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E m l é k e z t e t ő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Julius 20.ig tartoznak a vigalmi adóközösség
tagjai julius havi átalányukat megfizetni.

Julius 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből ievont kereseti-, külön- és rokkantellátási 
adó.

Augusztus 5-ig megfizetendő a III. negyedévi 
üzletbér első részlete.

Augusztus 6 ig megfizetendő a vigalmi adókö
zösségben nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Augusztus 10-ig tartoznak az adóközösség tag
jai megfizetni augusztus havi forgalmi és fényü- 
zési adóátalányukat.

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

Augusztus 15-ig kell az alkalmazottak tekinte
tében történt változásokat bejelenteni.

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi évfo
lyama. Tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes 
rendeleteket. Ára 3__pengő.

A munkabér- és munkaidőrendeletek szigorúan 
betartandók.

így is lehet
A mindennap nehéz gondjai között felüdülés 

számba ment ez a szép, intim ünnepség, mely egyik 
vezető kávéházunkban zajlott le, amely alkalommal 
annak egy érdemes munkása 25 éves szolgálati ju 
bileumát ünnepelték. Jelen voltak a munkaadói és

munkavállalói érdekeltségek képviselői, a kereske
delmi és iparkamara, az lpolc, az Iposz kiküldöttei 
és lelkes, emelkedett szavakkal ünnepelték a hűsé
ges, becsületes munkást, a munkát és annak meg
testesítőjét.

Huszonöt évet eltölteni egy munkahelyen, külö
nösen pedig egy kávéházban, lehetséges ez?

Valahányszor a kávéházi munkásság sorsáról 
szó esett, mindig azt hallottuk, hogy a kávéházi 
munkás sorsa a iegmostohább, a kávés a munkást 
kizsákmányolja, a munkás időelőtt tönkremegy és 
nem bírja ki soká egy helyen. És most kiderült, 
hogy van üzlet, ahol 25, sőt harminc évig és húsz, 
meg tizenöt évig vannak emberek egyfolytában, 
ahol becsülettel megtalálják megélhetésüket, csalá
dot tartanak fenn, gyermekeket nevelnek, egyszó
val megtalálják a maguk szerény egzisztenciáját. 
Ez pedig közismerten olyan üzemben történik, 
ahol rend és fegyelem van, ahol főnöktől kezdve a 
legkisebb tanoncig — mint egy gépezet fogaskere
kei — összedolgoznak, nemcsak a maguk kenyere 
éideliében, de a közönségért, a magyar kávésiparért.

Ha még hozzátesszük azt, hogy ez a kávéház 
nem az egyetlen, de ismerjük patinás üzletek egész 
sorát, ahol a munkások helyzete többé-kevésbbé 
hasonló, önkéntelenül fel kell vetnünk azt a kérdést, 
van-e és ini az alapja azoknak az időről-időre felmerü
lő vádaknak és támadásoknak, melyekkel iparunkat 
oly gyakran illetik?

Kétségtelen, hogy van egy propaganda, amely 
nyílt vagy rejtett céljai érdekében nem tudja nézni 
a nyugodt békés munkát és igyekszik annak meg
zavarásával az elégedetlenséget, a nyugtalanságot 
felkelteni. ígéretekkel és biztatásokkal elégedetlen
séget szítanak; a tömeg könnyen elhisz mindent és 
azt hiszi, hogy a felelőtlen Ígéretek sorsát előbbre
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viszik és jobbra fordítják. Jól tudjuk, hogy az elé
gedetlenséget igen könnyű felkelteni, hiszen min
denki készséggel hajlandó jobb sorsot, több jövedel
met vállalni. De mérlegelni kell a viszonyokat, váj
jon lehet-e teljesíthetetlen .igények felkeltésével a 
munkás sorsán segíteni? Nem veszélyezteti az ilyen 
propaganda az egész ipar sorsát?

Kétségtelen az, is — és a tárgyi igazság ked
véért nem akarjuk elhallgatni azt sem, — hogy 
vannak munkahelyek és munkaadók, ahol a munkás 
sorsa valóban nem rózsás. Vannak iparüzők, akik 
struccmadárként fejüket a homokba dugják és nem 
akarják tudomásulvenni azt, hogy a munkásság 
munkafeltételeit és jogait ma már törvények és 
rendeletek szabályozzák, amelyeket be kell tartani 
és az abban foglalt illetményeket és szolgáltatáso
kat meg kell adni.

Ezek a munkaadók — akiknek száma hál* is. 
lennek egyre fogy — rendszeresen megszegik a 
törvényt és alkalmat adnak panaszokra és ezeknek 
nyomán az egész ipart diszkreditáló propagandára. 
Ártanak önmaguknak és ártanak az egész iparnak. 
Az ilyen viselkedés tehát közérdekellenes és a kar
társakat károsítja.

Tapasztalhatjuk, hogy az ilyen panaszok rend 
szerint mindig ugyanazon üzletben merülnek fel, 
ami azt bizonyítja, hogy az iparüző nem tudja, 
vagy nem akarja betartani a fennálló rendelkezése 
két.

Kétségtelen, hogy a még aránylag rövid idő 
óta érvényben levő szociális rendeletek neon mentek 
át a maguk teljességében a köztudatba és előfordul 
itt-ott jóhiszemű tévedés is. De tévedni csak egy- 
szer-kétszer lehet, a rendszeres „tévedés1* már nem 
lehet jóhiszemű.

Az iparosok érdekép visel ete arra való. hogy tag
jait informálja és irányítsa. Akinek tehát kételye: 
vannak, forduljon a testülethez, percek alatt kap 
felvilágosítást és utasítást. Nem kell tehát tévedni

és hibákat elkövetni. Meg vagyunk győződve, hogy
ha valaki be akarja tartani a törvényt, ha áldozatok
kal jár is, lehetséges. El lehet kerülni a panaszodat 
és megszűnik minden támadás és kritika alapja.

Azzal végezzük, amivel kezdtük. Kartársaink 
nagy része mindent elkövet, hogy személyzete jo
gos érdekei teljes mértékben kiel'égitte-ssenek. Van
nak üzletek, amint a jelen cikk aktualitását megadó 
ünnepség mutatja, ahol munkaadó és munkavállaló 
patriarkális megértéssel és harmóniával szolgálják 
úgy a maguk jogqs egyéni érdekeit, mint a közös 
nagy érdeket: a magyar kávésipar becsületét.

Ez a példa álljon minden kartársunk előtt és 
mint az ünnepség egyik szónoka mondotta, az ilyen 
jubileumok legyenek gyakoriakká, nem pedig a pa 
nászok és a kölcsönös ellentétek.

Egy érdemes munkás 
jubileuma

Bensőséges keretok között ünnepelték a fővá 
rosi kávésipar munkaadói és munkásszervezetei 
Vágó Béla kávéházi felszolgálót, aki 25 éve egy 
íolytában teljesít szolgálatot a Központi-Central
Kávéháziján. Az ünnepségen a kávéház tulajdono
sán, Mészáros Győző ipartestületi elnökön kívül 
Szabó Samu alelnök, Strausz Vilmos dr., Klauber 
József ipartestületi tagok, Holstein Ferenc, vala
mint Havas Nándor dr. főjegyző, Meggyes, István 
ügyvezető és az elöljáróság több tagja jelent meg.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát 
L'ipcsey Adám dr. titkár, az Ipart esi ülotek Orszá
gos Központját Szeghalmi László dr. titkár, az 
IPOSz-t Jakabos József, a Főpincérek Országos 
Egyesületét Dömötör István, Árvái Lajos és Kállai 
Ernő, a Szállodai, Vendéglői, Kávéházi Alkalmazot
tak Genfi Szövetségét Csik József, a Nemzeti Mun 
kaközpontot Gampe László, a szakmai szakszerve
zeted Braunstein Zoltán és Kiss Sándor képvisel
ték.

Ott voltak a kávéház törzsvendégei is szép 
számmal.

Mészáros Győző, mint a kávéház tulajdonosa, 
a Budapesti Kávésok Ipartestületének elnöke me
leg szavakkal köszöntötte a jubiláló alkalmazottját.

— Az elmúlt 25 cv alatt sok minden történt
mondotta — zavaros korszaka ez történelmünk

nek, de sem a jubiláns, sem én nem változtunk 
meg lelkűnkben. Mindig arra törekedtem, hogy 
megtartsam a bensőséges kapcsolatot alkalmazót-’ 
tarmmal és az igazságot nemcsak a munkavállalók
kal, hanem magammal szemben is mindig érvé
nyesíteni igyekeztem. ,

— A mai időkben, amikor azt keresik, ami 
szétválaszt és nem azt, ami összeforraszt, különb 
sen nagyí'cntosságu annak az elvnek a betartása, 
hogy „szeresd a munkát és becsüld a munkást’-. 
Ennek az elvnek a leik'ismeretes követése eredmé
nyezte, hogy ebijen a kávéházban a jubilánson ki-
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vül iŝ  vannak, akik 20-30 éve működnek közre a 
kávéház munkájában. Abban látom ennek az ün
nepségnek a jelentőségét, hogy a hűséges munkának 
c? a kölcsönös megbecsülésnek emelünk oltárt a mi 
házikápolnánkban: munkahelyünkön.

A nagy tetszéssel fogadott és mély gonddalok
ban bővelkedő beszéd után Csik József, az Alkal
mazottak Genfi Szövetsége nevében szólalt fel.

-  Abbahagytuk a munkát _  mondotta _  hogy 
ünnepeljük a munkát. Elismeréssel szólt Mészáros 
Győző szociális, emberbaráti lelkületéről és a ma
gyar vendéglátóipar felvirágoztatása érdekében ki
fejtett munkásságáról.

Kiss Sándor a szakszervezet részéről igaz öröm
mel veszi tudomásul, hogy az ipartestület elnöké
nek üzemében történik egy ilyen szép ünneplés, 
ahol az ünnepeken kívül egész sereg munkás dol
gozik. —. Ez a harmónia, a munka és munkás meg
becsülése hosszú éveken át az igazi gyakorlati pél
daadás.

L'pcsey Ádám dl'., a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara titkára, a magvar kávéházak sze
repéről szólt nemzeti életünkben. Az a vendégsze
retet és baráti kapcsolat a vendégek, továbbá a ká
vésok és a kávéházi alkalmazottak között, amely ná
lunk található, sehol sincsen meg a világon. A ka
m ara zászlaját meghajtja a negyedévszázados 
szolgálatát ünneplő alkalmazott és annak megértő 
lelkületű munkaadója előtt.

