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E m l é k e z t e t ő
M IRŐL HE FELEDKEZZÉK M EG ?

December 20 ig befizetendő a vigalmi adó
közösségben levő kávéházak vigalmi adója.

December 20 ig beküldendők a m. kir. Arellen- 
őrzés Országos Kormánybiztosához (II., Hunyadi 
János u. 1.) a december 15-én érvényben volt ár
lapok és étlapok.

December 20-ig beküldendő a szilveszteri ár- 
lapck tervezete.

December 30-ig kifizetendők a fényüzési és for
galmi adóköz,ősiségi és vigalmi adóközösségi hátra
lékok. , ,| :|

1940.
Január 5-ig megfizetendő az 1939. évi IV. ne- 

gyedreeső üzletbér harmadik részlete.
Január 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfő

városi m. kir. Pénzügyigazgatóságnál kávé és tea- 
kéezlcte’ket azok, akik 1939. évi október 8-án kész
letekkel rendelkeztek és ez a készlet egészben vagy 
részben megvan.

Január 5.ig fizetendő a családvédelmi pótlék
járulék negyedévi részlete.

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

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

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

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi év
folyama tartalmazza a kávésiparosokat érintő ösz- 
szes rendeleteket és hatósági előírásokat. Minden 
iparüző nélkülözhetetlen kézikönyve. Ára: 3.— P. 
Megszerezhető az ipartestület irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Fényüzési és Forgalmi 

Adóközössége, folyó évi december 18-cm (hétfőn) 
déli fél egy órakor az ipartestület tanéicstermében 
közgyűlést tart, melyre az adóközösség t. tagjait 
meghívja.

Budapest, 1939. december 15.
Dr. Havasa Nándor sk. Mészáros Győző sk.

főtitkár. elnök.
Tárgy: Határozathozatal az 19)0. évre való meg• 

alakulása tárgyában.

M eghívó.
A Budapesti Kávésok Vigalmi Adóközössége 

folyó évi december 18-án (hétfőn) déli fél 2 órakor 
az ipartestület tanácstermében közgyűlést tart, 
melyre az adóközósség t. tagjait meghívja.

Budapest, 1939. december 15.
Dr. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sió,

főtitkár elnök.
Tárgy: Határozathozatal az 19)0. évre való 

megalakulás tárgyéiban.

Visszapillantás
Újra egy év végére értünk, egy év végére, ame

lyet jóval több reménnyel köszöntöttünk, mint 
amennyi beteljesedett. Sajnos, évről-évre uj remé
nyekkel várjuk az esztendő fordulását, a vége azon
ban rendszerint csalódás.

Megint világtörténelmi időket élünk. Ágyuk dö
rögnek, bombák robbannak és Európa egy része vé
res küzdelmeket folytat. Hazánk —■ hála felelős ve
zetőink bölcsességének — egyelőre kivül áll a há
borús bonyodalmakon és reméljük, hogy kivül is 
marad.

A világrengés hullámait mi is érezzük és ezek-

56 év óta a főváros 
vezető tejüzeme a
Telefon: *146-265. ELSŐRENDŰ M IN Ő SÉGŰ

KÖZPONTI TEJCSARNOK
TE]- ÉS TEJTERMÉKEK Telefon

B u d a p e s t ,  VI1. 
Rottenbiller-utca 31.

*146— 265.

360 fióküzlet, 1000-nél több árusítóhely Kévéházak, szállodák, tejivók. kévémérések szállítója.
I
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nek a következményei a különféle forgalmi és gaz
dasági nehézségek amelyek gazdasági életünket cs 
benne iparunkat is érintik.

Ezekből a nehézségekből kóstolót kaptunk ak
kor, amikor ez év őszén legfontosabb gyersanyaga- 
ink: a kávé és tea zároltattak és felhivattunk a 
nyersanyagokkal -való takarékoskodásra. Kétségte
len, hogy további korlátozásokat várhatunk, ame
lyeket természetesen kötelesek leszünk polgári és 
hazafias kötelességtudással teljesíteni.

Ez hát a jövő! De mit hozott a mulóban levő 
esztendő ? »

Uj terheket, légiek emelését — viszont a for
galom és üzletmenet leromlását.

Idegenforgalmunk:, — mely az utóbbi években 
már szépen fejlődött és gazdasági életünk és ipa
runk tekintélyes bevételi forrásává vált — nagyon 
megcsappant.

Lelkes örömmel és szeretettel köszöntöttük a 
hazatérő Felvidéket és Kárpátalját. Reméljük, 

hogy a régi testvéri kapcsolatok felújítása a köl
csönös gazdasági érdekek javára fog szolgálni.

Egyelőre azonban többé-kevésbbé átmeneti ál
lapotok vannak, amelyek gazdasági hatásai az or
szág életében csak kevéssé mutatkoznak.

Saját sziikebb portánkon belül a családvédelmi já
rulékok uj, az italmérési engedélyilletékek felemelt 
és a katonai behívások folytán a munkaadókra há
ruló hozzájárulások terheivel kellett számolnunk.

A múlt év folyamán sorra egymásután életbe
lépett szociális terhek súlyos anyagi konzekvenci
ákkal jártak, amelyeket áthárítanunk alig sike
rült.

Politikai szempontok teremtették és hozták lét
re a második zsidótörvényt. Távol állunk *, a kérdés 
politikai szempontok szerint való fejtegetésétől cs 
kritikájától. Tény az, hogy az ebben foglalt intéz
kedések súlyosan érintik kartársaink és munkása, 
ink egy részének existenciáját. Nem beszélve e tö r
vénynek a gazdasági és társadalmi élet egyéb ré
szeire való kihatásairól meg kell állapítanunk azt,

hogy nemcsak az érdekelt személyek szempontjá
ból, de az általános gazdasági viszonyokra való te
kintettel erősen érezzük e törvény hatásait, pedig 
a végrehajtás csak most kezdődött.

Ugyancsak az idők jele: az árak rögzítése. A ‘ 
világháború emlékei támadnak fel újra, amikor 
minden áremeléshez hatósági jóváhagyást kell kér
nünk.

Sajnos, kartársaink jó része nem ismeri fel az 
idők súlyát és nehézségeket és egyelőre a zavaros 
időkben a maga apró zsákmányát sütögeti. Helyes- 
e ez, rendjén van-e, felesleges részleteznünk.

A múlt évre akartunk visszapillantani és aka
ratlanul a jövőre mutattunk reá. Talán nem is 
j ö s s z  egy pillantást vetni a jövőre és rámutatni, 
hogy komoly felkészültséggel, lelkiismeretes munká
val igyekezzünk helyzetünket továbbra is biztosí
tani. ,

Újra megkezdik az elsőfokú 
iparhatóságok az iparjogosit- 

▼ányok kiadását
Az iparigazolványck kiállítását az ipartörvé

nyek az elsőfokú iparhatóságok hatáskörébe utal
ták. Ezen a helyzeten csak az a kormányrendelet 
változtatott, amely másfél esztendővel ezelőttt fel
függesztette az uj ipar jogosítványok kiadását. Ez 
a rendelet a szakminiszterek számára tartotta fenn 
a jogot, hogy megokolt esetekben kiadhassák az 
iparigazolványt, illetőleg kiadására felhatalmazzák 
az elsőfokú iparhatóságokat. Az iparjogok kiadásá
nak ez a felfüggesztése — mint utóbb kiderült, — 
a társadalmi és gazdasági egyensúly helyreállításá
ról szóló 1938 :XV. tc.-vel, illetőleg az 1939:11. tc-be 
foglalt második zsidótörvény tartalmával volt ösz- 
szefüggésben.

