Márton VI- András

sy ut 81.
30. Fővárosi kávóház vendéglő rt. V. Kossuth 

Lajos tér 15.
31. Fővárosi Pavillon, Weingruber Ignác és fia, Vá

rosliget
32. Gebauer Béla, Gellért kávéház XIV. Horthy 

Miklós ut 1.
33. Gresham Venezia kávéház V. Ferenc József 

tér 5—6.
34. Gundel Károly vendéglő XIV. Szt. Gellért tér 1.
35. Hadik-laktanya kávéház, Kaiser A. és fia XIV. 

Horthy Miklós ut 38-
36. Hangli kioszk, Rónai testvéreit V. Vígadó tér 1.
37. Kávéház és étterem kft. I- Döbrentei tér 6.
38. Kávéház‘és étterem kft. Vili. József krt- 37-39
89. Keleti kávéház. VII- Baross tér 14.
40. Kertész Ferenc Rudasfürdő étterme. XI. Döb

rentei tér 9-
41. Klauber József kávéháza VI. Teréz körút 52.
42. Kolozsvár kávéház VII. Dohány utca 40-
43. Központi kávéház. Mészáros Győző IV. Egye

tem u. 1-
44. Japán kávéház, Kraszner Menyhért, VI. And

rássy ut 45.
45. Lánchid kávéház, II. Fő utca 2.
46. Lidó kávéház, Buzási Árpád VI. Andrássy ut 11.
47- Lipótköruti kávéház kft. V. Aulich utca 1.
48. London kávéhó z Strasser Béla VI. Andrássá
49. Magyar Szinház kávéház Rechmann József, 

ut 5.
50. Markovits Márton Lajos kávéháza VIII. Baross 

utca 118.
51. Meteor kft. kávéháza VII. Erzébet körút 44.
52- Metropole szálloda Verő Gyula VII. Rákóczi

ut 58.
53. Miami kávéház rt. VII. Erzsébet körút 38.
54. Miénk kávéház Fried Jenő VIII. József krt 29
55. Modern kávéház IV. Eskü tér 9.
56. Moulin Rouge (Vörös malom) mulató VI. Nagy. 

mező utca 17-
57. Múzeumi kávéház, Jovics Jenő VIII.' Múzeumi 

körút 12.
58. Műcsarnok kávóház, Fischer Annin VI. And

rássy ut 64.
59. Negresco kávéház Dumaparti kávóház kft. IV- 

Vigadó tér 1.
60. New-York kávcház r- t., VII. Erzsébet-körut 

9-11.

Kristály ásványos forrásvíz c*ak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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Billiárdasztalok.
kártyaasztalok 
szőrűin, gyor
san elkészítjük, 
evőszer, üveg-

javítását, bahuzás&t, « a k -

Használt talok, alpakka
és emblémás porcellánáru leg

olcsóbban

FRIED, Király ucca 44. $1.
Telefon 129-134 KÖLCSÖNZÉS!

61- Oktogon kávéhoz, Kreiner Pál, VI. Mussolini- 
tér 3.

62. Opera kávéház r. t., VI-, Andrássy-ut 24.
63. Országház kávéház, V., Nádor ucca 38-
64. Oslendo kávéház, Grosz Ödön, VII., Rákóczi

ul 20.
65- Palace szálló, VIII., Rákóczi.ut 43.
66. Palatínus park rt., Szent Margitsziget.
67. Pannónia szálloda, VIII., Rákóczi-ut 5-
68. Park szálloda, VIII., Baross-tér 10.
69- Parlament kávéház, Hospitum rt., V. Vilmos 

császár-ut 24.
70. Pátria kávéház ipari rt. VII., Erzsébet-körut 58.
71. Philadelphia kávéház, Szabó Sámuel, I. Alagút

ucca 7.
72. Plantage-bar, Flaschner Antal, VI. Teréz-körut 

34.
73. Rákóczi-ut 17- Étterem és kávéház kft., VIII. 