Szeghalmi László dr. az Ipartestületek Orszá
gos Központjának titkára fejtette ki ezután, hcgv 
az elmúlt 25 év alatt sok minden változott meg, de 
az odaadó tisztes munkának, továbbá a mukk:adó 
és a munkás harmonikus együttműködésének meg
becsülése ma Is elevenen él a társadalom lelkében.

Majd a fehér asztalhoz ülve D. Tóth István a 
kávéház alkalmazottai, Erdéhji József iró a Köz- 
ponti-Central kávéház törzsvendégei nevében kö 
szöntötték a jubilánst és a kávéház közszeretet
ben álló tulajdonosát.

Megj* lent a Magyar Kávésipari 
Évkönyv 1939. évi XII. évfolyama

Bár az évkönyvek rendszerint az év végén, 
vagy elején szoktak megjelenni, a „Magyar Kávés
ipari Évkönyv” az év közepén jelent meg. E lát
szólag késedelmes megjelenés, okát a könyv második 
oldalán foglalt megjegyzés indokolja, amikor azt 
mondja, hogy az Évkönyv 1939. junius 15-én zára
tott le. Jóformán hónapról-hónapya jelentek meg 
intézkedések és rendeletek, amelyeknek az évkönyv 
keretében — tehát maradandó formában — való 
közzététele szükséges volt.

Az évkönyv a szokásos adminisztrációs adató 
kon: tagnévsor, testületi, adóközösségi tisztikarok, 
n oda és tanszemélyzet névsora, stb. kívül lehetőleg 
hiteles szövegben tartalmazza mindazokat a Vendele
teket és intézkedéseket, amelyek a múlt óv óta ki
adattak, vagy módosíttattak. Sőt újból közöltettek

mindazok a rendeletek, amelyek az időközben ki. 
adott ujaob szociális rendeletek megértéséhez és 
végrehajtásához szükségesek. Különösen felhívjuk 
olvasóink figyelmét a munkásvédelmi rendeletek c. 
fejezetben foglaltakra, r  " 51 • n n tisztviselők mun
kaideje, a fizetéses szabadság, az alkalmazottak f i
zetéses szabadságára vonatkozó rendelkezések, a 
legkisebb munkabérek, a gyermeknevelési pótlékra 
vonatkozó régi és újabb rendeletek, a munkaidő 
szabályozás, a természetbeni ellátás pénzbeli, egyen- 
ertókének újabb szabályozása és számtalan bírói és 
hatásági döntés foglaltatik. Meg vagyunk győződve, 
hogy az évkönyv, mint elődei, jó szolgálatot fog tel
jesíteni mindazoknak, akik a magyar vendéglátó 
iparban munkálkodnak.

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi kiadá
sa 3 pengőért ipartestületünk irodájában megsze
rezhető.

Néhány idénycikk első megje
lenésének napja a budapesti 

vásárcsarnokokban
A tavasz hangulata csak akkor lesz teljes, mi

kor asztalunkon a friss főzelékfélék is megjelennek. 
Az első hónaposretek után alig várjuk már a jó 
friss zöldborsót és gyenge ujburgonyát. Ezek a 
kerti termények azonban rendesen csak május első 
napjain kerülnek a főváros vásárcsarnokaiba és — 
magas áruk miatt — sajnos még akkor sem élvezhe
tők bárki számára. A zöldborsó legkorábbi megje' 
lenlését a főváros vásárcsarnokaiban 1936-ban je
gyezték fel, amikor május 6-án 100 — 160 filléres
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áron kezdtek meg a borsót árusítani. Legkésőbbi 
megjelenése 1935-ben május 21-én volt 90—100 fil
léres áron. Ezzel szemben 1934-ben a május 6-iki 
piaci nápon már 38—80 fillérért kapni a zöldborsó 
különböző minőségeit.

A főzeléktök megjelenési ideje meglehetősen 
egyforma, mert legkorábban május 6-án, legkésőb
ben május 14-én került a piacra. Első megjelenési

Schillinger Unna B u d a p e s tü l  kér
Telefon 121-385. Vöré?marthy-utca 47b
Az orazáp legrégibb modernül bererdeze'l gözmoredója

ára azonban már sok tényezőnek befolyásától függ, 
mert 1934-ben 90—150 fillérrel kezdődött, 1937 ben 
ebeimen 200—280 filléres áron indult.

Primőrök csarnoki jegyzésének első napja és szélső árak ugyanezen hetekben fillérekben
Az élső megjelenés 
napje és árjegyzése Zöldborsó Tök Zöldbab Ujburgonya

1934. május 6
3 8 - 8 0

május 6-
9 0 -1 5 0

május 6. 
300-SCO

május 6. 
4 8 - 9 0

1935. május 21 
9 0 -1 1 0

május 14
140-200

május 11.
100 —3c 0

junius 1 
2 0 -5 6

1936. május 5. 
100-160

május 12. 
120-200

junius 2. 
160-350

május 12.
5 0 - 9 0

1937. május 18
40 -150

május 11 
20 J - 280

junius 1. 
1 6 0 -3 .0

május 18.
3 2 - 6 0

1938. május 17. 
100-140

május 10.
180-240

május 17- 
4 0 0 -9 0 0

junius 7. 
1 4 -3 6

A zöldbabnak a piacon való feltűnése nem 
olyan egyenletes, mint ezeké a terményeké volt. 
1934-ben például már május 6-án lehetett friss 
zöldbabot kapni a piacon, de volt olyan esztendő is 
(1936), amikor csak jumus 2-án volt kapható. 
Ugyancsak érdekes, hogy a tulkorai megjelenés egy
szer igen magas árakat jelent, máskor valóságos 
olcsóságot. 1934-ben 300—800 fillér, 1935-ben, ami
kor május 11-én volt már a piacon zöldbab, 100— 
360 fillér volt annak ára.

Az ujburgonya néha ugyancsak megváratja ma
gát, 1934-ben ez is május 6-án piacon volt már, a 
következő évben azonban csak junius 11-én került 
a vásárcsarnokba. Az első ujburgonya ára annál 
olcsóbb, minél később ju t a piacra.

Érdekes a különböző esztendőkben megfigyelni 
azt, hogy a négyféle termény egymáshoz viszonyít
va mikor kerül piacra. 1934-ben egy napon voltak 
először kaphatók, 1935-ben ellenben a zöldhab és uj
burgonya első megjelenése között egy hónapos dif
ferencia van. A mezőgazdasági, illetve kertgazda- 
sogi terményeknek a piachoz viszonyított irányitat- 
lansága fejeződik ki ebben, ami rendkívül káros. 
Káros, egyrészről a termelőre, aki nem tud előre 
számítani, de káros a fogyasztóra is, akit az árak 
meglepetésszerűen érnek. Egyes években a primőr- 
re dolgozó termelő már tömegfelhozatallal talál
kozik szembe és csak minimális árakat tud elérni, 
második évben, amikor emiatt nem dolgoiik pri
mőrre, a piac hiába vár újdonságokat, csak nagyon

kis mennyiség kerül a piacra és ennek árát mérhe
tetlenül felverik. (Stud)
‘* * <Mt****'a * * “ * ^ ^ ^ ^ n i* /v v v v v ¥ v v v v w w u

A  vidéki vendéglátóipar 
helyzete

A Győri Nemzeti Hírlaptól vesszük át az alábbi 
cikket:

Megnehezült a győri vendéglősivar helyzete 
a szociális törvények bevezetése után.

Egyik legutóbbi számunkban hosszabb cikkben 
számoltunk be a vendéglátóipar egyre súlyosbodó 
helyzetéről. Már akkor is rámutattunk arra, hogy 
vannak olyan rendszabályok, amelyek segítés he
lyett bizonyos mértekben sujtjcik nz ipárosságot. 
Valahogy azt érezzük ki az ilyen miniszteriális ren
delkezésekből, hogy

komolyan foglalkozni kivárnak az iparosság
szomorú állapotával, de minden átmenet nél
kül akarják szabályaikat átültetni a gyakor

lati életbe.
Emlékezetes, hogy a miniszter a győri kamara 

ci iiletén szabályozta a vendéglátó iparban a mini
mális munkabért. Ezzel kapcsolatban három kategó, 
mára osztották be Győrt, még pedig a 20-on felüli 
személyzetet foglalkoztató üzemek az első, a 20-ig 
a második és 10-ig, a harmadik kategóriába tartoz
nak. Győrött csak a Royal és a Fehér Hajó jöhet az
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tJső tekintetben számításba. A rendelet azonban 
kimondja, hogy amennyiben a szálloda, étterem és 
kávéház egy kézben van, el lehet különíteni őket 
egymástól arra az esetre, ha a személyzet osztályo
zásáról van szó. A törvény Győrt, mint törvényha
tósági joggal felruházott várost az első területi 
csoportba osztja és eszerint állapítja meg az alkal
mazottak munkabérét. Részletesen felöleli a rendel
kezés az egyes csoportokhoz tartozó személyzet fi
zetési beosztását, kifejezésre juttatva azt, hogy aki 
most kevesebb javadalmazást élvezne a heti bér. 
rendszer bevezetésével, annk nem lehet régi fizeté
sét az adott esetre csökkenteni. Helyesnek és mél
tányosnak tekintjük a rendelet ide vonatkozó részét 
majdnem minden lekintetben.

Azonban gondolni kell a nagy Üzemű, de az 
utóbbi időben egyre kevesebb forgalmat lebonyolító 
vendéglősökre és kávésokra is, akiknek körülbelül 
25 százalékos alapbér emelkedést jelent a rendelet 
bevezetése, ami azután maga után vonja 

a versenyképesség kizárását.
Az igaz, hogy ugyanezek a szabályok érvényesek a 
kifőző iparra is, de itt csak 20—40 százalékos ter
helést jelent, mig a nagyüzemekben legalább 100— 
200 százalékos rezsiemelkedéssel kell számolni. Ér
dekesen alakul ki például a pincérek fizetés-rende- 
trése. A múltban egy pincér — természetesen a ré
giek szerint — az élelmezéssel együtt havi 24 pen
gőt kapott és a törvényben előirt 10 százalék része
sedési arányát. Most a hetibér bevezetésével nyolc 
pengőiben részesülnek a felszolgáló alkalmazottak.

A minimális munkabér rendezése előtt a múlt

ev novembereben elekbe lépett
a maximális munkaidő szabályozása UI. 

hiszermt a vén a églátó iparban 14 órás keretben 1U 
óra effektiv munkával szabad csak az alkalmazot
takat foglalkoztatni.