A második zsidótörvény ugyanis hat százalék
ban korlátozta a zsidóknak kiadható ipar jogosítvá
nyok számát, s mig ezt az arányt az egyes iparha
tóságok területén el nem érik, zsidóknak uj iparjo
got kiadni nem lehet. Az arányszámok megállapí
tása céljából az iparjogok felülvizsgálata már meg
történt. Az eredményt november 15-én kellett köz
zétenni a fővárosban. Ezt a határidőt meghosszab
bították a fővárosban egy hónappal.

A megheeszabbitás mellett is, még ebben az 
évben elintéződik ez a kérdés, s igy nem lesz szük
sége annak, hogy az iparjogositványek kiadása to
vább is felfüggesztve maradjon s ilyen ügyben a mi
nisztériumnak kelljen intézkedni. Éppen ezért rö
videsen hatálytalanítják a felfüggesztő rendeletet. 
Erre nézve az iparügyi minisztériumban tartott ér
tekezleten a minisztérium részéről már történt ilyen 
kijelentés és az érdekelteket tájékoztatták. így te
hát a kerületi elöljáróságok iparügyi osztályai rö
videsen uj és jelentős munkatöbblethez jutnak s az 
a munkacsökkenés, ami részben az iparjogok fel
függesztése, részben pedig úgy állott elő, hogy a 
munkaidőrendeleteket is felfüggesztették, jórészt 
megszűnik.
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Előzetes engedéllyel lehet csak 
árakat emelni

Kacsóh Bálint dr. árkormány biztos egy konk
rét esetből folyóan a következő magyarázattal is- 
mertette az árkormányibiztosság feladatát:

Azion felmerült panaszokkal szemben, hogy az 
árrögzités formai megtartása mellett egyes cégek 
a kondíciókat a múlthoz képest szigorították: intéz
kedtem, hogy úgy a gyárak, mint a nagykereske
dők vegyék tudomásul, hogy az augusztus 26-án 
fennállott kondíciókat az egész vonalon válozatla- 
nul fenn kell tartaniok. Óvakodni keli minden ár
emeléstől. Ezt iia kormányzat a rendelkezésére álló 
óriási apparátusának segítségével megakadályozza. 
S ha akad a gazdasági életben olyan tényező, aki 
ezt nem akarja belátni, hamar rá fog ébredni, hogy 
a 105 helyen már készen álló szervezet pontosan 
működő fogazatába bele fog akadni s az 1920. évi 
XV. törvénycikk alapján fogunk elbánni az illető
vel.

— A nyersanyagdrágulást természetesen érvé
nyesíteni lehet. A forrásnál megadom a lehetőséget 
a közbeni beállott és kétségtelenül igazolható nyers
anyagdrágulás figyelembevételére. Ez nemi jelenti 
az automatikus drágítást az egész vonaon. Ha X, 
(a gyáros) áremelésre kapott jogot a nyersanyag 
drágulásának mértékéig, akkor Y. (a? másik kéz) 
és Z. (az utolsó' kéz) még nem jogosultak további 
automatikus áremelésre. Ellenben kérhetik az ár- 
kcrmánybiztosságtól az utolsó kéznél elismert ár
emelés indokolt méltánylását, a későbbi árak meg
határozásánál.

— A közszükségleti cikkek jegyzékének kibocsá
tását nem helyezhetem rövid időn belül kilátásba. 
Hiszen ez természetes is. Mert minden kereskedő 
jól tudja azt, hogy a közszükségleti cikkeknek 
mindazokat a cikkeket kell tekinteni, amelyek a 
közfogyasztás tárgyát képezik és amelyeknek ár
változása az általános árszínvonal alakulására be
folyással van. Tehát hatósági kézben keli tartani 
minden cikket, amely az általános árszínvonalat 
érinti. A kormány 8300-as rendelete bölcsen helyez
kedik arra az álláspontra, hegy vitás esetekben azt, 
hogy valamely cikk közszükségleti cikk-e, az árkor
mánybiztos állapítja meg. El lehet képzelni, hogy 
ezt én és közegeim a gazdasági élet posztulátumai 
szerint fogjuk megadni, őrködve mindig az általá
nos árszínvonal fenntartásán.

M ennyi kávét fis teát fogyaszt 
M agyarország T

A kormány kávé- és tearendelete késztette a 
Statisztikai Értesítőt arra, hogy Magyarország, il
letve Budapest kávé- és teafogyasztásával foglal
kozzék.

Az érdekes cikket kivonatosan az alábbiakban 
közöljük: i-i

Az ország fogyasztásának megállapításához a

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
redőnyök

PoschkhésTbrsr
v., M á r i a  V a l é r i a  u c c a  i o .
TELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1886-

m. kir. Központi Statisztikai Hivatal külkereske
delmi statisztikája nyújt megfelelő adatokat. Buda
pest szükségletének kimutatásához ellenben a rei - 
delkezésre álló áruforgalmi adatokat a nagy im 
portcégektől, ipari üzemektől és érdekképviseletek 
tői szerzett felvilágosításokkal, valamint háztartási 
számadatok adataival kell kiegészíteni.

Hazánkban a kávé és tea bizonyos mértékig 
fényiizési cikk, ugyanakkor egyes orságokban a fo
gyasztásnak szinte nélkülözhetetlen alkotóeleme. A 
fogyasztás országonként az éghajlatnak, a szoká
soknak és az árszínvonalnak megfelelően' igen tág 
határok között ingadozik. Az egyes országok fo
gyasztásának összehasonlításából kitűnik, hogy 
kevés helyen kedvelt a kávé és tea egyaránt. Ang
liában pl. a teafegyasztás messze felülmúlja Euró
pa többi országának együttes szükségletét, ugyan
akkor kávéfogyasztása jelentéktelennek mondható. 
Viszont a nagy kávéfogyasztó államok, nevezetesen 
Svédország, Dánia, Svájc teaszükséglete csekély. 
Hollandia ellenben mindkét áruból a legtöbbet fo 
gyasztó államok között foglal helyet.

Magyarország a csekély kávé- és teafogyasztó 
országok közé tartozik.

Az 1929. évben az egy főre eső kávéfogyasztás 
dekagrammban 42, 1931. évben 38, az 1933. évben 
26, az 1935. évben 25, az 1937. évben már csak 22 
dekagramm volt.