Rákóczi-ut 17
74. Regent café-restaurant, Bock Lajos, II. Keleti

Károly ucca 1.
75- Rónai Miklós kávéház, IV. Eskü-ut 5.
76. Rózsadombi étterem és kávéház kft- II. Keleti 

Károly ucca 9.
77. Royel étterem és kávéház üzemeket bérlő rt., 
. VII. Erzsébet-körut 45—47.

'78. Savoy kávéház és étterem kft. VI- Andrássy-ut 
48.

79. Seemann kávéház, V. Vilmos császár-ut 70-
80. Simplon kávéház rt., VIII. József-körut 8-
81. Splendid kávéház rt., Földes Jenő, IV. Károly- 

körut 21-
82. Slambul nagykávéház, Ottó Dezső, II. Margit 

köurt 1.
83- Szabadság kávéház, Dr. Strausz Vilmos, V. 

Aulich ucca 8.
84. Szeiffert kávéház, Tihaméry József, II. Maigit- 

körut 5/a.
85. Tarján Vilmos és társai kávéház és étterem. II. 

. Zsigmond ucca 25—29.

86. Upor kávéház és étterem kt. VI. Andrássy-ut 
25-

87. Unió kávéház étterem, Szusz Károly, V. Nádor 
ucca 31.

88. Valéria kávéház, özv. Sínger Kálmánná, VIII- 
József-körut 87.

89. Várkert kioszk kávéház, II. Ybl Miklós-tér 9-̂
90. Westend kávéház, özv. Hajós Sauné, VI Teréz- 

körut 44-
91. Vigadó kávéház, Kaas Béla, II. Szilágyi Dez3Ő-

tér 7.
Minthogy a járulékok befizetésének első határ

napja folyó évi január 5-e volt és a határidő után 
már késedelmi kamatot kell fizetni, figyelmeztetjük 
mindazokat, akiknek 1937. évi munkáslétszáma 
legalább 20 volt, a gyermeknevelési járulékot fen
tiek szerint számítsák ki, (negyedévenként és sze
mélyenként 12-60 pengő) és postatakarékpénztárt 
befizető lapon a 62.368 sz. csekkre fizessék be.

Hivatalos rész
A budapesti kávéházi alkalmazottak keresetiadó

alapja
A budapesti kávéházi alkalmazottak kereseti 

adóalapját legutóbb az 1938 évi 65.664/VI. számú 
rendeletemmel ideiglenesen szabályoztam.

Enenlt a rendeletemnek a hatályát 1939. febrU’ 
ár hó 28-áig meghosszabbítom.

Erről a polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosz
tályt, a központi adószámviteli hivatalt, az I—XIV. 
adóker. adószámviteli (forgalmi és kereseti adó-) 
osztályokat, a budapesti kávcsipartestületet (VIII.

e i n l  k á v é !
. . . a  jó  m in ő sé g ,

meegelégedettség 
és a nagy forgalom 
biztositéka.
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STÚDIUM
dákö és 
írókréta

Gyártja :

Budapesti Kréta, K ™ !!1. J *
KöDható: Telefon: 186-351 és 189—423
Budapesti Kávésok Áruforgalmi R.-T.

Finom te a k e v e ré k e k
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

originál 2'50 és 5 kg os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők :

Kávésok áruforgalmi R.-T.-töl
Budapest, Vili, József-körut 38.

Telefon: 1 -3 9 2 -7 7 .

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön árajánlat)

József krt. 38. szám) a főpincérek országos egyesi 
Jetét (VII. Erzsébet krt- 34. sz.), a Magyarországi 
(szállodai, éttermi és kévéliázi alkalmazottak orszá
gos egyesületét (VII Erzsébet krt. 9-11.), a Nemzetj 
Munkaközpont pincérszakosztályát (VII. Izabella u. 
29.) határozottan, a székesfővárosi m. kir. Pénz
ügyigazgatóságot és a IV- kér. m. kir. adófelügyelő- 
séget pedig átiraton értesítem.

Budapesten, 1938. évi december hó 29-én- 
A polgármester megbízásából:

Dr. Bóday s- k. 
tanácsnok.