A törvény előírja azt is, hogy számukra 24 óra 
hetenkénti szabadidőt kell biztosítani, amit) 10 órai 
pihenésnek keli megelőzni. Ezen 34 óra alatt az-al
kalmazott szállását is elhagyhatja.

idzt a rendelkezést sérelmesnek találják a 
vendéglősök, mert a szabadidő biztosítása 

nagy gondot okoz az egyes üzemeknek.
Ezt csak úgy tudják megoldani, ha u, n. „írego- 

11” rendszert vezetnek be, ami annyit jelent, hogy 
helyettesítőkkel keli szaporítani a személyzetet. Az 
idegenforgalom és az üzeni zavartalan lebonyolítása 
oly előre nem látott nehézségbe ütközik, ami 
szinte megbénitja az üzem menetet.

Ezzel kapcsolatos — mint panaszolják a ven* 
déglősök —

a tann naokra vonatkozó rendelkezés is, 
mert a tanoncok 24 órás szabadnapját is előírja a 
törvény. Mar most nagy problémával találkoznak, 
amikor tekintetbe kell venni a heti 23 órát, amit a 
tanonc kötelező levente vagy iskolai foglalkoztatá
sára fordítanak, mert az nem.számítható be a mun
kaidőbe. Általános a vélemény a vendéglátó köröd
ben. hogy

műnkéshiány fenyegeti ezt az ipart.
Az utánpótlás egyre kevesebb lesz, mert a munka
adók nagy többsége nem képes tanoncot alkalmaz 
ni. tekintettel, hogy a szakma érdemi elsajátítására

QOOO(XXXXXXXXXXXXinCYmfYYY» rxXXXXXXXX>0<XXXXXXXX)flQnQQQOOPQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

a fiatalságnak alig marad ideje.
A hiányosságokat szomorúan tapasztalják 
már ma is, de később még jobban kiéleződik 

a helyzet,
Ha számításba, vesszük, hogy a tanoncnak 10 hóna
pon át kötelező levente és iskolai foglalkoztatása 
van és a hátralévő két hónapban 14 napos fizetéses 
szabadságra kell küldeni, valóban kevés ideje ma
rad a szakma hü és szolgálatkész elsajátítására. Pe
dig a lovagias és vendéglátó magvar mindig híres 
volt udvarias kiszolgálóiról, előzékenységéről, ami
nek számos esetben tanú jelei lehettünk. S mintha 
ez is veszélyeztetve lennel

A  törvényes rendelkezés a női személyzetre is
kitér. Ezzel kapcsolatban sem tartjuk _ mondják
— előnyösnek az idevágó szakaszt, mert bár elvileg 
helyesnek minősíthető a munkaidő szabályozás, de 
arra nem tud támpontot nyújtani, hogyant ellenőriz
zék a munkaadók az alkalmazottak magáinéletét.

Ugyanis a rendelet akként szabályozta a női al
kalmazottak munkarendjét, hogy azoknak több sza 
badságideje van, de erkölcsi} szempontból ez mit- 
sem segített a helyzeten, mivel arra neon irt elő kö
telező formát, hogy a szabadságolt az esti órákat 
szállásán töltse.

Ha rövid visszapillantást vetünk ezekre a ren
deletekre, azt láthatjuk, hogy rövid egy év alatt szü
lettek és léptek életbe.

Ezekhez a rendelkezésekhez szorosan hozzátar
tozik múlt év decemberében bevezetett, családi pót- 
bér-megállapitás is.

Magyarországon
a vegyészeti ipar fizeti a legmaga

sabb munkabéreket*)
A magyar gyáripar a muitévi statisztika sze

rint 324.0CW munkást foglalkoztatott és ezek együt
tes munkabér-jövedelme 514 milliió pengő volt. Ez 
átlagosan 1800 pengő évi, illetve 150 pengő havi jö-

_ . „Uj Gazdaság“ c. közgazdasági lap jun.
15-i számában jelent meg ez a cikk, .mely érdekesen 
ismerteti az ipari munkások kereseti viszonyait. 
Ila ezekkel az adatokkal a kávésiparban fizetett 
béreket és kereseti lehetőségeket hasonlítjuk össze, 
Mhatjuk, hogy a vendéglátó ipar munkásainak szo
ciális helyzete valóban kielégítő,

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
szá ra i vegytlsztitás és festés

Budapest VII.. Klauaól utca 8< Telefon 138-559
A z  orazág legnagyobb gőzmoaó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkiméleleaebb mosási rendszer.

védelemnek felel meg. Azelőtt 120—130 pengő kö
rül ingadoztak az átlagos munkabérek. Havi 150 
pengő sem túlságosan nagy összeg, mégis elegendő 
arra, hogy a minimális megélhetési' szükségletet, 
ha nem tulnagy a család, fedezni lehet.

A különböző iparágak között legjobban a vegyé
szeti ipar fizeti munkásait. Ugyanis 19.000 vegy
ipari munkás 42 millió pengő munkabért kapott, 
egy-egy munkásra tehát átlagosan csaknem 200 
pengő havi jövedelem esett. Jól fizet az áramter
melő-ipar is, ahol a munkások száma csaknem 10 
ezer, munkabér.jövedelmük pedig 24 millió pengő; 
Az átlag tehát itt is havi 200 pengőnek felel meg és 
h°gy ennek ellenére mégis a vegyészeti ipart említ
jük, mint legjobban fizető iparágat, ennek oka az, 
hogy az áramfejlesztő telepek többnyire éjjel-nap
pal  ̂dolgoznak, tehát itt a magas munkabér a sok 
túlórában találja magyarázatát. Elég szépek a ke
resetek, legalábbis a régi idők kereseteihez viszo. 
nyitva, a gépiparban, ahol 41.100 munkás 76 millió 
pengő munkabért kapott. Az átlag jövedelem, tehát 
itt is megközelíti az évi 2000 pengőt és több havi 
160 pengőnél. Igaz ugyan, hogy a gépipari munka 
is nehéz és erőltető.

A vas- és fémipar 50.000 munkásának (bérjöve
delme 86 millió pengő volt, tehát aránylag keve
sebb. mint a. gépipar: munkásoké. Igen gyönge a 
kőipari munkások keresete: 31.000 munkásnál 35 
millió pengő, habár itt tekintetbe kell venni azt is, 
hogy az egész éven át megszakítás nélkül dolgoznak. 
A normális színvonal alatt van a famunkások kere
sete is, ahol 14.000 munkás 17 millió pengőt kapott 
s igy alig több 1100 pengőnél az egy-egy munkásra 
eső átlagos évi munkabér. Kedvezőbbek a viszo
nyok a bőriparban. Itt 12.000 munkás munkabér
jövedelme 20 millió pengő volt, egy munkásra te
hát átlag számítva kb. évi 1600-1700 pengő esett. 
Hasonló színvonalon mozgott a papíripar munká
sainak jövedelme, ahol 6000 munkás kb. 10 millió 
pengőt kapott. Gyöngén fizet a textilipar, újabban 
azonban itt is mutatkozik némi javulás. Eddig 
ugyanis az átlagos kereset alatta volt az évi 1200 
pengőnek, most azonban 75.000 munkás 94 milli.'s 
évi jövedelme több az egy személyre eső 1200 pen
gős átlagnál. Ami a nyomdai munkások 22 milliós 
jövedelmét illeti, ez is kb. havi 200 pengőnek felel 
meg, de ebbe a szakmába azonban be vannak szá- 
mitva a korrektorok is, akik tudvalevőm nem any- 
nyira fizuaii, mint inkább szellemi munkát végez- 
r.OK.
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Ajánlok mindennemű üveg, porcellán és 
zom ancedónyeket legelőnyösebb érakon. 
GáCS edénybolt. Állandó edénykölctönzés. 
Budapest, Vili őr ucca 4- Telefon: 33*66 44.

Az ipar ideiglenes szünetelése 
és a kereseti adó

A budapest kereskedelinni es iparkamara szóvá, 
tette a pénzügyminisztérium illetékes ügyosztályán 
az általános kereseti adó — iparszüneteltetés idejé
re való — törlésének kérdését. E tárgyalások folya
mán utalt számos kisiparos nehézségeire és kifeje
zésre juttatta azt a kívánságot, hogy az ipartörvény
ben biztosított ipari szüneteltetés ideje az általános 
kereseti adó szempontjából megfelelően figyelembe 
vétessék. A minisztérium álláspontja szerint a szü
neteltetés évében a kereseti adó nem törölhető; a 
következő évben azonban az iparos az előirt időbért 
(január hóban) mondja föl rögzített adóját és az 
adóalap újból történő megállapítása során a szüne
teltetés idejét jelentse be és igazolja. E törvényes 
álláspont azzal magyarázható, hogy a kincstár visz- 
szaéléseknek (az ipar hivatalos szüneteltetése mel
letti titokban való továbbfolytatásának) nem 
akar pénzügyi kedvezményt juttatni és ez ma
gának az adót fizető iparoknak is jól felfogott érde
ke. Más oldalról a tényieg bajbajutott iparoson való 
segítés a kamara nézete szerint fontos cél, amelyet 
a kamara tóle telhetőleg támogatni kíván, '.la az ön
hibáján kivül bajbajutott iparos iparát ideiglenesen 
(szüneteltetni kénytelen, jelentse ezt be az ipartes
tületnek és a községi elöljáróságnak, s az itt kiállí
tott végzésekkel módjában áll a pénzügyi hatóság 
előtt nehéz helyzetét bizonyítania. Oly esetekben, 
amidőn a folyó adók fizetése is komoly és tényleges 
(bizonyítható) nehézségekbe ütközik, legtöbbet ér 
a helyi viszonyokat jól ismerő ipartestületre való 
hivatkozás és az itt szerzett tanúsítvánnyal való bi
zonyítás. Általános természetű bajok orvoslása te 
kintetében, a kamara is készséggel já r  közben az il
lető kivető, vagy fellebbezési hatóságoknál.

Já r *e  a  beles alka lm a zo ttn a k  
fizetés ?

Egy rögtöni hatállyal elbocsátott iparossegéd 
felmondási időre járó kétheti munkabér címén pert 
indított a munkaadója ellen. A munkaadó a perben 
azzal védekezett, hogy a felperes a rendes felmon
dás egész tartama alatt beteg .volt, táppénzt kapott, 
már pedig a beteg alkalmazottnak az 1927. évi 
XXI. te. szerint kórházi ápolásra, táppénzre és a 
társadalombiztosítási jogszabályokban megállapí
tott egyéb szolgálatásokra van csak igénye, munka 
bérre azonban nem.

A budapesti központi kir. Járásbíróság, mint

FUzfúfelek (teraszra) uj P4.80
Kerti bútorok

b i l i i á  rd o s z t a l é k
(behúzás — javítás). Kuglifelszerelés 

ü v e g  — p o r c e l l á n  legolcsóbban 
F r I e d Király utca 44. 