Az évek során fokozatosan csökkenő fogyasz 
tás a múlt esztendőben kissé emelkedő irányt vett. 
Az elmúlt lü év folyamán jelentkező visszafejlődés- 
i ok valószínűleg elsősorban pénzügyi háttere volt, 
mert 1930-ban, majd 1933-ban a behozatali vámot 
100, illetve 50 százalékkal emelték.
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M E Z Ö G Y A N I  
P E Z S G Ő G Y Á R
Budapest, VII., Almássy utca 3. T . : 141-199

Apricot barackizű édes, félédes 
For-You száraz 

Mezőgyéni Casinó édes 
Cremant Rose vörös, édes 

Primadonna édes 
Méllóságos félédes_______

Elsőrendű francia módra készült pezsgő 
Minősége kiváló 

Ára megközelíthetetlen olcsó

A teafogyasztásnál is állandó csökkenést lá
tunk. ‘ ' 1

Az 1929. évben az egy főre eső teafogyasztáa 
dekagrammban 4.4, az 1931. évben 3.4, az 1933. év
ben 2 3, az 1935. évben 2.5, az 1937. éviben 2.4 de
kagramm volt. i '

Az importált kávé és tea jelentékeny mennyi
sége Budapestre érkezett és innen szállították to
vább az ország minden részébe.

A kávé- és teaárak emelkedése folytán a Sta- 
tiszuK-ú Értesitő a fogyasztás jelentékeny csökke
nésé' várja. A kávéházi és egyéb ipari felhaszná
lásánál .. csökkenés valószinüleg csekélyebb mérté 
kii msz, íig a fogyasztás valódi visszaszorítása a 
magánk tartásokban várható.

Az üzetnfrcH és a muhkakeígéh az első
segéig- nguitáskoz szükségé* eszközöket 
is  szeceket (mehtöszekcéhgt) készenlét- 

ben keit tattani
A Budapesti Közlöny folyó évi november hó 8- 

íki számában, jelent meg a m. kir. Iparügyi Mi
nisztérium 7400—1939. Ip, M. számú rendelete, 
mely olyan ipari vállalatoknak, amelyeknek telepén 
elemi erővel hajtott munkagépet használnak, vagy 
ha munkaagépet nem is használnak, de legaljább 20 
alkalmazottat foglalkoztatnak, kötelezően előírja, 
a mentőszekrény alkalmazását. A mentőszekrénynek 
készenlétben kell állni úgy a telephelyen, mint a 
munkahelyen.

A mentőszekrényt zsineggel kell lezárni, és a 
zsineget le kell pecsételni, vagy leplombálni, de a 
szekrényt kulccsal vagy lakattal bezárni tilos.

A felhívott rendelet sorolja fel azokat az anya
gokat, illetve eszközöket, melyekkel a mentőszek
rény felszerelendő, illetve berendezendő.

Az elhasznált anyagokat, illetve eszközöket ha
ladéktalanul pótolni kell, ennek megtörténte után 
pedig a szekrényt zsineggel újból le kell zárni.

1940. november hó 1-ig minden olyan, ipari vál
lalat, amelynek telepén elemi erővel hajtott muiv 
kagépet használnak, minden 20 alkalmazottja kö
zött legalább egy olyan egyént tartozik alkalmazni, 
aki az elsősegély nyújtásban megfelelő kiképzést 
nyert. Ahol pedig elemi erővel hajtott munkagépet 
nem használnak, de évi szezon-átlagban 50 alkalma
zottat foglalkoztatnak, ott minden 50 alkalmazott 
között legalább 1 olyan egyént kell alkalmazni, aki 
az elsősegély nyújtásban megfelelő gyakorlattal 
rendelkezik.

Az elsősegélynyújtásba ni nyert kiképzést és 
gyakorlatot a Vármegyék és Városok Országos 
Méntőegyősülete részéről kiállított bizonyítvánnyal 
kell tanúsítani.

Az egyensúly törvény bejelentési kötelezettsége 
nincseg kihalással az alkalmazott magánjogi 

viszonyára
Az egyensúly törvény végrehajtási utasításá

val kapcsolatban az értelmiségi ügyek kormánybiz
tossága több kézművesipari munkakört értelmiségi 
munkakörnek minősített. Ebből kifolyólag egyes 
munkások a felmondásra és egyéb magánjogi kér
désekre nézve olyan megállapításokat vantak le és 
olyan követeléseket támasztottak, melyek korábbi 
törvényes intézkedésekkel ellentétesek.

Az IPOK felterjesztést intézett az ipar ügyi mi
niszterhez, hogy az értelmiségi kormánybiztosság
nak ezek a megállapításai kihatással vannak-e az 
ilyen alkalmazottak magánjogi viszonyaira nézve.

Az iparügyi miniszter 72.433. 1—1939. K. K. 
M. sz. alatt leiratban közölte az IPOK-kal, hogy a 
nem értelmiségi munkaköri alkalmazottaknak értel
miségi munkakörü alkalmazottak csoportjába való 
beosztása kizárólag a hivatkozott törvénycikk vég
rehajtása céljából történik és igy ez az osztályozás 
az alkalmazottak magánjogi stb. viszonyaira nézve 
kihatással egyáltalában nem lehet.

Ennek alapján tehát szó sem lehet arról, hogy
ha valaki az egyensúly törvény értelmében értelmi
ségi alkalmazottnak minősítenek, noha egyébként 
más törvényes rendelkezés alá esik, hogy jogot for
málhasson,. magának akár felmondás, akár végki
elégítés stb. tekintetében.

Országszerte ellenőrzik az al
kalmazottak munkafeltételeit

Az utóbbi hónapokban megjelent szociális ren
deletek végrehajtásának ellenőrzése országszerte 
megindult. Helyszíni vizsgálatokat tartanak az ipa
ri és kereskedelmi munkaadóknál, amelyek során 
ellenőrzik az alkalmazottak munkafeltételeit. Ahol 
a munkarend nincs kifüggesztve, a maximális mun
kaidőt és a minimális munkabért nem tartják be, 
vagy az erre vonatkozó nyilvántartásokat nem ve
zetik rendszeresen, ott kihágási eljárás indul a
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munkaadók ellen. Értesülésünk szerint, tömegesen 
indultak ilyen eljárások kisebb-nagyobb mulasztá
sok miatt.

A munkaadóknak az alkalmazottak munkaide
jéről, szabadságáról és fizetéséről állandó nyilván
tartást kell vezetni és a minimális munkabéreket, 
mint munkabeosztást, feltűnő helyen ki kell füg
geszteni. Természetesen sok helyen fordult elő, 
hogy bár a munkaadó a rendeletekben foglaltakat 
érdemben betartotta, azaz a minimális munkabére
ket kifizette, a fizetéses szabadságot alkalmazottai
nak engedélyzte és a munkaidőbeosztást is lelkiis
meretesen végrehajtja, hiányzanak az, előirt nyil
vántartások, vagy elmulasztották az előirt rendel
kezések kifüggesztését. Ilyen esetek alkalmasak 
arra, hogy a munkaadó ellen megindítsák az ipari 
k hágási eljárást.
tfWV\A/WWWWW\/WWW\/\AA/>/VW\AA^M/

Az újévi ajándékok megváltásához a kővetkezők 
járultak hozzá:

Abbázia kávéház, Astoria Szálló, Arizona ká
véház, Baross kávéház, Bodó kávéház, Belvárosi 
kávéház, Biarritz kávéház, Central kávéház, Club 
kávésház, Ceylon kávéház Carlton kávéház, Corvin