Felmondhatok a rögzített 
adúk tannár hú 31-lg

A rögzített adók kezelésére vonatkozó rendel
kezések értelmében mindazok az adóalanyok, tehát 
azok, akiknek üzleti viszonyaiban, kereseti, 
jövedelmi, vagy vagyoni helyzetében csök
kenés állott be, a részükre megállapított és lerögzí
tett egyenesadóikat az esztendő első hónapjában 
felmondhatják és uj megállapításokat kérhetnek.

A felmondás jogával csak azok élhetnek, akik- 
nek az előző évi keresete összesen nem haladta meg 
a 10.000 pengőt ,s akinek vagyona 150.000 pengő 
alatt van. Felmondással január hó utolsó napjáig 
lehet élni és a felmondást megfelelő indokolt bead
ványban az illetékes adófelügyelőséghez kell be
nyújtani. A beadványra bélyeg nem kell, azonban 
minden esetben csatolni kell uj bevallást s igy az 
errevonatkozó vallomási iveket előzőleg be kell sze
rezni.

A felmondás jogával azonban csak indokolt 
esetben tanácsos élni, mert ha az indokok a felmon
dásra nem helyetállók,könnyen megtörténhet hogy 
a felmondás visszafelé sW cl s a kifogásolt 'adóne
meket felemelik. Amire kUonben az adóhivatalok.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

nak is joguk van- Az adóhivatalok is felmondhat
ják a rögzített adókat oly esetekben, amidőn a ke
reset vagy a jövedelem emelkedését feltételezik.

Ugyanitt felhívjuk a figyelmét azon kar társa
inknak is, akk üzleteiket az 1938. cv valamelyik 
hónapjában, tehát évközben nyitották meg vagy 
üzletüket .egyik kerüetből a másikba helyezték át, 
február hó végéig vallomásaikat feltételiül nyújtsák 
be, mert ellenkező esetben megbírságolják őket. Két 
vallomási ivet kell beszerezni és pedig a kereseti-, 
vagyon, és jövedenii adókra vonatkozólag. Ilyen 
vallomási ivek minden adóhivatalban kaphatók.

Egyébként az ipartársulat irodája, úgy a rög- 
zitet adók, mnt az időközi vallomások benyújtására 
nézve a tagok rendelkezésére áll. A határidőt sen
ki e ne mulassza, mert később beadott vallomásaik 
csak kellő igazolás mellett fogadtatnak el.

Január t-én volt esedékes a be. 
ruházási hozzájárulás második 

negyedévi részlete
Újból felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy 

a beruházási hozzájárulás második negyedévi rész
letének befizetése 1939 január elsején vált esedé- 
késsé-
. , ... . üuwviuuviwan. JclIlUcU IIlclöUaiKHn VOl-
tak kötelesek pontosan eleget tenni a befizetési kö- 
telezettsegnek, mert késedelem esetén azonnal meg
indítják hivatalból a végrehajtási eljárást és a hát- 
ralekban maradt személy, vagy vállalat az esedékes* 
seg napjától számítva késedelmi kamatot is tarto-

; "Aki. f l enben eg-v vagy több negyedévi 
i tszletet előre önkent befizet, az kamattérítésben ré
szesül- Befizetés teljesítésekor a fizetési könyvet 
minden alkalommal feltétlenül be kell mutatni az il. 
letekes hatóságnak
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Le kell számtani a 
kávéárakat!

A kávéfogyasztás nálunk nem túlságosan nagy 
az északi államokhoz viszonyítva- Skandináviában 
pb ?az évenkénti fejkvóta 5—7 kilógnám, Franciaor
szágban és Svájcban 4 kilogramm, mig nálunk: csak 
csak egy negyedkiló. Ennek több oka van. A falusi 
magyar ember egyáltalán nem iszik kávét, inkább 
szalonnát reggeliznkt a városi értelmség pedig, bár 
szívesen já r  kávéházba, nem tömegogyasztó s igy 
nem pótolja a vidéki fogyasztás hiányát. Hozzájá
ru l a kávéfogyasztás csökkenéséhez a magas kávé- 
ár is, meynek részben az az oka, hogy igen magas 
.a szállítási költség és a vám.
- —A Pesten Lloyd statisztikája szerint az átlagos 