Kölcsönzési

munkaügyi bíróság felperest keresetével elutasította 
és a budapesti kir. törvényszék 27. Pf. 337—1939. 
sz. ítéletével ezt az ítéletet jogerőre emelte. A kir. 
törvényszék indokolása kifejtette, hogy a beteg 
munkást betegsége tartama alatt a társadalombiz
tosító intézet látja el és a munkaadó, aki esetleg 
hosszú éveken át fizette a betegsegélyző biztosítási 
járulékokat, a betegség tartama alact munkabért 
fizetni nem tartozik. Egyedüli kivétel a, kereskedő
segéd, illetve a kereskedelmi törvény alá eső alkal
mazott, aki betegsége tartama alatt is 6 hetet meg 
nem haladó időre követelheti a fizetését.

A budapesti kir. törvényszék fellebbezési taná
csának ez a döntése kétségkívül megfelel az anyagi 
jognak, a joggyakorlat terén nem is jelent fordula
tot, mégis minthogy abban & kérdésben, hogy a be
teg alkalmazottnak jár-e fizetés, a nagypublikum 
körében meglehetős tájékozatlanság uralkodik, a 
kir. törvényszék elöntése érdemes arra, hogy minél 
szélesebb körben publikus legyen.

A kereskedősegédekre vonatkozó rendelkezés 
még abból az időből maradt vissza a 65 éves keres
kedelmi törvényben, amikor még nem volt társada
lombiztosítás. Ma azonban a beteg alkalmazott a 
legkitűnőbb kórházi ellátásban részesül és a táp
pénz is, különösen a napibérosztályok határainál 
majdnem elérik az alkalmazott fizetését.

Latba vet ve az elmondottakat, kétségtelen, hogy 
a beteg alkalmazottnak a munkaadó a betegség tar
tamára nem tartozik fizetést adni. A kereskedőse
gédek, illetőleg az 1910—1920. M. E. sz. rendelet 
hatálya alá eső alkalmazottak kivételével.

Kérdés, mi a helyzet, ha a munkaadó a beteg 
alkalmazottat, aki nem esik a kereskedelemi törvény 
56. §-ának, illetőleg az 1910.—1920. M. E. sz. ren
delet hatálya alá, betegség címén rögtöni hatállyal 
elbocsátja? Minthogy betegség címén rögtöni hatá
lyú elbocsátásnak az ipartörvényben megjelent ki
vételektől eltekintve helye nincs, a kérdés azon dől 
el, hogy az elbocsátás napjától kezdődő rendes fel
mondási idő alatt az alkalmazott meggyógyult-e, 
vagy sem. Ha az alkalmazott nem gyógyult meg és 
az egész rendes felmondási idő alatt kórházi ápolás
ban, vagy táppénzben részesül, a felmon
dási időre munkabér nem jár neki. Ha el
lenben az alkalmazottat a rögtöni hatályú elbocsá
tás napján kezdődő rendes felmondási idő alatt a 
társadalombiztosító egészségesnek nyilvánítja, a 
kórházból elbocsátja és a táppénzt beszünteti, ezen 
idő-ponttól kezdve a rendes felmondási idő bátraié-
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Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

a fiatalságnak alig marad ideje.
A hiányosságokat szomorúan tapasztalják 
már ma is, de később még jobban kiéleződik 

a helyzet,
Ha számításba vesszük, hogy a tanoncnak 10 hóna
pon át kötelező levente és iskolai foglalkoztatása 
van és a hátralévő két hónapban 14 napos fizetéses 
szabadságra kell küldeni, valóban kevés ideje ma
iad a szakma hü és szolgálatkész elsajátítására. Pe
dig a lovagias és vendéglátó magvar mindig híres 
volt udvarias kiszolgálóiról, előzékenységéről, ami
nek számos esetben tanujelei lehettünk. S mintha 
ez is veszélyeztetve lennel

A  törvényes rendelkezés a női személyzetre is
kitér. Ezzel kapcsolatban sem tartjuk _ mondják
— előnyösnek az idevágó szakaszt, mert bár elvileg 
helyesnek minősíthető a munkaidő szabályozás, de 
arra nem tud támpontot nyújtani, hogyan ellenönz- 
zék a munkaadók az alkalmazottak magánéletét.

Ugyanis a rendelet akként szabályozta a női al
kalmazottak munkarendjét, hogy azoknak több sza 
badságideje van, de erkölcsű szempontból ez mit- 
sem segített a helyzeten, mivel arra nem irt elő kö
telező formát, hogy a szabadságolt az esti óráikat 
szedi ásóin töltse.

Ha rövid visszapillantást vetünk ezekre a ren
deletekre, azt láthatjuk, hogy rövid egy év alatt szü- 
1 ettek és léptek életbe.

Ezekhez a rendelkezésekhez szorosan hozzátar
tozik múlt év decemberében bevezetett, családi pót* 
bér-megállapitás is.

Magyarországon
a vegyészeti ipar fizeti a legmaga

sabb munkabéreket*)
A magyar gyáripar a multévi statisztika sze

rint 324.000 munkást foglalkoztatott és ezek együt
tes munkabér-jövedelme 514 milliió pengő volt. Ez 
átlagosan 1800 pengő évi, illetve 150 pengő havi jö-

- .  ̂ A z, Gazdaság“ c. közgazdasági lap jun.
15-i számában jelent meg ez a cikk, mely érdekesen 
ismerteti az ipari munkások kereseti viszonyait. 
Ha ezekkel az adatokkal a kávésiparban fizetett 
béreket és kereseti lehetőségeket hasonlítjuk Össze, 
lathatjuk, hogy a vendéglátó ipar munkásainak szo
ciális helyzete valóban kielégítő,

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztltás és festés

Budapest V ll. Klausál utca 8- Telefon 138-559
A z  orszég legnagyobb gőzmoaó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási rendszer.

védelemnek felel meg. Azelőtt 120—130 pengő kö
rül ingadoztak az átlagos munkabérek. Havi 150 
pengő som túlságosan nagy összeg, mégis elegendő 
arra, hogy a minimális megélhetési' szükségletet, 
ha nem túl nagy a család, fedezni lehet.

A különböző iparágak között legjobban a vegyé
szeti ipar fizeti munkásait. Ugyanis 19.000 vegy
ipari munkás 42 millió pengő munkabért kapott, 
egy egy munkásra tehát átlagosan csaknem 200 
pengő havi jövedelem esett. Jól fizet az áramter
melő-ipar is. ahol a munkások száma csaknem 10 
ezer, munkabér.jövedelmük pedig 24 millió pengő. 
Az átlag tehát itt is havi 200 pengőnek felel meg; és 
hogy ennek ellenére mégis a vegyészeti i.pait emlit- 
3ük, mint legjobban fizető iparágat, ennek oka az, 
hogy az áramfejlesztő telepek többnyire éjjel-nap
pal dolgoznak, tehát itt a magas munkabér a sok 
túlórában találja magyarázatát. Elég szépek a ke
resetek, legalábbis a régi idők kereseteihez viszo
nyítva, a gépiparban, ahol 41.100 munkás 76 millió 
pengő munkabért kapott. Az átlag jövedelemi tehát 
itt is megközelíti az évi 2000 pengőt és több havi 
160 pengőnél. Igaz ugyan, hogy a gépipari munka 
is nehéz és erőltető.

A vas- és fémipar 50.000 munkásának bérjöve
delme 86 millió pengő volt, tehát aránylag keve
sebb. mint a. gépipari munkásoké. Igen gyönge a 
kőipari munkások keresete: 31.000 munkásnál 35 
millió pengő, habár itt tekintetbe kell venni azt is, 
hogy az egész éven át megszakítás nélkül dolgoznak. 
A normális színvonal alatt van a famunkások kere
sete is, ahol 14.000 munkás 17 millió pengőt kapott 
s igy alig több 1100 pengőnél az egy-egy munkásra 
eső átlagos évi munkabér*. Kedvezőbbek a viszo
nyok a bőriparban. Itt 12.000 munkás munkabér
jövedelme 20 millió pengő volt, egy munkásra te
hát átlag számitva i\b. évi 1600—1700 pengő esett. 
Hasonló színvonalon mozgott a papíripar munká
sainak jövedelme, ahol 6000 munkás kb. 10 millió 
pengőt kapott. Gyöngén fizet a textilipar, újabban 
azonban itt is mutatkozik némi javulás. Eddig 
ugyanis az átlagos kereset alatta volt az évi 1200 
pengőnek, most azonban 75.000 munkás 94 milli'3 
évi jövedelme több az egy személyre eső 1200 pen
gős átlagnál. Ami a nyomdai munkások 22 milliós 
jövedelmét illeti, ez is kb. havi 200 pengőnek felel 
meg, de ebbe a szakmába azonban be vannak szá- 
mitva a korrektorok is, akik tudvalevőin nem any- 
nyira fizkaii, mint inkább szellemi munkát végez
nek.
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Ajánlok mindennemű üveg, porcellán és 
zom ancodányeket leReiőnyösebb érákon- 
Qács edénybolt. Állandó edénykölcsönzés- 
Budapest, Vili Or ucca 4- Telefon: 33-66 44.

Az ipar ideiglenes szünetelése 
és a kereseti adó

A budapest kereskedelmi es iparkamara szóvá, 
tette a pénzügyminisztérium illetékes ügyosztályán 
az általános kereseti adó — iparszüneteltetés idejé
re való — törlésének kérdését. E tárgyalások folya
mán utalt számos kisiparos nehézségeire és kifeje
zésre juttatta azt a kívánságot, hogy az ipartörvény
ben biztositett ipari szüneteltetés ideje az általános 
kereseti adó szempontjából megfelelően figyelembe 
vétessék. A minisztérium álláspontja szerint a szü
neteltetés évében a kereseti adó nem törölhető; a 
következő évben azonban az iparos az előirt időben 
(január hóban) mondja föl rögzített adóját és az 
adóalap újból történő megállapítása során a szüne
teltetés idejét jelentse be és igazolja. E törvényes 
álláspont azzal magyarázható, hogy a kincstár visz- 
szaélóseknek (az ipar hivatalos szüneteltetése mel
letti titokban való továbbfolytatásának) nem 
akar pénzügyi kedvezményt juttatni és ez ma
gának az adót fizető iparoknak is jól felfogott érde
ke. Más oldali-ól a tényieg bajbajutott iparoson való 
segítés a kamara nézete szerint fontos cél, amelyet 
a kamara tóle telhetőleg támogatni kíván, -la az ön. 
hibáján kívül bajbajutott iparos iparát ideiglenesen 
(szüneteltetni kénytelen, jelentse ezt be az ipavtes- 
tületnek és a községi elöljáróságnak, s az itt kiállí
tott végzésekkel módjában áll a pénzügyi hatóság 
előtt nehéz helyzetét bizonyítania. Oly esetekben, 
amidőn a folyó adók fizetése is komoly és tényleges 
(bizonyítható) nehézségekbe ütközik, legtöbbet ér 
a helyi viszonyokat jól ismerő ipartestületre való 
hivatkozás és az itt szerzett tanúsítvánnyal való bi
zonyítás. Általános természetű bajok orvoslása te 
kintetében, a kamara is készséggel jár közben az il
lető kivető, vagy fellebbezési hatóságoknál.
rfW VW VW W W W W W W W V^W VW W W NA^

Já r-e  a beles alka lm azo ttn a k 
fizetés ?