Áruház, Dunacorso kávéház, Emke kávéház, Edi
son kávéház, Elysé kávéház, Gellert kávéház, Hangli 
kioszk, Hungária Szálló, József kávóház, Keleti 
kávéház, Keleti kávóház személyzete, Lánchíd ká
véház, London kávéház, Miami kávéház, Mienk ká
véház, New-York kávéház, Opera kávéház, Pariset
te kávéház, Philadelphai kávéház, Palatínus Park 
üzemei, Pátria kávéház, Polgári kjávéhiáz, P a n g 
nia kávéház, Palace kávéház, Park kávóház, Rudas
park kávéház, Savoy kávéház, Seemann kávéház, 
Siimplon kávóház, Spolarich kávéház, Stambul ká
véház, Stefánia Corso kávéház, Szeiffert kávóház, 
Szalai István kávéház, Terminus kávéház, Upor

éci fí& fcii
de sor kerülhet rá, ha elavult 
lámpák rossz fényénél erőlteti túl 
látását. Máskép takarékoskodjék: 
Z s e b é t  és s z e m é t  védje a  

sz3 rényfogyatrtásu, s u g á r z ó  
f é n y ű  Tungsram Kryptonr. al.
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Biliárdasztalok e la d á sa .
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük-
Alpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával is lgo lcsóbban .

Fried Z sigm ond és Fia.
VI., Király u 44. Tel.: 129-134. Kölcsönzési

kávéháa, Várkert kioszk, Valérai kávéház.
Lapunk zárta után érkeztek be a Csarnok ká

ré ház, Ostende kávéház, Műcsarnok ktívéház, Mú
zeum kávéház, Unió kávéház és Vas kávéház ado
mányai.

Felkérjük kartársainkat, hogy akik még nem 
járultak hozzá, adományaikat fizessék be i partos- 
lületünk iroclájá bari.

Hivatalos rész
A tn. Uic. &etü$.ifitnÍMs<ztec(*ek 

348.4-91-1939. B. Hl. uzámu UdcMhUdete.
A szilveszteri záróra megállapítása

Valamennyi vármegye alispánjának, a m. kir. rend
őrség budapesti és vidéki főkapitányának, vala
mennyi közigazgatási kirendeltség vezetőjének szék

helyeiken.
A 0863—1920. M. E. sz. rendelet 5. §-ában ka 

pott felhatalmazás alapján, 1939. évi december hó 
31 napján mindennemű nyilvános étkező és szóra
kozó helyiség nyitvatartását, továbbá az említett

helyeken szokásos szórakoztató zenélést az ország 
egész területén reggel 6 óráig engedélyezem.

Felhatalmazom egyben az elsőfokú rendőrható
ságokat, illetőleg a <m. kir. rendőrség budapesti fő
kapitányát, hogy e napon a színi, mozgófénykép, 
hangverseny és egyéb eladások, továbbá táncmulat
ságok és össztanácok tartását a 64.573—1901. B. 
M. számú rendelet értelmében megszerzendő előze
tes engedély alapján, szintén reggel 6 óráig enge
délyezhessék.

Ezek a rendelkezések természetszerűen a ze
nemüvek szinpadonkivüli nyilvános előadási jogá
nak szabályozásáról szóló 168.809—1924. B. M. 
szánni rendeletben foglaltakat neon érintik.

Felhívom Alispán (Főkapitány) urat, hogy a 
rendeletem megfelelő közzétételéről gondoskodjék.

Budapest, 1939. december 9-én.
A miniszter helyett:

Dr. Tomcsányi Kálmán sk. 
államtitkár.

H Í R E K
E sk ü v ő

Nagy Irénke, ipartestületünk tisztviselője f. 
é. december 16-án, szombaton este háromnegyed 8 
órakor a belvárosi plébániatemplomban köt házas
ságot Meg gyesi Istvánnal, az ipartestületi munka
közvetítő ügyvezetői ével.
S z i lv esz ter i  zá ró ra  m e g h o s s z a b b í tá s a  é s  t á n c e n g e -  

délyek  k ia d á s a
Lapunk más helyén közöljük a m. kir. belügy-
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fo c U m n d í-fé te
Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
miniszter urnák f. é. december 9-én kelt 348.491— 
1939. B. M. számú rendeletét. Megjegyzés és felvi- 
lágositáskép közöljük kartársainkkal, hogy azok, 
akik a vigalmi adóközösségnek tagjai, az engedé
lyek kérelmezése esetén vigalmi adót nem tartoznak 
fizeni.
S z i lv e s z t e r i  árak  m e g á l la p í tá s a
ügyében a testület elnöksége körlevelet küldött a 
testület tagjaihoz. E helyen is figyelmeztetjük az 
érdekelteket, hogy bejelentéseiket a közölt határ
időig okvetlen tegyék meg.

F elh ív ju k  Kartársaink figyelmét a Kormányzó 
Ur őfÖméltósága védnöksége alatt álló Búzavirág 
akcióra. Kérjük, hogy mint az előző években, tá 
mogassák azt meleg szeretettel.
Az O T I-á ta lá n y o k
ügyében a december 12-én megtartott értekezlet azt 
határozta, hogy az eddigi átalányok változatlanul 
maradnak érvényben.
A s z e m é ly z e t i  k ere se t fa d ó  á ta lá n y o k
ügyében a testület a székesfőváros polgármesterét 
arra  kérte, hogy az eddigi helyzetet tartsa fenn. 
Reméljük, hogy ez a kérelem eredményes lesz; er- 
ről kartársainkat levélben fogjuk értesíteni.
A K ö z p o n t i  T e jc sa rn o k  Rt. uj v e z é r ig a z g a tó ja

A Központi Tej csarnok rt. vezérigazgatói állá
sa Molnár Ferenc nyugalombavonulása óta betöltet
len volt. Ezt a díszes pozíciót most dr. Utassy Béla 
földművelésügyi miniszteri tanácsosnak ajánlották 
fel. Dr. Utassy a földművelésügyi minisztertől 
nyugdíjazását kérte, amihez a miniszter hozzájá
rult. Az uj vezérigazgató a közeli napokban fog
lalja el hivatalát.

Dr. Utassy Béla neve nem ismeretlen a tejszak
mában. Évek óta vezeti a föidmüvelésügyi miniszté
rium tejgazdasági főosztályát, az utóbbi hat hónap 
alatt pedig az Országos Magyar Tej szövetkezeti 
Központnál, mint miniszteri megbízott működött. 
A tej probléma egyik legalaposabb ismerője került 
tehát a Központi Tejcsarnok vezéri székébe.
S z in té t ik u s  kávé N é m e to r s z á g b a n

A Kölnische Zeitung szerint a német feltalá
lók uj, szintetikus koffein előállításán dolgoznak. Az 
eddigi eredmények jó sikerrel biztatnak. Az uj ká
vé ugyan alighanem nélkülözi majd az igazi kávé 
aromáját és izét, élénkítő, stimuláló hatásában 
azonban körülbelül azonos lesz az igazi kávéval.