kilónkénti 8 pengő kávéárból 60% esik a költségek
re. a tarifára, a vámra és a forgalmiadóra. A vá
mokat. nemrégen kétszer is emelték és mindkét 
vámemelés a fogyasztás csökkentését vonta maga 
után. A fogyasztást és a vámjövedelmet millió kiló 
súlyban és millió pengő értékben a következő sta
tisztika tünteti fel: 1928-ban: 9.2 millió kiló (4-4
millió pengő vámjövedelem), 1929-ben: 3.6 (4.2), 
4930-ban: 3-4 (8), 1931-ben: 3.2 (7.6), 1932-ben:
2.5 5.9), 1933-ban: 2.4 (7-8), 1934-ben: 2:2 (7.5), 
1935-ben: 2.1 (7-6), 19364>an 2.1 (7.3), 1937-ben 
1.9 millió kiló, 6.4 millió pengő vámjövedelem.

A kávévámot először 1929-ben emelték mázsán
ként 232 pengőre, másodszor 1933-ban 348 pengőre- 
Egy kiló kávéra tehát 3.48 pengő vámteher esik. 
A vám jövedelem 1937-ben nagyobb volt, mint 1928- 
1929-ben, de kisebb, mint 1930-ban. A évhez viszo
nyítva is csökkenés muttakozik.

Minthogy egy kiló kávéfogyasztásra 3-5 kiló 
cukorfogyasztás esik, ha a kávéfogyasztás 2 millió 
kilóval emelkednék ez 70.000 mázsával növelné a 
cukorfogyasztást is. A cukorrépatermelőknek és uc- 
korgyáraknak is érdekük tehát a kávéfogyasztás 
emelkedése, illetve a kávévámok leszálltása.

Nagyobb vámmérséklésről természetesen nem le
het szú, mert hiszen az államnak is szüksége van 
bevételeire, ellenben helyes volna, ha legalább az 
1933 előtti színvonalra: 232 szállítanák le a vámo
kat. Később, ha a fogyasztás emelkedése beváltja a 
reményeket, további vámleszállitásra is sor kerül
het- Gondoskodni kell a szállítási költség leszállítá
sáról is, mert ha a vámteher 3.4 pengőről 2.3 pen
gőre csökken, ez még nem fogja nagyobb mérték
ben növelni a fogyasztást.

Satfló gőzm osógyár
é> fehérnsmükölcsönzö

A lepmodsrnebb berendezés. Mosás lágyi'ott vi-ben
VI, Vörösmarty ucca 54. — Telefon : 1 -162-86.
Ölesé árak ! Pontos kiszolgálás

H Í R E K
Elöljárósági Elás

A Budapesti Kávésok Ipartestületcnek elöljáró-: 
sága január 25-én (szerdán) d. u- 1 órakor tartja- 
ez évben első előljárósági ülését. Felhívjuk az elől-: 
járóság tagjait, hogy a napirend fontosságára való 
tekintettel, minél teljesebb számban jelenjenek meg 
a gyűlésen.
Kinevezés

Kormányzó Ur ŐfÖméltósága, a m. leír. pénz
ügyminiszter előterjesztésére Dr. Sz. Nagy Béla és 
dr. Tillmann István min. osztálytanácsosokat, úgy
szintén dr. Bense Dezső pénzügyi főtanácsost m. 
kir. pénzügyigazgató helyettes miniszteri tanácso
sokká nevezték ki. _ örömmel vesszük tudoásul e
kinevezéseket, mert mindhárom kitüntetés olyan 
iőti'sztviselöket ért, akik iparunk iránt tanúsított jó
indulatukról sokszor tettek bizonyságot.
Zenejogdijak ügye

A magyar szövegírók, zonerszezök és zenemű
kiadók szövetkezete jegdij táblázata az 1939. évre 
is érvényben marad. Akiknek a kivetett jogdijak 
megállapítása ellen észrevétele van, közölje testüle
tünk irodájával.
A vigalmi adóközOsség értesítései
szétküldettek és a vonatkozó kivetési jegyzék a tes
tület helyiségében közszemlére tétetett. Akinek a 
kivetések ellen észrevétele van, jogában áll a kéz
besítéstől számított 8 napon belül fellebbezni. 
Figyelmeztetjük az érdekeltetek, hogy a megállapí
tott átalányösszegeket f. é. január 20-ig fizessék 
meg.
Házasságkötés