Egy rögtöni hatállyal elbocsátott iparossegéd 
felmondási időre járó kétheti munkabér címén pert 
indított a munkaadója ellen. A munkaadó a perben 
azzal védekezett, hogy a felperes a rendes felmon
dás egész tartanra alatt beieg .volt, táppénzt kapott, 
már pedig a beteg alkalmazottnak az 1927. évi 
XXI. te. szerint kórházi ápolásra, táppénzre és a 
társadalombiztosítási jogszabályokban megállapí
tott egyéb szolgálatosokra van csak igénye, munka 
bérre azonban nem.

A budapesti központi kir. Járásbíróság, mint

Fűzfútelek ("ra-zr“> «> P4.8Q
Kerti bútorok

b l l l l á r d a s z t a  l ó k
(behúzás — javítás). Kuglifelszerelés 

O v e g  — p o r c e l l á n  legolcsóbban 
F r I a d Király utca 44. 

KölCSftvizés!

munkaügyi bíróság felperest keresetével elutasította 
és a budapesti kir. törvényszék 27. Pf. 337—1939. 
sz. ítéletével ezt az ítéletet jogerőre emelte. A kir. 
törvényszék indokolása kifejtette, hogy a beteg 
munkást betegsége tartama alatt a társadalombiz
tosító intézet látja el és a munkaadó, aki esetleg 
hosszú éveken át fizette a betegsegélyző biztosítási 
járulékokat, a betegség tartama alact munkabért 
fizetni nem tartozik. Egyedüli kivétel a kereskedő- 
segéd, illetve a kereskedelmi törvény alá eső alkal
mazott, aki betegsége tartama alatt is 6 hetet meg 
nem haladó időre követelheti a fizetését.

A budapesti kir. törvényszék fellebbezési taná
csának ez a döntése kétségkívül megfelel az anyagi 
jognak, a joggyakorlat terén nem is jelent fordula
tot, mégis minthogy abban a kérdésben, hogy a be
teg alkalmazottnak jár-e fizetés, a nagypublikum 
körében meglehetős tájékozatlanság uralkodik, a 
kir. törvényszék döntése érdemes arra, hogy minél 
szélesebb körben publikus legyen.

A kereskedősegédekre vonatkozó rendelkezés 
még abból az időből maradt vissza a 65 éves keres
kedelmi törvényben, amikor még nem volt társada
lombiztosítás. Ma azonban a beteg alkalmazott a 
legkitűnőbb kórházi ellátásban részesül és a táp
pénz is, különösen a napibérosztályok határainál 
majdnem elérik az alkalmazott fizetését.

Latba vet ve az elmondottakat, kétségtelen, hogy 
a beteg alkalmazottnak a munkaadó a betegség tar
tamára nem tartozik fizetést adni. A kereskedőse
gédek, illetőleg az 1910—1920. M- E. sz. rendelet 
hatálya alá eső alkalmazottak kivételével.

Kérdés, mi a helyzet, ha a munkaadó a beteg 
alkalmazottat, aki nem esik a kereskedelemi törvény 
56. §-ának, illetőleg az 1910.—1920. M. E. sz. ren- 
delet hatálya alá, betegség címén rögtöni hatállyal 
elbocsátja? Minthogy betegség címén rögtöni hatá
lyú elbocsátásnak az ipartörvényben megjelent ki
vételektől eltekintve helye nincs, a kérdés azon dől 
el, hogy az elbocsátás napjától kezdődő rendes fel
mondási idő alatt az alkalmazott meggyógyult-e, 
vagy sem. Ha az alkalmazott nem gyógyult meg-és 
az egész rendes felmondási idő alatt kórházi ápolás
ban, vagy táppénzben részesül, a felmon
dási időre munkabér nem jár neki. Ha el
lenben az alkalmazottat a rögtöni hatályú elbocsá
tás napján kezdődő rendes felmondási idő alatt a 
társadalombiztosító egészségesnek nyilvánítja, a 
kórházból elbocsátja és a táppénzt beszünteti, ezen 
időponttól kezdve a rendes felmondási idő hátráló-
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Budapesti Kréta, K™"íí. ,f.vár
Kapható: Telefon 18t> —351 és 189—423
Budapesti Kávésok Áruforgalmi R.-T.

Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

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

Kávésok Áruforgalmi R.-T.-től
Budapest, Vili, József-körut 38.

Telefon: 1 —392—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön árajánla)

vő részére jár az alkalmazottnak a fizetés, amely ez 
esetben nem egyéb, mint kártérítési szolgáltatás.

Domby Kálmán
kir. járásbirósági alelnök, a budapesti köz
ponti kir. járásbíróság munkaügyi csoport

jának vezetője.

Rendet teremt a főváros a 
fagylalt-fronton

A tizfillóres íagyialtczás az idei nyáron is meg
indult, s a megszaporodott expresso üzletek is v e r 
senyeznek a cukrászokkal, azonban a fogyasztás 
Jóval kisebb, mint az előző években. Hűvös volt a 
május, esős a junius, most pedig már itt a gyü
mölcs, melynek minden fajtája bőséggel ontja el 
Budapestet. Pedig az idén megérdemelte volna a 
fagylalt a jobb időt, mert a minősége ellen alig van 
kifogás.

A főváros szigorú ellenőrzése rendet teremtett 
a fagylalt-fronton, ahol sokkal kevesebb a kihágás, 
mint az előző esztendőkben, holott az újabb fagylalt
rendelet értelmében nemcsak egészségügyi okokból 
vizsgálják a fagylaltot, hanem az előirt tápértékét is 
ellenőrzi a Székesfővárosi Vegyészeti Intézet. Eb- 
bői a szempontból főképen a kávóf agy Iáitokban ta 
láltak okot a kifogásra. A kávéfagylalt alapanyaga 
a vanília-fagylalt, amelyhez kávéoldatot öntenek és 
ez gyakran úgy felhígítja a fagylaltot, hogy nem 
megfelelő a zsírtartalma. A tejszínes vagy tejes
fagylaltoknál a zsírtartalmat megszabja a rendelet 
és azt is pontosan leméri az ellenőrzés, mert a fagy
laltot már népélelmezési cikknek tekintik.

Ilogy milyen szigorú körültekintéssel foglal
koznak a hatóságok a fagylalttal, annak bizonyíté
ka a földmivelésügyi miniszter most megjelent ren-

illllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll
öelete, mely szabályozza a kókuszfagylalt forgaloui- 
bahozatalát. A rendelet megengedi a kókuszdiónak 
ízesítőként való felhasználását és megszabja, hogy 
a kókuszdiót a rokon mogyoró, mandula, vagy dió 
anyagokkal egyező módon kell a fagylaltban fel
használni.

Ilyen részletekre terjed ki ma már a rendelet 
és nyomában az ellenőrzés, mig a valaha gyakran 
szereplő egészségtelen, fertőzött, veszedelmes anya
gokat tartalmazó, sőt minden nyáron felbukkanó 
mérgező fagylalttal ma már nincs ^ hatóságnak 
dolga. Nincs addig, amig tovább is szigorúan vi
gyáz a jó, az ártatlan fagylaltra.

{Magyar Főváros)
<\AA/VVA/W\AíVVWVAA/VV>AAAAAAAAAAAAA/VV

Miért iszik  teát a  k ín a i?
Most, hogy ránk köszöntöttek a meleg nyári; 

napok — bármilyen furcsán hangzik is — igen 
időszerű arról szólnunk, hogy a teaivás mennyire 
elterjedt a világon. Bízvást elmondhatjuk, hogy az 
emberiség fele rendszeresen fogyaszt teát, még
pedig nem úgy, mint mi európaiak, akik a téli hi
deg idején iszunk ebből a forró italból, hanem ál
landóan, nyáron is, legnagyobb hőségben is.

Földünkön több, mint 2000 millió ember él, eb 
bői a kínaiak, japánok közel 500 milliót számlál
nak, de Szibéria lakói, a inandzsuriaiak, tibetiiek és 
számos, velük rokon ázsiai nép köznapi italnak 
egyebet sem fogyaszt, mint teát. Ennek pedig igen 
érdekes oka van. Nem az, ami általános, bár nem 
alaptalan hiedelem, hogy az e népek által lakott te
rületeken a meleg folyadék jobban oltja a szomjú
ságot. Oka nem más, minthogy Ázsiában, főként 
Kínában, ahol az egész országban posványos vizzel

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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S a l g ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérvtemükölcsönzö

A leemorlernebb berendezés. Mosás lágyiiolt vízben 
V I, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgáló*
01c á árnk I Telef..n: 116-286

lepett területeken rizst termelnek, mindenféle viz. 
a kutviz és folyók vize is fertőzött úgy. hogy inni 
csak felforralt vizet lehet. Az egészségnek ártal
matlan, de rossz izü, vagy leginkább ízetlen víznek 
a kellemessebbé tételére használják már évezredek 
óta az ázsiai népek a teanövény levelét.

Ez a magyarázata tehát, az ázsiai népek teaío- 
gyasztásának és a teába nem is tesznek semmiféle 
más Ízesítőt, cukrot sem. A tudósok véleménye sze
rint ilyen okokból terjedt el, különösen Kisázsiálmn 
és Északafrikában a kávéfogyasztás, Amerikában a 
forralt viznek kakaóval vaió izesitése.

Hazánkban, hála Istennek, majd mindenütt 
van egészséges ivóvizünk. De ha valahol rossz a 
viz, fertőzött, vagy járványos betegség üti fel a fe
jét, bizony okos dolog forralt vizet inni, amit aztán 
tetszés szerint Ízesíthetünk. Különösen jó ez az elő
vigyázatosság nyáridon, ezért is mondottuk el mos
tan a teaivás keletkezésének érdekes magyaráza
tát.