B é o s b e n  t i l o s  a tej é s  p é k s ü te m é n y  házhoz s z á l l í 
t á s a
A bécsi élelmiszer hivatal közli, hogy ezután ti-

Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

originál 250 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)

les a péksütemény és tej háznoz szállítása. Csak sú
lyos betegek és nyomorékok .számára szállíthatják 
továbbra is házhoz a péksüteményt és a tejet.
Az O H  ö r e g s é g i  á g a z a tá n a k  p én zD g y i  h e ly z e t e

Most tette közzé az OTI az öregségi ágazat 
pénzügyi helyzetéről szóló legújabb összeállítását. 
Ez az 1939. március végi állapotot rögzíti meg. 
Eszerint az öregségi ágazatnak a készpénzvagyona 
Ö6.9 Millió pengőt tett, amiből 56.6 millió pénzinté
zeti betétekben nyert elhelyezést. Ez az összeg el
sősorban a belügyminiszteri határozatok által meg
valósítás alatt álló beruházások fedezetére szolgál, 
melyeknek összege 34.6 millió pengőre rúg. Forgó
tőke céljaira van lekötve 6.4 millió pengő. A le 
nem kötött és az év végéig még befolyó pénzt ko
rábbi beruházásokból 3.2 millió pengő előirányzat 
terheli.
M ég is  le s z  szá llé  a N o rm a fa  h e ly é n

Mint ismeretes, a Svábhegyen az egykori Nor
mafa helyén egy érdekeltség szálló építésére kért 
engedélyt, amit a főváros megtagadott. A Közmun
katanács, amely elé az ügy felebbezés formájában 
került, most a szálló építésére az engedélyt meg
adta.

dákö és 
irókréta

Gyártja

Budapesti Kréta, 2'8í S .  £ *
Kapható: Telefon 186—351 és 189—423
Budapesti Kávésok Áruforgalmi R.-T.

STÚDIUM
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Pörkölt kávé keverékeink
közismerten elsőrendű minőségeit

keletindiából
behozott uj különleges kávéfajokkal módosítottuk 
amiéitől azok f i n o m s á g a  még az eddiginél is 
jobban fokozódott.
Kérjen próbatőzéshez mintát

Kávésok Áruforgalmi RT.-nai
Budapest, VIIl.# József-körút 38.
Telefon: 139-277. Saját pörkölő üzem

0 . s z a g o s  Iparos É v k ö n y v  és C im lár
Dr. Dobsa László és dr. Kovalóczy Rezső, az 

Jpaitestületek Országos Központja igazgatójának, 
illetve főtitkárának szerkesztésében, kiváló szak
emberek közreműködésével megjelenik az 1940. évi 
Országos Iparos Évkönyv és Címtár, melynek gáz
őrig tartalma felöleli mindazokat a tudnivalókat, 
"melyek az iparosnak szakszerű és könnyen átte
kinthető tájékozást nyújtanak az iparosságot érin
tő közigazgatási és gazdasági kérdésekről. Az Év
könyv egyben közli az iparügyi minisztérium, az 
ipari érdekképviseletek, az összes ipartestületek, 
iparoskörök, felvidéki ipartársulatok címtárát és 
egyéb hasznios tudnivalókat. Az Évkönyv megren
delhető: a szerkesztőségnél, Budapest, VII., Erzsé
bet körút 9. szám. és vidéken az ipartestül eteknél 
darabonként 2 pengős árban.
É le tb e lé p e t t  az id e g e n fo r g a lm i  já ru lék  uj s z a b á ly 

r e n d e le te
A székesfőváros az idegenforgalom előmozdítá

sa érdekében szükséges anyagi eszközök biztosítá
sára a szállodákban és penziókban bérbeadott szo
bák bére után idegenforgalmi járulékot szed. En
nek szabályozására a főváros régebbi szabályrende
lete helyett uj szabályrendeletet alkotott, amelyet a 
belügyminiszter jóváhagyott. Ebből az alkalomból 
a polgármester most kiadta a szabályrendelet vég- 
1'('hajtási utasítását. Eszerint az idegenforgalmi já 
rulék, amely a bérösszeg 5 százaléka, kizárólag a 
bérbeadót terheli s kivetési alapja a szobák hatosa 
gilag láttamozott bére. amelyből az igazolt enged
mények, továbbá a fűtésére és fürdőszobáért sze
dett dijak levonhatók, mig a különágy dija járulék- 
köteles. Azokban a penziókban, amelyekben a szó 
hát csak ellátással adják bélbe a járulék alapja a 
szobaár helyett a teljes ellátásért fizetett összeg 
egyötöde, ha a szobabérre eső rész ennél alacso
nyabb A járulékok havonként utólag, a hónap 8-áig 
kell befizetni a főváros pénztárába. A polgármes
ter jogosult a járulékot az előző évi bruttóbevétel 
alapján átalányban megállapítani havi befizetés kö
telezettsége mellett.

I Ajánlok mindennemű üveg, porcellán és I  
zom áncedényeket legelőnyösebb árakon- I  
Gács edénybolt. Á llandó  e d é n y k ö lc s ö n z é s .  I  
Budapest, Vili ő r  u c c a  4  Telefon: 33-66 44. |

H árom  d e c i l i t e r  te je t  f o g y a s z t  á t la g b a n  n a p o n ta  
a b u d a p e s t i  e m b e r

Az elmúlt hónapokban Budapesten csökkent a 
tejfogyasztás, aminek magyarázatául, szakértői 
megállapítás alapján, főképen a bőséges gyümölcs- 
termést és az ezzel párhuzamos nagy gyümölcsfo
gyasztást adták. Most ugyanerre a megállapításra 
jut a Székesfőváros Statisztikai Hivatala is leg
újabb kimutatásában s leszögezte azt a tényt is, 
hogy nemcsak a tejfogyasztás, hanem a Budapestre 
való tej fel hozatal is kevesebb volt. Az oka ennek 
egyrészt az a körülmény volt, hogy a júliusi nagy 
.őség miatt a legelőkön lévő jószág kevesebb táp 

lálékhoz jutott, másrészt a takarmányárak emelke
dése és a száj- és körömfájás is csökkentette a te j
termelést. Hozzájárult ehhez az aratási munkák 
következtében a termelő vidékeken előállott fokozot
tabb kereslet is. Budapesten mindamellett tejhiány 
nem mutatkozott, mert a nyaralók távolléte és a 
már említett erős gyümölcsfogyasztás miatt vissza
eső keresletet a kisebb felhozatal is fedezni tudta. 
A júliusról szóló statisztikai kimutatás szerint 
12.827.291 liter tej érkezett Budapestre (tavaly 
13,110.387 liter), és ebből 10,698.631 mint fogyasz
tási tej került forgalomba Naponta átlag tehát 
345.117 liter tejet fogyasztottak Budapesten. (A 
főváros jövőévi költségvetésének megállapítása 
szerint Budapest lakóinak száma 1,060.431, vagyis 
körülbelül 3 deciliter tejfogya-sztás esik naponta 
egy-egy lélekre.) A naponta elfogyasztott tej 
mennyisége 3.6 százalékkal volt kisebb a júniusi 
átlagnál, de a multévi júliusi átlagot 1.1 százalék
kal felülmúlta. A csökkent felhozatalhoz képest a 
megcsappant tejfelesleg erősen befolyásolta a vaj- 
kivitelt, amely az év első két hónapjában csupán 
egyharmada volt a tavalyinak, a júliusi kivitel pe
dig a múlt évinek csak 23.6 százalékát érte el.
A s ö r fo g y a s z tá s  e m e lk e d é s e