Dr. Rónai Egon, Rónai Miklós kartársunk fia, 
folyó hó 3-án a jáki templomban tartotta esküvőjét 
nagy és díszes közönség jelenlétében, Rudolf Edit 
urleánnyal.
Halálozás

Téglássy Ernő, a szállodás és vendéglős ipar
testület köz becsülésben állott népszerű jegyzője f. 
évi január 4-én 42 éves korában váratlanul elhunyt 
Téglássy Ernő sok éven át szolgálta a vendéglátó 
ipar érdekeit, működése során testületünk és a ha
tóságok körében sok barátot szerzett. Temetése f. 
évi január 7-én ment vegbo nagy részvét megnyil
vánulása mellett.
Rendelet készül a hentesáruk minőségének és for

galmának kor.átozásáról
Az iparügyi minisztériumban rendelettervezet 

készült a hentesáruk minőségének és forgalombaho- 
Katalának szabályozásáról.

A tervezet tizenhárom pontban foglalja ossza
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Hantos Testvérek
festő, másoló és 
tapétázó Iparüzem
Budapest, VI, Horn Ede ucca 5 Telefon; 119*451, 118-523

Kávéházak, szállodák éttermek festő, mázoló és 
f «l<̂ rc>'t m mü'"*c ’ U»v- # |h* «■ v^gp^ük

azokat a kérdéseket, amelyekről intézkedni kíván 
Az első pont a különéle elnevezések megszüntetésé 
j öl intézkedik és meghatározza, hogy bizonyos el 
nevezés alatt milyen összeételü áru hozható forga
lomba- A másodikban megállapítja a min őségj eké
seket, a harmadik az alapanyagok és segédanyagok 
elhasználásáról rendelkezik, megállapítja, melyek a 
megengedett eljárások, a negyedik megállapítja, mi 
a hamisítás és mik a hamisító anyagok. Az ötödik 
pont az exportra és importra szánt árukat szabá 
lyozza és részletezi az áru összetételének szabályo
zását. A hatodik a diétás hentesárugyártmányok kö 
vetelményeiről intézkedik, a hetedik a műbél fel
használását szabályozza. A nyolcadik és kilencedik 
az üzemi és áruhelyiségekre, továbbá az üzemek és 
árusítóhelyek személyzetének egészségi vizsgálatára 
vonatkozó előírásokat tartalmazza, a tizedik a hen
tesáruk szállítását szabályozza. A többi pont admi- 
nisztrációs rendelkezéseket tartalmaz.
Emelkedett a bor termelői ára

Az úgy minőségileg, mint mennyiségileg eléggé 
kedvezőtlen eredménnyel befejezett szüret miatt a 
termelők jobb árak reményében nem sietnek borai
kat értékesíteni. A kínálat elmaradása az elmúlt hé
ten borhosszt robbantott ki- A jobbminőségü borok 
ára úgyszólván egyik napról a másikra 120-150%- 
kal emelkedett. A termelőket azonban még ez a ma
gas ár sem készteti borállományuk értékesítésére. 
A borkereskedelemben, valamint a vendéglősök kö
zötti eladásoknál a hossztörekvés még nem ily nagy
arányú. Itt csak 40—50 százalékkal emelkedett a 
borok ára-
A billiárdozás kézikönyv*

Az újabban mindjobban divatossá vált billiár 
dozás hívei és sportolói bizonyára örömmel veszi! 
hírül, hogy végre megjelent ennek a nemes játék 
nak kitünően megszerkesztett késikönyve, amely ? 
billiárdozásra vanotkozó összes tudnivalókat tartat 
mázzá. Részletesen és könnyen érthetően tárgyalj? 
a golyók mozgásának, ütközésének és forgásánál 
törvényeit s a játékban mai napig szerzett tapaszta 
latokat. Útbaigazításai úgy a gyakorlati játék meg
tanulására, mint a játékosok esetleges hibáinak ki
küszöbölésere alkalmasak. A szövegrészt 120 in 
struktiv ábra világítja meg, hogy az olvasó képben 
j®. elött lássa az ismertett állásokat és helyes 
lökéseket. A szakmunka szerzője Pap Jakab. Ára be- 
kötve 3-20 P.
A kenyórfejadag