Kinevezések és előléptetések
Kormányzó Ur öfőméltósága dr. Árlcay Fe- 

renc miniszteri osztályfőnöki címmel felruházott 
miniszteri tanácsost miniszteri osztályfőnökké, dr. 
Kacsák Bálint címzetes miniszteri osztálytanácsost 
miniszteri osztálytanácsossá és dr. Vicián István 
miniszteri fogalmazót miniszteri segódtitkárrá ne
vezte ki. A pénzügyminisztérium kötelekében pe
dig dr. Ország Sándor c. osztálytanácsos oszályta 
nácsossá, dr. fíiró Béla pénzügyi titkár pedig mi
niszteri titkárrá neveztetett ki. Mindezek az urak 
iparunk ügyeit intézik a kereskedelmi, illetőleg 
pénzügyminisztériumokban. A jól megérdemelt elő
léptetéseket örömmel vesszük tudomásul.
Moór Jenő kamarai titkár gyásza

Fájdalmas csapás érte Moór Jenő kamarai tit
kárt, iparunk igaz barátját és jóakaróját. Édesaty
ja, Moór János, kádármester, a pátriárkák korában, 
88. évében elhunyt. A megható gyászjelentés mély
séges fájdalommal vázolja a derék magyar iparos 
életét, áld ipara iránti ragaszkodással, szeretettel 
élte le hosszú életét. Moór Jenő gyászában a ma
gyar iparosság teljes szívvel osztozik.
Értelm iségi bejelentések

Felhívjuk érdekelt kartársaink figyelmét, hogy 
az alkalmazottak tekintetében történt változást leg
közelebb az 1939. julius 31 i állapot szerint augusz

tus 15-ig kell sárga blankettán az Értelmiségi 
Munkanélküliek Ügyeinek Kormánybiztosságához 
bejelenteni.
Ebek bevitele a nyilvános étkezőhelyiségekbe

Lapunk múlt heti számáan ismertettük a szé
kesfőváros uj ebtartási szabályrendeletét, mellyel 
újból megengedte, hogy kutyákaV a nyilvános he
lyiségekbe be lehet vinni. A szabályrendeletnek vo
natkozó rendelkezéseit az „Ebtenyésztők Országos 
Egyesülete" plakátformában kiadta. Ezeket a ki
függeszthető plakátokat testületünk irodája min
den kartársnak megküldi. Akinek további pél
dányokra van szüksége, a testület irodájában díj
mentesen megszerezhetik.
H a lá lo z á s

Grecsner András Róbert, testületünknek és a 
magyar kávésiparnak egyik legrégibb tagja és mun
kása f. évi julius 5-én élete 72. évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. Halálát özvegye és rokonai 
gyászolják. Julius 7 én d. u. fél 4 órakor temették 
az uj köztemetőben, nagy részvét mellett. Grecs
ner András Róbert hosszú éveken át folytatta a 
kávésipart, lelkes, szerény katonája volt iparunk 
törekvéseinek. Kegyeletünk kisérje sírjába.
A főpincéri rendszer megszüntetése tárgyában 
a minisztériumhoz benyújtott előterjesztésre, tes
tületünk véleményes jelentését beadta. A felter
jesztés másolatait a testület elnöksége az ipari ér
dekképviseleteknek, valamint az összes kereske
delmi és iparkamaráknak megküldötte. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara a következő átiratban 
járult az előterjesztéshez:
8235—1939.

Budapesti Kávésok Ipartestiilete
Budapest.

Folyó évi junius 30-án kelt megkeresésükre 
válaszolva közöljük, hogy kamaránk részéről is tél
ies egészében egyetértünk azon okfejtéssel és azon 
állásponttal, amelyet t. cim a magy. kir. kereske
delem és közlekedésügyi miniszter ur 28.358—I. 
a__1939. sz. felhívására előterjesztett. Ennek a fel
fogásunknak a miniszter úrhoz intézett felterjesz
tésünkben kifejezést is adtunk és kértük, hogy a 
főpincéri rendszert a nyilvános étkező üzemekben 
továbbra is tartsa fenn.

Szeged, 1939. julius 5.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara 

Ph.
Rainer Ferenc s. k. Lander s. k.

elnök ügyv. titka r
Uj r e n d e le t  k é szü l  a to já s  m i n ő s é g i  k e l lék e in e k

é s  fo rg a lm á n a k  s z a b á ly o zá sá ra
Az illetékes hatóságok évek óta tartó, alapos 

előkészítő munkája nyomán a közeljövőben megje
lenik az úgynevezett „tojás-rendelet1*. A küszöbön
álló miniszteri rendelkezés szabályozni fogja a 
szárnyasok (tyulc, kacsa, liba) tojásainak minősé
gét és forgalmát. A rendelet pontosan körülírja, 
hogy milyen tojások láthatók el ,teatojás’1, „friss 
tojás'*, „repedt tojás“ jelzéssel és mikor minősíten
dő romlottnak a tojás. *
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Pörkölt k á v é  keverékeink
közismerten elsőrendű minőséíjeil

keletindiából
behozott uj különleges kávéfojokknl módosili tluk 
emiáiUil azok f i n o m s á g a  még az eddiginél is
jobban fokozódott.

Kérjen próbafö ésliez miniét

Kávésok árufergeimi R T .- n «
Budapest, Vili., József-körút 38.
Telefon: l3iK'77. Saját pörkölő üzem

Meghatározzák továbbá, hogy mikor és hogyan 
hozható forgalomba a tojás kel tető-tojás’’ néven
és hogy mik a „kanna tojás' forgalmi előírásai. Ivi- 
terjeszkedik a rendelet még a tojástartó (konzer
válás) eljárások és a konzervtojások megjelölésé
nek szabályozására. A kereskedelmi, kiviteli és 
közélelmezés szempontból egyaránt jelentős ren 
delet kiadását érdekelt körökben indokoltan nagy 
várakozás előzi meg, *
N *m  kell ir ig y e ln i  a városi  t i s z t v i s e lő k e t

Érdekes statisztikát állitott össze a STUD a 
városi tisztviselők jövedelméről. A statisztika — 
amelyben a székesfőváros tisztviselői nem szerepel
nek — amilyen érdekes, olyan kedvezőtlen a városi 
tisztviselőkre nézve. A városi tisztviselők többsé
ge havi 150 pengőnél kisebb illetményben részesül. 
A törvényhatósági jogú városok tisztviselőinek 46 
százaléka, a megyei városok tisztviselőinek 58.2 
százaléka kap 150 pengőnél kisebb fizetést. A tör
vényhatósági jogú városokban 150 pengőt megha
ladó, de 350 pengő alatt levő fizetése van a tisztvi
selők 46.7 százalékának. Mig a megyei' városi tiszt
viselőknek 37 százaléka kap csak ilyen fizetést. A 
350 pengőt meghaladó jövedelmiek már ritkák. A 
törvényhatósági jogú városok tisztviselői közül 7.3, 
a megyei Városok tisztviselői közül csak 4.8 jut eb
be a csoportba. Azok a közigazgatási tisztviselők, 
akik végleges státusba kerültek, jobb helyzetben 
vannak, ezeknek a törvényhatósági jogú városok
ban csak 4 százaléka, a megyeiekben 3.4 százaléka 
kap 150 pengőnél kevesebb fizetést. Úgynevezett 
nagy jövedelme már csak igen kevés városi tisztvi
selőnek van, miért 351—500 pengő között a tö r
vényhatósági jogú városokban 8.6, a mgyei váro
sokban 10 százalékát találjuk. 500 pengőnél na- 
gyob fizetést a törvényhatósági városokban a tiszt
viselőknek 4.3 százaléka, a megyei városokban esu ■ 
pán 1.2 százaléka kap. •
K ávépótló  ita lok

Ismeretes, hogy Németországban és Olaszor
szágban hatósági intézkedések történtek a kávéfo
gyasztás csökkentésére. Az intézkedésnek mélyen.

fekvő politikai okai vannak. A rádió most segítsé
gére siet a kávétlan olaszok életének azzal, hogy 
kávészerü italok készítésére tanítja meg hallgatóit.
Szőlő és borkiállítások

A szőlő- és borfogyasztás minél szélesebb kör 
ben való propagálására az egyes vidékek az idén is 
megrendezik a már országos hírűvé vált szőlő, és 
borbemutatóikat. Pécs augusztus 13—15-ig rendez 
szőlő- és bor-, valamint mézkiállitást, szeptember 
10-én pedig a mecseki szőlőgazdák rendeznek szőlő
éi borünnepet. Október 8—10-ig ugyancsak Pé' 
esett szőlő- és gyümölcskiál 1 itást rendeznek. Kecs
keméten julius 18—20-ig az Országos Kongresszus 
keretében az ország úgyszólván összes borvidékei 
kiállítják legkiválóbb boraikat. Október közepén 
Sátoraljaújhelyen a Tokaj hegyaljai bortermelők 
rendeznek kiállítást. A Balatoni Gyümölcsterme
lők Egyesülete a napokban határozta el, hogy ké
sőbb kijelölendő időben az idén is megrendezi az 
évek óta idegenforgalmi szempontokból is fontos 
Balatoni Borhetet.
Az orvosok és a bor

A Nemzetközi Borhivatal körkérdéssel foidult 
a bortermelő államok orvosaihoz, amelyben a bor
nak az emberi szervezetben való szükségességéről, 
illetőleg a borfogyasztásnak az egészségre való ha
tásáról kért választ. A Nemzetközi Borhivatal most 
hozta nyilvánosságra a beérkezett válaszok egy ré
szét. Romániából 1720 orvos válaszolt a körkérdés
re, ezek közül 1263 a bor fogyasztását feltétlen 
szükségesnek, 75 pedig az egészségre jó hatásúnak, 
340 káros hatásúnak tartja. Franciaországból 840 
válasz érkezett, ezekből (183 a bor fogyasztását hasz
nosnak tartja, 132 feltétlen szükségesnek és 9 k á 
rosnak. Bulgáriából 336 válaszolt, 126 a bor hasz
nosságáról ir, 6 az egészségre nézve feltétlen egész
ségesnek tartja  a bor fogyasztását, 199 úgy véli, 
hogy a bor teljesen közömbös hatású az egészség 
re, 5 pedig' károsnak tartja. Görögországból 101 vá
lasz érkezett, 85 elsőrendű fontosságot tulajdonit a 
bornak az ember szervezetére, 7 a fogyasztását 
feltétlenül szükségesnek tartja  és 8 károsnak. Por
tugáliából 34 válasz érkezett, ezek közül 33 a bort 
hasznosnak tartja, 1 pedig feltétlen szükségesnek. 
Kassáréi érkezik a legtöbb vendég Budapestre