A pénzügyminisztérium fogyasztási adóügyi 
csoportjának legújabb jelentése szerint a múlt év 
szeptember 1-től ez óv junius végéig terjedő 10 
hónap alatt a sörfogyasztás 357.638 hektoliter volt, 
125.718 hektoliterrel több, mint azelőtt.
A g e l lé r th eg y i  s ik ló  te r v e

A gellérthegyi siklónak terve, mint megírtuk, 
a megvalósulás felé közeledik. Váilyi Lajos dr. or
szággyűlési képviselőnek a közigazgatási bizottság
ban a Gellérthegy hasznosítását sürgető felszólalá
sára,^ Szendy Károly polgármester közölte, hogy a 
kérdést megfontolás tárgyává teszi és azóta i a

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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L’SZKRT már készíti is a siklóra vonatkozó tor
vet és számításokat. Mint ebből az alkalomból a 
Budai Krónika írja, egy Novak nevű mérnök 1897- 
ben kért engedélyt a Gellérthegyre vezető sikló 
megépítésére. Meg is kapta az engedélyt, amely 
meghatározott időre szólt és időről-időre meg kel
lett hosszabbítani. A terv mind máig nem valósult 
meg, mert hiányzott hozzá a pénz. Legújabban Or
mos János épitész készített érdekes tervet a Gellért
hegy fejlesztésére. Revíziós tornyot tervezett, 
amely a Citadellából emelkedne a magasba és iga
zán messziről láthatóan hirdetné a magyar igazsá
got.
F e lü lv iz s g á ljá k  a  s z ik v lz á r a k a t

Mióta a szikvízgyártó ipar gyakorlásáraa újabb 
engedélyeket nem adnak ki és így a szikvizeseknek 
uj versenytársaktól nem kell tartaniok, a hatósá
gokhoz beérkezett panaszok szerint egyes szikvíz
gyártók indokolatlan áremelést hajtottak végre. 
Most — értesülésünk szerint — több vidéki vendég
lői érdekeltség az iparügyi miniszterhez fordult az 
ilyen áremelés miatt. A miniszter most a panaszt 
áttette az árkormánybiztoshoz, az áremelés jogos
ságának kivizsgálása céljából. *'
B r a z í l ia
uj kávétermésát hivatalosan 21.86 millió zsákra be 
ebülik, ami megfelel a legutóbbi év középszerű ter
melésének. Ebből a termésből és az előző évi feles
legből 17 millió zsák kerülhet kivitelre.

MIT VEGYÜNK KARÁCSONYRA: nem gond. 
Szivart, cigarettát! Mert ha ezt veszi, biztosak 
lehetünk arról, hogy célunkat: örömet szerezni, — 
elértük.

A M. Kir. Dohányjövedék igen nagy választé
kából különösen ajánlható a Sport, a Felvidék, a 
Regalia Media. Nikotincsökkentett minőségiben, is 
kapható.

Még avval isi külön kedveskedik a jövedék, 
hogy egyes fajtákat igen ízléses karácsonyi cello- 
íán burkolatba csomagolva bocsát a közönség ren
delkezésére. Megelepetés lesz a különleges kará
csonyi töltésű Memphis cigaretta.
fV\^^W W VW W VW W W W W V/V\A/V\AA/W ^^

Ipari és közigazgatási hírek

Kaphat-e fagylaltkészitő iparos utcai fagylaltáru- 
sitó engedélyt ?

A fagylalt utcai árusításának szabályozásáról 
szóló 63.013—1926. K. M. számú rendelet 7. §-á'oan 
foglalt rendelkezésekből és a rnedelet intencióiból 
folyik, hogy az abban foglalt rendelkezések nem te
szik lehetővé, hogy a fagylalt utcai árusítására oly 
árus nyerhessen engedélyt, aki egyszersmind cuk
rász, illetőleg saját fagylaltkészitő üzlete körében 
is rendszeresen foglalkozik fagylalt készítésével és 
árusításával. *

Schillinger Unna Budapest VI. kér I
Telefon 121-385. Vörösmarthy-utca 47b I
Az ország legrégibb modernül berendezel! gözmosodáje |

A rendelet ugyanis a fagylalt utcai árusítását 
oly hadirokkantak részére kívánta szociális szem
pontból fenntartani, akik más megélhetéssel nem 
bírnak. Iparjogi szempontból sem volna helyes, 
hogy a cukrász és fagylaltkészitő utcai árusítással 
is foglalkozzék, mert utóbbi tevékenység következ
tében üzletétől távol lévén, azt nem tudja kellő gon
dossággal vezetni és tanonctartás esetében az eb
ből folyó kötelezettségeinek sem képes eleget tenni. 
E kettős foglalkozás végül közegészségügyi szem
pontból iis aggályos, mert annál, aki állandóan az 
utcán árusít, a fagylalt készítésénél feltétlenül meg
kívánandó tisztaság alig óvható meg. (37.042— 
1938. I. b. K. K. M.)

Az alkalmazott munkaidejének kijelölési joga a 
munkaadót illeti

Az alkalmazott szolgálati teendőinek és munka-, 
körének kijelölési joga a munkaadót illeti meg. Ez 
a jog azt is magában foglalja, hogy a munkaadó az 
üzemviszonyokhoz és az üzletmenet alakulásához ké
pest az alkalmazott munkakörén az üzleti körülmé
nyekkel indokolt változtatásokat tehet és az alkal
mazottnak addigi hatáskörét is megszoríthatja. E 
tekintetben csak azt tartozik szem előtt tartani, 
hogy az alkalmazott munkabosztása képességeinek 
megfeleljen és önérzetét ne sértse. (PHT. 775.)

Kártérítés a tanonctulidőért .
Az 1922:12. te. 89. §-aa szerint a maximális 

tanoncköteles idő 3 esztendő annak, aki 5 középosz
tállyal rendelkezik. Eszerint a munkaadónak joga 
van a tanoncot 3 éven át e minőségben magánál 
tartani, ezért az adott esetben érvényesített kár
térítési felelősséget a bíróság csak ezen három év 
eltelte után látta megállapíthatónak. (Bp. tvszk. 
XIII. 5480—1937.)

Kártérítés a munkakönyvért.
A. munkaadó, mert iparengedélye nem volt 

rendben, nem irta be a belépést, a távozáskor pedig 
elfelejtette beírni a kilépést. 7 napig tartott, amíg 
a munkás rendbehozta a könyvét. A. bíróság 7 nap
ra megítélte a munkabért. Jgy a munkaadónak 51 
pengőbe kerül a feledékenysége.

B atU la
& f'tC'í'vi'C'S' ucU ta
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M á r v á n y  l a p o k
GÚTS EOE Bpest. V., Légrády Károly u. 14.

Tel: 299-202

Kiskorú nem lehet üzletvezető.
Kiskorú egyén az 1922:XII. te. 2. és 10. §-ában 

foglalt rendelkezések értelmében üzletvezetőül nem 
alkalmazható. (48.773-1937. KKM.)