Angliában évente 103-8 kilogramm, ami napi 280 
giammos fogyasztásnak felel meg. Az Egyesült ál 
amok napi kenyér fejadagja jóval alacsonyabb;

S S e i2? í grfm’ ezzel szemhen Kanadában 23 százalékkal több kenyér fogy, mint Angliában.

A borfogyasztásban a franciák, a sörfogyosztásban 
pedig Amerika vezet

A nemzetközi borhivntal érdekes statisztikát 
készített a világ bor. és sörtermeléséről. Az északi 
félgömbön átlag évenként százhetvenöt millió hek
toliter bor terem, amelyből Franciaország átlagter
mése 60 Olaszországé 40-45 millió hektoliter. A. 
fogyasztás is igazodik a termeléshez, tehát ebben a 
két országban legmagasabb a borfogyasztási fej
kvóta.

A sörtermelésben viszont az Északamerikai 
Egyesült Államokat illeti meg az első hely 68.2 
millió hektoliterrel, utána Németország 43, Anglia 
csaknem 30, Belgium és Franciaország 14-14 mil
lió hektoliterre, következnek. A fejenkénti fogyasz
tás Európában Németországban, a tengerentúl pe
dig az Egyesült államokban a legnagyobb. Magyar- 
ország a világ sörtermelésében a harmincharmadik 
helyen áll-
Az OTI

Felhivja a munkaadók figyelmét arra, hogy a. 
rendkívüli fegyvergyakoratra bevonult munkaválla
lók biztosítási kötelezettségét a katonai szolgálat, 
idejére a beonulás napjával megszűntnek tekinti 
még abban az esetben is, ha a munkavállaló vagy 
annak eltartottjai a javadalmazást vagy annak egy 
részét a katonai szolgálat alatt is kapják. A bevo
nult munkavállalók után tehát járulékot nem kel 
fizetni. A bevonulás tényét azonban írásban tudo
mására kell hozni az Intézetnek. A már korábban 
történt bevonulásokat pótlólag is be lehet jelenteni- 
Ha a munkaadó munkavállalóját kijelentette vagy 
katonai szolgálatra történt bevonulását az Intézet
tel közölte, úgy ha a fegyvergyakorlatról visszatér, 
és újból munkába áll, ismét be kell őt jelenteni az 
OTI-nál.
„Száraz Amerika" megszűnése óta megduplázódott 

a boriogyasztás az USA-bán
1934 óta az USA-ban a 'borfogyasztás 28 mil

lió gallonról 65 millió galonra emelkedett. Az igy 
megduplázódott fogyasztás annál feltűnőbb, miután* 
szemben az európai bortermelő államokkal, az USA- 
ban a bor nem a napi étkezésekhez járó ital 
A szikvizkószitósr*

szóló iparengedélyek kiadását korlátozza az 
iparügyi miniszter. Azon községekben, melyekben a 
lélekszam a 7000-et meg nem haladja, szikvizkészi- 
tesre csak egy iparengedély adható ki. A szerzett 
jogokat a rendelet nem érinti.
Miniszteri biztos a munkaviszonyok ellenőrzésére

A m. kir. iparügyi miniszter a munkaviszony 
egyes kérdésének szabályozásáról szóló 1937.: XXI. 
t. c.-nek az iparban (kereskedelemben), valamint, 
a bányászatban végrehajtása tárgyában kiadott 
3000/1938. Ip. M. számú rendelet 37. §-a alapján, 
a felhívott rendelett 37. cs 39-43. §-aiban (ide nem 
érve a kereskedemet) alkalmazottak munkaviszo- 
nyát ellenőrző miniszteri biztossá a m. kir. kereske. 
delein- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével 
megbízott m. kir. miniszterelnökkel egyetértve, 
Pétcrffy Oktáv ny. miniszteri tanácsost kinevezte.
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Tizenöt évig frissen marad a kenyér
Ez egy angol sütő) legújabb találmánya. Állí

tólag Goddhard sütőmester olyan szert talált fel. 
amelynek segítségével egy vékony, lakkszerü anyag 
bevonatával a frissen kisült kenyeret 15 esztendőn 
keresztül friss alapodban lehet megtartani. A talál
mánynak különösen háború esetére tulajdonítanak 
jelentőséget. '*