Nagymértékben fejlődik idegenforgalmunk. A 
csonkamagyarországi vendégek 1939 első három óh- 
napja alatt 63.866, a múlt év első negyedében 
76.169, az idén pedig 101.607 napot töltöttek Bu
dapesten. Az idei nagy emelkedésben főrésze van a 
visszacsatolt Felvidéknek és Kárpátaljának. A vi
déki városok közül a legtöbb látogató Kassáról ér 
kezett, több, amint Szegedről és Debrecenből. A 
belső idegenforgalom jelentős emelkedése mellett 
idegenforgalmunk általános növekedésével is meg 
lehetünk elégedve. Márciusban 20.632 idegen érke
zett Budapestre és 60.170 napot töltött itt, mig a 
múlt év márciusában az érkezett vendégek száma 
18.962 volt, az itt töltött napoké 61.134. Az idei 
márciusban érkezett külföldiek száma 5507 volt,



KÁVÉSUK LAPJA 11

inig- tavaly 5559, de az itt töltött napok száma 
8000-rel emelkedett. A többletet a német vendégek 
megszaporodása okozta.
A n é m e t  é s  o la sz  la p o k a t  b o jk o t tá l já k  a  v a rsó i  

k á v é h  áztu la  jd o n o s o k
A varsói kávéház. és étterem-tulajdonosok el- 

határozták, hogy nemcsak a német újságokat boj- j 
kottáiják, hanem az olasz lapokat is.
A „Novara" t iszt i  é tk e z ő je  — e g y  ú jp es t i  feávé- 

h á ib a n
Kegyeletes ünnepséget tartott a magyar hadi

tengerészet Novara-csoportja: felavatták a Horthy 
Miklós-hidon felállított haditengerészeti emlékmű 
kicsinyített mását. Az ünnepségre a Novara-csoport 
az újpesti Kör-kávóház alagsorában levő helyiségét 
a Novara hadihajó tiszti étkezőjének mintájára ala
kították át. A helyiség előtt levő területet hadiki- 
kötő-formában építették át.
Arab k á v é h á z a k  a  M a g ln o t -v o n a lb a n

Mozikat, biliárdtermeket és a marokkói csapa
tok számára külön arab kávéházakat rendeztek be 
a francia Maginot-vonal földalatti erődítményei
ben. Ilyen módon akarják elviselhetővé tenni a föld
alatti életet a katonák számára, akik már hónapok 
óta egyfolytában szolgálatot teljesítenek a Magi- 
not-vonalban.
P in c é r e k  h e ly e t t  —  p in e é r n ő k

Poroszországban még, az 1933. évben megtil
tották, hogy italmérési üzletekben nők ne alkal
maztassanak és az állások férfiak részére tartassa
nak fenn. Ez a munkapiac politikai rendelkezés 
célját elvesztette, mert a munkanélküliség megszűn
tével munkáshiány állott be a vendéglátó iparok
ban is. Ez okból most ezt az 1933. évi rendeletet 
hatályon kívül helyeztél!.
Z w a ck  L ikőrgyár
elsőrangú gin-t, whisky-t, vermuthot, kész coctailt 
és tokaji borból főzött Brandyt (Konyak) hoz fór 
galomiba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal 
egyenértékűnek ajánl a kar társak figyelmébe. 
Fenti öt cikk sok külföldi márkánál még jobb is. 
Mixeléshez páralanok. Kérjen coctail receptet! 
Kecskeméti Barackpálinkája a legjobb a maga ne
mében! Unicum versenyen kivált.
MMA^WVWV\AAAAA/«/SA/\A/\/\AA/\A/V\A/\/WN^

Ipari és közigazgatási hírek
3B3 ' i. '— — rgstsziff&ifiSBBs...M g

Lakhatási engedéllyel biró olasz állampolgár 
fia tanoncul alkalmazható-e. Az az olasz állampol
gár, akinek Magyarországon „  lakhatási engedélye 
van, az ipar önálló üzhetése tekintetében a ma
gyar állampolgárokkal egyenjogú, de imunkavállal- 
hatása (szolgálati viszonyba léphetése) külön mi
niszteri engedélytől függ. Természetesen ugyanez 
áll munkavállaJalási szempontból az ily olasz ál
lampolgár fiára is, kinek tanoncul való alkalmaz-

M á r v á n y  l a p o k
GÚIS EDE Bpest. V., Légrády Károly u. 14

T e l: 29? 202

hatásáért a kereskedelemügyi miniszter úrhoz kell 
a munkaadónak folyamodnia.

Özvegyi jogon folytatott iparnak más iparható
ság területére történt áthelyezése esetén kiadható-e 
uj iparigazolványt Az 1922 :XII. te. 49. §-ának má
sodik bekezdése fenntartás nélkül megengedi, hogy 
az iparos iparigazolvány alapján fenntartott üzle
tét más iparhatóság hatásköre alá eső területre he
lyezhesse át, csak uj iparigazolvány váltását teszi 
az iparos kötelességévé, a törvény 51. §-a pedig a 
régi iparigazolványnak, az uj üzletre illetékes 
iparhatóságnál való bemutatását is megköveteli. 
Ennélfogva annak nincs akadálya, hogy az ipart 
özvegyi jogon gyakorló helyezhesse át üzletét más 
iparhatóság hatásköre alá eső területre, s igy fo
lyamodónak, aki özvegyi jogon gyakorolt mészáros 
és hentesiparát helyezi át, a mészáros és hentes
ipar gyakorlására kért iparigazolvány kiadandó 
volna, szövegének a 7800—1923. K. K. számú 
rendelet 116. §-a értelmében oly kiegészítésével, 
hogy az iparos iparát özvegyi jogon gyakorolja és 
igy tanoncot csak az esetben tarthat, ha képesített 
üzletvezetőt alkalmaz.

Az iparnak elhunyt iparos kiskorú árvái javá
ra folytatása esetében az üzleti cégtábla szövege 
mily változás alá esik? Az 1922 :XII. te. 8. §-a első 
mondata szerint, ha a meghalt iparos házastársat 
nem hagyott maga után vagy ha az életben maradt, 
házastárs utóbb meghal, vagy az özvegyi joggal 
élni nem kiván, az ipart a gyám, illetőleg az élet- 
benmaradt házastárs az iparos törvényes, törvé
nyesített vagy örökbefogadott kiskorú gyermekei 
vagy unokái javára, ezek nagykorúvá válásáig 
újabb iparigazoüvány, illettóleg iparengedély nélkül 
folytathatja. A cégtábla iiy esetben tehát csak az 
iparigazolványban megnevezett iparos nevét tün
tetheti fel, de szembetűnő módon föl kell tüntetni 
az iparhatóságnál történt bejelentésnek megfelelő
en azt is, hogy ki a felelős üzletvezető.

Képesítéshez kötött iparban gyáripari üzem 
létesítésekor a bejelentő fél szakképzettségére vo
natkozó iratok az ipartestületnek nyilatkozás cél
jából kiadandok-e? Az 1922 :XII. te. 41. §-a ugyan 
kifejezetten nőni korlátozza az ipartestületnek a
képesítéshez kötött iparra iparigazolványt kérő
egyén szakképzettségét igazoló iratok betekintésére 
vonatkozó jogát, minthogy azonban az ipari szak- 
képzettség vizsgálatáról csak a képesítéshez kötött 
iparnak a kisipar körét meg nem haladó mérvű 
gyakorlása esetében lehet szó, a fennforgó esetben 
azonban gyári üzemre kéretett az iparjogositvánv, 
tehát a törvény 17. §-ának első bekezdése tartan
dó szem előtt, kétségtelen, hogy az elsőfokú ipar
hatóság nem követett el törvénysértő mulasztást, 
midőn az esetre a törvény 41. §-át nem alkalmazta.



10 KÁVÉSOK LAPJA

Pörkölt k á v é  keverékeink
közismerten elsőrendű minőséifeit

kelefindiából
behozott uj különleges kávéfnjokk«l módosiliKuk 
emiá'itul azok f i n o m s Ó R a  még az eddiginél is 
jobban fokozódott.

Kérjen próbáló éshez mintát

Kávésok fl?ufcreaími IT .-n á i
B u d a p es t, V ili., 3ózsef-körút 38.
Telefon: 139-/77. Saját pörkölő üzem

Meghatározzák továbbá, hogy mikor és hogyan 
hozható forgalomba a tojás keltető-tojás"’ néven 
és hogy mik a „kanna tojás* forgalmi előírásai. Ki
terjes? kedik a rendelet még a tojástartó (konzer
válás) eljárások és a konzervtojások megjelölésé
nek szabályozására. A kereskedelmi, kiviteli és 
közélelmezts szempontból egyaránt jelentős ren 
delet kiadását érdekelt körökben indokoltan nagy 
a árakozás előzi meg. *
N®m kell ir ig y e ln i  a v á ro s i  t isz tv ise lő k * *

Érdekes statisztikát állított össze a STUD a 
városi tisztviselők jövedelméről. A statisztika — 
amelyben a székesfőváros tisztviselői nem szerepel
nek — amilyen érdekes, olyan kedvezőtlen a városi 
tisztviselőkre nézve. A városi tisztviselők többsé
ge havi 150 pengőnél kisebb illetményben részesül.
A törvényhatósági jogú városok tisztviselőinek 46 
százaléka, a megyei városok tisztviselőinek 58.2 
százaléka kap 150 pengőnél kisebb fizetést. A tör
vényhatósági jogú városokban 150 pengőt mégha- ; 
ladó, de 350 pengő alatt levő fizetése van a tisztvi
selők 46.7 százalékának. Míg a megyei városi tiszt
viselőknek 37 százaléka kap csak ilyen fizetést. A 
350 pengőt meghaladó jövedelmek már ritkák. A 
törvényhatósági jogú városok tisztviselői közül 7.3, 
a megyei városok tisztviselői közül csak 4.8 jut. eb
be a csoportba. Azok a közigazgatási tisztviselők, 
akik végleges státusba kerültek, jobb helyzetben 
vannak, ezeknek a törvényhatósági jogú városok
ban csak 4 százaléka, a megyeiekben 3.4 százaléka 
kap 150 pengőnél kevesebb fizetést. Úgynevezett 
nagy jövedelme már csak igen kevés városi tisztvi
selőnek van. mert 351—500 pengő között a tör
vényhatósági jogú városokban 8.6, a rügyei váro
sokban 10 százalékát találjuk. 500 pengőnél na- 
gyob fizetést a törvényhatósági városokban a tiszt
viselőknek 4.3 százaléka, a megyei városokban csu
pán 1.2 százaléka kap. •'
K ávépótló  ita lok