Iskolamulasztás miatt a tanonc büntetőjogi felelős
ségre nem vonható.

A Kihágási Tanács 4541—1937. kih. sz. alatt 
rendkívüli jogorvoslat alapján felmentő ítéletet ho
zott a következő megokolással:

„Kispest megyei város iskolai törzskönyvveze
tőjének feljelentése alapján az elsőfokú, rendőri 
büntetőbiró a fodrásztanoncot azért, mert a köte
lező tanonciskola előadásokat elmulasztotta, elitélte, 
a terhelt azon vallomása alapján, hogy az előadást 
önszántából, nem pedig munkaadója, vagy szülei 
utasítása folytán mulasztotta el.

Az elsőfokú rendőri büntetőbíróságnak ez az 
ítélete törvénysértő, mert az 1922 :XII. te. 94. §-a 
szerint, ha a tanonc a munkaadónál lakik, a mun 
kaadó, ha a tanonc nem a munkaadónál, de törvé
nyes képviselőjével egy községben lakik az iskola 
pontos, látogatásáért a törvényes képviselő felelős. 
Az iskolamulasztás miatt tehát a tanonc büntetőjo
gilag felelősségre nem vonható.”
Ivar engedély kérelmek nem utasíthatók él.

Az 1938. augusztusában megjelent kormány- 
rendelet 1938. augusztus 15-től kezdődő érvénnyel 
felfüggesztette az elsőfokú iparhatóságoknak azt a 
jogát, hogy iparengedélyeket saját hatáskörükben 
kiadjanak, hanem kötelesek az erre irányuló kérel
meket az illetékes iparügyi, illetve földművelésügyi 
minisztériumhoz felterjeszteni. Egyes elsőfokú 
iparhatóságok a hozzájuk benyújtott kérelmeket 
egyszerűen, elutasították. Az illetékes minisztériu 
mok utasították az elsőfokú iparhatóságokat, hogy 
a hozzájuk beérkező iparengedély kiadása iránti 
kérelmeket mindaddig, amig az 1938. augusztus
ban kiadott rendelet érvényben van, nem utasíthat
ják vissza, hanem kötelesek az illetékes minisztéri
umhoz felterjeszteni.
Cukrászipar jogosulatlan gyakorlása a vendéglős 

által.
A Kihágási Tanács 2007—1938. kih. szám alatt 

hozott III. fokú ítéletével terheltet cukrászipar jo
gosulatlan gyakorlása miatt megbüntette a követ
kező megokolással:

„A lefolytatott eljárás adatai szerint a ter
helt felelős vezetése alatt álló étterem és söröző üz
lethelyiségének kirakatában az ott előállított- cuk
rászsütemények árát külön is hirdették és ilyen sü
teményeket bármely betérő vevő részére külön is 
kiszolgáltatták.

Minthogy a fennálló joggyakorlat értelmében

a vendéglősök az általuk készített cukrászsütemé
nyeket csak vendégeik részére vannak jogosává ki
szolgáltatni, cukrászsüteményeknek vendeglő-üzlo'i - 
bői a fent jelzett módon történő kiszolgáltatása 
(árusítása) a vendéglőipar üzletköret túlhaladja 
és már a cukrászipar körébe tartozó tevékenység
nek minősül.
Mikor számítható be a levente és segédtüzoltói gya

korlati idő a tanoncok munkaidejébe.
Az Ipar testületek Országos Központja a tanon

cok iskolalátogatására szükséges idejének, vala- 
mint leventegyakorlatokkal és légoltalmi segédtüz
oltói kiképzéssel eltöltött idejének a heti 48 órai 
munkaidejének beszámításával szemben felterjesz
tést intézett a m. kir. iparügyi miniszter úrhoz, 
melyre most 21.561—II.—1939. lp. M, szám alatt a 
következő leiraat érkezett z IPÜK-hoz:

„A fenti tárgyban és szám alatt kelt felterjesz
tésére értesítem Címedet, hogy annak a kérésének 
teljesítése, mely szerint a tanonciskola látogatásá
ra szükséges idő a heti 48 órai munkaidőbe ne szá
míttassák be ,a gyermek- és fiatalkorú tanoncokra 
vonatkozóan nem áll módomban, mert az 1922:XI1. 
te. 117. §-ának (4) bekezdése kifejezetten rendel
kezik aziránt, hogy a gyermek- és fiatalkiru tanon
cok munkaidejébe az iskolalátogatásra szükséges 
időt be kell számítani. Egyúttal ebből a rendelke
zésből következik, hogy a 18-ik életévüket betültött 
tanoncoknak az iskolák látogatására fordított ide
je nem számit be a munkaidőbe, ezértt ennek uj 
jogszabályban való kimondása szükségtelen,

A felterjesztés egyéb részeire vontkozóan pedig 
értesítem, hogy ezidószerint nincsen olyan jogsza 
bály, amely szerint a leventegyakorlattal vagy a 
légoltalmi segédtüzoltói kiképzéssel eltöltött idő a 
tanoncok munkaidejébe számit”.

A segédek levente- és egység oktatásával, illet
ve kiképzésével kapcsolatos hasonló kérdéseket ille
tően a m. kir. iparügyi miniszter úrhoz külön fel- 
terjesztést intézett az 10K, mely jelenleg tárgyalás 
alatt áll. . ! J  . ,

Szabály szerű könyvelés mellett nem lehet becslés 
alapján adóztatni.

Felmerült konkrét ügyből kifolyólag a  Közigaz
gatási Biróságö megállapította, hogy ha az adózó 
szabályszerű könyveket vezet, a jövedelem- és va- 

{ gyonadó-alapokat akkor is jogosultak az adókivető 
I hatóságok — ezeknek a könyveimé az alapján — 
i niegállapitani, ha az adózó kifejezetten arányosítás 
| alapján való adózását kéri. Ilyen rendelkezés, amely 
; a zadózó akaratától tenné függővé a gazdasági 

könyveknek az adóztatásnál való igénybevételét, 
nincs.

A Közigazgatási Bíróság ezzel a rendkívül ér
dekes indokolással utasította el az érdekelteknek a 
benyújtott panaszát, amely panasz ugyanis becslés 
alapján kérte annak megállapítását, hogy az elmúlt 
esztendőben a vállalatot károosdás érte.
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Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegylisztltás és festés

Budapest VII., Klauzál utca 8. Telefon 138 559
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve I Legkíméletesebb mosási rerdszer.

A  Kávésok Á ru fo rg a lm i R .-T .
Budapest, V ili., József krt. 38.

ezúton közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy
kávékban és teákban

ha e cikkekben minden utánpótlás szünetel, hosszú 
időre elégséges mennyiség felett rendelkezik. A vál
lalat itt tároló készletei kizárólag finom, nemes fa
jokból állanak, úgy, hogy vevőink kiszolgálásánál 
továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 
még a mostani nehéz időkben is, hü marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhívjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy ma, — 
midőn a kávéházi publikum amúgy is magas árakat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek kávé 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
T ele fo n : 139—277 Saját pcrkőfde

N A G Y  I G N Á C  cikkek raktára (
BUDAPEST. V II., KÁRO LY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát, u. m.: borszivattyuk. 
szürőgépek, palackok, pnrafadugók, címkék stb. T. 141-515

Berkovifs
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 142—531.