Az apa iparengedélyét megadják a fiúnak
Az iparigazolványok és engedélyek kiadása 

ügyében tudvalevőleg előterjesztést tett a kereske
delmi és iparkamara és kérte, hogy az engedélyeket 
és igazolványokat továbbra is adják ki. A miniszté- 
rium azonban ezidőszerint még a statisztikai adato
kat gyűjti és mig az adatok feldolgozásával el nem 
készül, addig nem adja ki az iparigazolványok sza
bályozásáról szóló rendeletet. Az időközi állapotban 
azonban teljes méltányossággal bírálják a kérel
meket. Például, ha az iparigazolvány vagy iparen
gedély az apa nevére szól és az üzemben addig is 
foglalkoztatott fia akarja az ipart fo’ytatni, meg
adják az engedélyt- Figyelembe veszik továbbá azt 
is, ha a kérelmet benyújtó iparos az engedély meg
kapása reményében már jelentékeny összeget befek 
tetett.

A  pesti nagyszállodák három millióval kevesebbet 
vettek be, mint tavaly

Az idei nagy vendégjárás alkalmával — össze
sen 2 6nap alatt — 11.253 fővel kevesebb vendég 
vol a legforgalmasabb fővárosi szállókban, mint az 
elmúlt esztendő azonos napjaiban. Az üresen ma
radt ‘szobák száma az idén 19-890-nel volt több, 
a szállókban töltött éjszakák száma pedig 262.578-al 
apadt. Alacsonyan számítva is mintegy hárommillió 
pengőnyi bruttó bevételtől estek el ennek következ
tében a vendéglátó üzemek s mintegy 300 000 pen
gővel rövidült meg személyzetük. Ezek az adatok 
derültek lei a 29. rangsorban első és az összes buda
pesti szállodai szobák 63 százalékát magukba foglaló 
szállodák adatszolgáltatásából.

Több bnr termett a világén az idén, mint 1937-ben
A római Mezőgazdasági Intézet a világ minden 

részéből beérkezett adatok alapján már eddig is 
megállapította, hogy az idei1 bortermés 190 millió 
hl-re becsülhető, szemben a tavalyi 152 millió hl-es 
terméssel.
:Európa idegenforgalma

Európa jelentősebb idegenforgalmú országai
nak 1938. évi idegenforgalmi mérlege súlyos veszte
séggel zárul .Svájcban a külföldi látogatók eltöltött 
éjszakainak szama 9.2 százalékkal esett vissza. Né 
metonszágban a belső forgalom okozatosan emelkedő 
irányzatot mutat, de a külföldről származó forga
lomban elég jelentős a visszaesés- Még rosszabb a 
helyzet a volt Ausztriában, ahol a külföldiek eltöltött 
éjszakái júliusban 51, augusztusban 52 százalékkal 
csökkentek. Olaszországot sem kerülte el a külföldi 
forgalom lemorzsolódásának jelensége. A belga ide
genforgalom az 1937. évi rendkívüli kedvezőtlen 
eredményeket sem tudta megtartani. Angliában is

hónapról-hónapra rosszabbodott a helyzet. Francia- 
orzág az egyetlen ország, ahol az idén idegenorgal- 
mi fellendülés volt. Az ídegertorgalom nemcsak a 
tavalyi világkállitási év eredményeit múlta felül, 
hanem elérte az 1927—28. évek nyár évadjának 
konjunkturális jellegű forgalmát is- A magyar ide- 
genforgalom nagyméretű visszaesését még az eucha
risztikus világkongresszus és a Szent István évnek 
világviszonylatban s kiemelkedő ünnepi eseményei 
sem ellensúlyozták. A tavaly még virágzó cseh ide
genforgalom pedig a minimumra zsugorodott össze.