Ismeretes, hogy Németországban és Olaszor
szágban hatósági intézkedések történtek a kávéfo- 
gyasztás csökkentésére. Az intézkedésnek mélyen.

fekvő politikai okai vannak. A rádió most segítsé
gére siet a kávétlan olaszok életének azzal, hogy 
kávészerü italok készítésére tanítja meg hallgatóit.
S iö l ő  é s  b o rk iá ll í tá so k

A szőlő- és borfogyasztás minél szélesebb kör 
ben való propagálására az egyes vidékek az idén is 
megrendezik a már országos hírűvé vált szőlő, és 
borbemutatóikat. Pécs augusztus 13—15-ig rendez 
szőlő- és bor-, valamint mézkiállitást, szeptember 
10-én pedig a mecseki szőlőgazdák rendeznek szőlő
éi borünnepet. Október 8—10-ig ugyancsak Pé 
esett szőlő- és gyiimölcskiállítást rendeznek. Kecs
keméten július 18—20-ig az Országos Kongresszus 
keretében az ország úgyszólván összes borvidékei 
kiállítják legkiválóbb boraikat. Október közepén 
Sátoraljaújhelyen a Tokaj hegyaljai Bortermelők 
rendeznek kiállítást. A Balatoni Gyümölcstermő • 
lök Egyesülete a napokban határozta el, hogy ké
sőbb kijelölendő időben az idén is megrendezi az 
évek óta idegenforgalmi szempontokból is fontos 
Balatoni Borhetet.
Az o rv o so k  é s  a  bor

A Nemzetközi Borhivatal körkérdéssel foidult 
a bort emelő államok orvosaihoz, amelyben a bor
nak az emberi szervezetben való szükségességéről, 
illetőleg a borfogyasztásnak az egészségre való ha
tásáról kért választ. A Nemzetközi Borhivatal most 
hozta nyilvánosságra a beérkezett válaszok egy ré
szét. Romániából 1720 orvos válaszolt a körkérdés
re, ezek közül 1263 a bor fogyasztását feltétlen 
szükségesnek, 75 pedig az egészségre jó hatásúnak, 
340 káros hatásúnak tartja. Franciaországból 840 
válasz érkezett, ezekből 683 a bor fogyasztását hasz
nosnak tartja, 132 feltétlen szükségesnek és 9 k á 
rosnak. Bulgáriából 336 válaszolt, 126 a bor hasz
nosságáról ir, 6 az egészségre nézve feltétlen egész
ségesnek tartja  a bor fogyasztását, 199 úgy véli, 
hogy a bor teljesen közömbös hatású az egészség 
re, 5 pedig károsnak tartja. Görögországból 101 vá
lasz érkezett, 85 elsőrendű fontosságot tulajdonit a 
bornak az ember szervezetére, 7 a fogyasztását 
feltétlenül szükségesnek tartja  és 8 károsnak. Por
tugáliából 34 válasz érkezett, ezek közül 33 a bort 
hasznosnak tartja, 1 pedig feltétlen szükségesnek. 
K a ssá ré i  érkezik  a  l e g t ö b b  v e n d é g  B u d a p e s tr e

Nagymértékben fejlődik idegenforgalmunk. A 
csonkamagyarországi vendégek 1939 első három óh- 
napja alatt 63.866, a múlt év első negyedében 
76.169, az idén pedig 101.607 napot töltöttek Bu
dapesten. Az idei nagy emelkedésben főrésze van a 
visszacsatolt Felvidéknek és Kárpátaljának. A vi
déki városok közül a legtöbb látogató Kassáról ér 
kezett, több, miint Szegedről és Debrecenből. A 
belső idegenforgalom jelentős emelkedése mellett 
idegenforgalmunk általános növekedésével is meg 
lehetünk elégedve. Márciusban 20.632 idegen érke
zett Budapestre és 60.170 napot töltött itt, miig .i 
múlt év márciusában az érkezett vendégek száma 
18.962 volt, az itt töltött napoké 61.134. Az idei 
márciusban érkezett külföldiek száma 5507 volt.
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mig tavaly 5559, de az )tt töltött napok száma 
oOOO-rel emelkedett. A többletet a német vendégek 
megszaporodása okozta.
A n ém e t  é s  o la sz  la p o k a t  b o jk o t tá l já b  a  v a rsó i  

k á v é h á z tu la jd o n o s o k
A varsói kávéház. és étterem-tulajdonosok el

határozták, hogy nemcsak a német újságokat boj- 
kottálják, hanem az olasz lapokat is.
A „Novara" tiszt i  é tk e z ő je  — e g y  ú jp es t i  k é v é -  

h á ib a u
Kegyeletes ünnepséget tartott a magyar hadi- 

tengerészet Novara-csoportja: felavatták a Horthy 
Miklós-hidon felállított haditengerészeti emlékmű 
kicsinyített mását. Az ünnepségre a Novara-csoport 
az újpesti Kör-kávóház alagsorában levő helyiségét 
a Novara hadihajó tiszti étkezőjének mintájára ala
kították át. A helyiség előtt levő területet hadiki- 
kötő-formában építették át.
Arab k á v é h á z a k  a  M a g in o t -v o n a lb a n

Mozikat, biliárdtermeket és a marokkói csapa
tok számára külön arab kávéházakat rendeztek be 
a francia Maginot-vonal földalatti erődítményei
ben. Ilyen módon akarják elviselhetővé tenni a föld
alatti életet a katonák számára, akik már hónapok 
óta egyfolytában szolgálatot teljesítenek a Magi
not-vonalban.
P in cér ek  h e ly e t t  —  p in e é r n ő k

Poroszországban még, az 1933. évben megtil
tották, hogy italmérési üzletekben nők ne alkal
maztassanak és az állások férfiak részére tartassa
nak fenn. Ez a munkapiac politikai rendelkezés 
célját elvesztette, mert a munkanélküliség megszűn
tével munkáshiány állott be a vendéglátó iparok
ban is. Ez okból most ezt az 1933. évi rendeletet 
hatályon kiviil helyeztél^.
Z w a ck  L ikőrgyár
elsőrangú gin-t, whisky-t, vermuthot, kész coctailt 
és tokaji borból főzött Brandyt (Konyak) hoz fór 
galomiba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal 
egyenértékűnek ajánl a kar társadé figyelmébe. 
Fenti öt cikk sok külföldi márkánál még jobb is. 
Mixeléshez páralanok. Kérjen coctad receptet! 
Kecskeméti Barackpálinkája a legjobb a maga ne
mében! Unicum versenyen kivült.

Ipari és közigazgatási hirek
- < 1 -in csBB B ■■ ■j-jiw  HH 1

Lakhatási engedéllyel bíró olasz állampolgár 
fia tanoncul alkalmazható-e. Az az olasz állampol
gár, akinek Magyarországon „ lakhatási engedélye 
van, az ipar önálló tizhetése tekintetében a ma
gyar állampolgárokkal egyenjogú, de imunkavállal- 
hatása (szolgálati viszonyba léphetése) külön mi
niszteri engedélytől függ. Természetesen ugyanez 
áll munkavállalalási szempontból az ily olasz ál
lampolgár fiára is, kinek tanoncul való alkalmaz-

M á r v á n y  l a p o k
GÓTS EDE Bpest, V., Légrády károly u. 14

T e l: 29? 202

hatásáért a kereskedelemügyi miniszter úrhoz kell 
a munkaadónak folyamodnia.

Özvegyi jogon folytatott iparnak más iparható
ság területére történt áthelyezése esetén kiadható-e 
uj iparigazolványt Az 1922 :XII. te. 49. §-ának má
sodik bekezdése fenntartás nélkül megengedi, hogy 
az iparos iparigazolvány alapján fenntartott üzle
tét más iparhatóság hatásköre alá eső területre he
lyezhesse át, csak uj iparigazolvány váltását teszi 
az iparos kötelességévé, a törvény 51. §-a pedig a 
régi iparigazolványnak, az uj üzletre illetékes 
iparhatóságnál való bemutatását is megköveteli. 
Ennélfogva annak nincs akadálya, hogy az ipart 
özvegyi jogon gyakorló helyezhesse át üzletét más 
iparhatóság hatásköre alá eső területre, s így fo
lyamodónak, aki özvegyi jogon gyakorolt mészáros 
és hentesiparát helyezi át, a mészáros és hentes- 
ipar gyakorlására kért iparigazolvány kiadandó 
volna, szövegének a 7800—1923. K. K. számú 
rendelet 116. §-a értelmében oly kiegészítésével, 
hogy az iparos iparát özvegyi jogon gyakorolja és 
igy tanoncot csak az esetben tarthat, ha képesített 
üzletvezetőt alkalmaz.

Az iparnak elhunyt iparos kiskorú árvái javá
ra folytatása esetében az üzleti cégtábla szövege 
mily változás alá esik? Az 1922 :XII. te. 8. §-a első 
mondata szerint, ha a meghalt iparos házastársat 
nem hagyott maga után vagy ha az életben maradt 
házastárs utóbb meghal, vagy az özvegyi joggal 
élni nem kíván, az ipart a gyám, illetőleg az élet- 
benmaradt házastárs az iparos törvényes, törvé
nyesített vagy örökbefogadott kiskorú gyermekei 
vagy unokái javára, ezek nagykorúvá válásáig 
újabb iparigazolvány, illettóleg iparengedély nélkül 
folytathatja. A cégtábla iiy esetben tehát csak az 
iparigazolványban megnevezett iparos nevét tün
tetheti fel, de szembetűnő módon föl kell tüntetni 
az iparhatóságnál történt bejelentésnek megfelelő
en azt is, hogy ki a felelős üzletvezető.

Képesítéshez kötött, iparban gyáripari üzem 
létesítésekor a bejelentő fél szakképzettségére vo
natkozó iratok az ipartestületnek nyilatkozás cél
jából kiadandók-e? Az 1922 :XII. te. 41. §-a ugyan 
kifejezetten nem korlátozza az ipartestületnek a 
képesítéshez kötött iparra 'iparigazolványt kérő 
egyén szakképzettségét igazoló iratok betekintésére 
vonatkozó jogát, minthogy azonban az ipari szak- 
képzettség vizsgálataiéi csak a képesítéshez kötött 
iparnak a kisipar körét meg nem haladó mérvii 
gyakorlása esetében lehet szó, a fennforgó esetben 
azonban gyári üzemre kéretett az iparjogositvánv, 
tehát a törvény 17. §-ának első bekezdése tartan
dó szem előtt, kétségtelen, hogy az elsőfokú ipar
hatóság nem követett el törvénysértő mulasztást, 
midőn az esetre a törvény 41. §-át nem alkalmazta.
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