Ipari és közigazgatási hírek
Amikor a kincstár nem érez az iparossal. A köz- 

igazgatási bíróságról van szó. A zadóvégrehajtó zá
logba vette a bort, az üres hordókat és a jégszek
rényt. Az ítélet ez lett: A vendéglői ipar keretébe 
sz ételek készítése és kiszolgálása esik, mig az ital
mérés kereskedelmi jellegű tevékenység, amely a 
vendéglői ipartl függetlenül is gyakorolható. Ehhez 
képest a vendéglői ipar gyakorlásához nem szük
séges bornak és üres hordónak leoglalása ellen nem 
lehet jogos kifogást emelni. A jégszekrény lefogial- 
hatósága attól függ, hogy a végrehajtást szenvedő 
az italmérés vagy a vendéglői üzem zéljára használ
ja-e s hogy vendéglői üzeme a foglalás idején nem 
haladta-e meg a kisipar körét. (1218—1936. P.)

Tanoncvizsgáló bizottsági tisztségből kötelezett
ség megszegése. Adott esetből kifolyólag az iparügyi 
miniszter az egyik ipartestületi felügyeleti hatóság
hoz az alábbi lieratot intézte: „Az 1922:XII. te. 104. 
§-a különs súlyt helyez a tanidejét kitöltött tanonc 
segédi vizsgájának miielőbbi lebonyolítására. Mivel 
a tanonc segédi vizsgára bocsátását az ipartestület 
elrendelte, a tanoncvizsgáló bizottság elnöke^ a se
gédi vizsgálat lebonyolításának megtagadásával a 
78.000—1923. K. M. sz. rendelet értelmében tett 
fogadalmát megszegte és eljárásával vétett az ipar- 
estületí fegyelem ellen, ami miatt az 1932. évi VIII. 
te. 25. §-a értelmében az Ipartestületi Szék előtti 
eljárásnak van helye. (2283—1938. Ip. M. III. sz,)

Cégül csak polgári név használható■ A Kúria IV. 
3124—1938. számú ítéletében egy tisztességtelen 
versenyper kapcsán ismét megái lapította, hogy üz
leti vállalata körében senki sem használhat olyan 
céget, mely őt nem illeti meg. A cégvalódiság elve 
által megkövetelt a za szabály (Keresk. Törvény, II. 
§-a és az 1922:XII. te. 56. §), hogy a törvényben 
megengedett kivételes esetektől eltekintve, mindenki 
polgári revet ( lletőleg családi és utónevét) köteles 
használni, a versenytörvény alkalmazásában is 
irányadó. Ekként vállalat körében mindenki köteles 
polgári nevét használni, ami mellett szabadságában 
áll olyan oldásokkal élni, amelyek a személy vagy az 
űzet közelebbi megjelölésére szolgálnak, korlátolt fe- 
lelőségü társaság esetében pedig olyan toldalékot, 
amely a vállalat tárgyára utal.
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®; C O R V I N A  Legolcsóbb és legjobb beszerzési forrás
JS M S S S ^ U . Modern kölcsönkönyvtár
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Ifi. Grünwaíd Mér
F e re n c  J ó z s e f  ra k p a rt  6.

Telefon: 1-838-39. — Ü v e g  Cs p o r c e l lá n

M árványból
 ̂épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K r o s e m e r  D á v id  márvényipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok) 

Telefon: 1-378-69.

K a p h a t ó :

B e r k o v l t s  fjW
p a p ir á r u g y á r
k á v é h á z i ,  é t te rm i é s  WZ%#>L 
c u k r á s z a t i  k e l lé k e k  TOttFC 
B U D A P E S T ,  |f | |  
V I I . ,  S Í P  U C C A  4  M M v  
T e l e f e n  1 4 2  5 3 1

NAGY IGNÁC tS S ttS S F
B U D A P E S T  V I I . ,  KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan fölszerelt raktárét, u. m . : bor&zivattyuk, 
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Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczv-utca 5 
Teleon: 345-179.
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