Ifi. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü v e g  é s  p o r c e l lá n

Márványból
ápület burkolást, portálokat, kávfházi ö87lalokat minden 

színben a legolcsóbb áronn készít
K r o n e m e r  D á v id  márványipari üzeme
ü jd .pt-st, X . Kőbányái ut J*» (Hungária köiut sarok 

Te'efon: 1-!?8-69

^̂ ô iqxciooaxxxmxxxmicmyififmymmmmYŵ

S z e n t  I s t v á n
P o r t e r  sör
a Polgári Se rfőzd e gürlmátya

KJQOOQQOűOOOOOOOOOCXXXX)OOOOOCXXXX)OCX)OOOOOOOOOCXXXaOOOOOOOOOCXXXXXXX)OOOOOOOn cy x x X)U

Karácsonyra 99Sz®lf!ÜV@SQlf*
ajándék utalványok íz lé s e s  s z e m ü v e g e k re .

Z S O l d O S  szemüveg specialista
Vilmos-császár ut 17. (Bazilikával szemben) 

Telefon: H —25—62.

Felelős kiadó: DR. CAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmnnn és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.
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M á r v á n y  l a p o k
GÚIS EDE Bpest. V., Légrády Károly u. 14.

T e l: 299 -  202

Kiskorú nem lehet üzletvezető.
Kiskorú egyén az 1922 :XII. te. 2. és 10. §-ában 

foglalt rendelkezések értelmében üzletvezetőül nem 
alkalmazható. (48.773—1937. KK.M.)

Iskolamulasztás miatt a tanonc büntetőjogi felelős
ségre nem vonható.

A Kihágási Tanács 4511—1937. kih. sz. alatt 
rendkívüli jogorvoslat alapján felmentő Ítéletet ho
zott a következő megokolással:

„Kispest megyei város iskolai törzskönyvveze- 
töjének feljelentése alapján az elsőfokú, rendőri 
buntetőbiró a fodrásztanoncot azért, mert a köte
lező tanonciskola előadásokat elmulasztotta, elítélte, 
a terhelt azon vallomása alapján, hogy az előadást 
önszántából, nem pedig munkaadója, vagy szülei 
utasítása folytán mulasztotta el.

Az elsőfokú rendőri büntetőbíróságnak ez az 
ítélete törvénysértő, mert az 1922 :XI1. te. 94. §-a 
szeriint, ha a tanonc a munkaadónál lakik, a mun 
kaadó, ha a tanonc nem a munkaadónál, de törvé
nyes képviselőjével egy községben lakik az iskola 
pontos. látogatásáért a tetevényes képviselő felelős. 
Az iskolamulasztás miatt tehát a tanonc büntetőjo
gilag felelősségre nem vonható."'’
Iparengedély kérelmek nem utasíthatók el.

Az 1938. augusztusában megjelent kormány- 
rendelet 1938. augusztus 15-től kezdődő érvénnyel 
felfüggesztette az elsőfokú iparhatóságoknak azt a 
jogát, hogy iparengedélyeket saját hatáskörükben 
kiadjanak, hanem kötelesek az erre irányuló kérel
meket az illetékes iparügyi, illetve földművelésügyi 
minisztériumhoz felterjeszteni. Egyes elsőfokú 
iparhatóságok a hozzájuk benyújtott kérelmeket 
egyszerűen, elutasították. Az illetékes minisztériu 
rnok utasították az elsőfokú iparhatóságokat, hogy 
a hozzájuk beérkező iparengedély kiadása iránti 
kérelmeket mindaddig, amig az 1938. augusztus
ban kiadott rendelet érvényben van, nem másíthat
ják vissza, hanem kötelesek az illetékes minisztéri
umhoz felterjeszteni.
Cukrászipar jogosulatlan gyakorlása a vendéglős 

által.
A Kihágási Tanács 2007—1938. kih. szám alatt 

hozott III. fokú ítéletével terheltet cukrászipar jo' 
gosulatlan gyakorlása miatt megbüntette a követ
kező megokolással:

„A lefolytatott eljárás adatai szerint a ter
helt felelős vezetése alatt álló étterem és söröző üz
lethelyiségének kirakatában az ott előállított cuk
rászsütemények árát külön is hirdették és ilyen sü
teményeket bármely betérő vevő részére külön is 
kiszolgáltatták.

Minthogy a fennálló joggyakorlat értelmében

a vendéglősök az általuk készített cukrászsütemé
nyeket csak vendégeik részére vannak jogosiva ki
szolgáltatni, cukrászsüteményeknek vendéglő-üzlet - 
bői a fent jelzett módon történő kiszolgáltatása 
(árusítása) a vendéglöipar üzletkörét túlhaladja 
és már a cukrászipar körébe tartozó tevékenység
nek minősül.
Mikor számítható be a levente és segédtüzoltói gya

korlati idő a tanoncok munkaidejébe.
Az Ipar testületek Országos Központja a tanon

cok iskolalátogatására szükséges idejének, vala
mint leventegyakorlatokkal és légoltalmi segédtüz
oltói kiképzéssel eltöltött idejének a heti 48 órai 
munkaidejének beszámításával szemben felterjesz
tést intézett a m. kir. iparügyi miniszter úrhoz, 
melyre most 21.561—II.—1939. lp. M, szám alatt a 
következő leiraat érkezett z IPÜK-hoz:

„A fenti tárgyban és szám alatt kelt felterjesz
tésére értesítem Címedet, hogy annak a kérésének 
teljesítése, mely szerint a tanonciskola látogatásá
ra szükséges idő a heti 48 órai munkaidőbe ne szá- 
mittassék be ,a gyermek- és fiatalkorú tanoncokra 
vonatkozóan nem áll módomban, mert az 1922=XII. 
te. 117. §-ának (4) bekezdése kifejezetten rendel
kezik aziránt, hogy a gyermek- és fiatalkiru tanon
cok munkaidejébe az iskolalátogatásra szükséges 
időt be kell számítani. Egyúttal ebből a rendelke
zésből következik, hogy a 18-ik életévüket betültött 
tanoncoknak az iskolák látogatására fordított ide
je neun számit be a munkaidőbe, ezértt ennek uj 
jogszabályban való kimondása szükségtelen,

A felterjesztés egyéb részeire vontkozóan pedig 
értesítem, hogy ezidöszerint nincsen olyan jogsza 
bály, amely szerint a leventegyakorlattal vagy a 
légoltalmi segédtüzoltói kiképzéssel eltöltött idő a 
tanoncok munkaidejébe számit”.

A segédek levente- és egység oktatásával, illet
ve kiképzésével kapcsolatos hasonló kérdéseket ille
tően a m. kir. iparügyi miniszter úrhoz külön fel- 
terjesztést intézett az IOK, mely jelenleg tárgyalás 
alatt áll. :. . »,. ! -,i. i
Szabályszerű könyvelés mellett nem lehet becslés 

alapján adóztatni.
Felmerült konkrét ügyből kifolyólag a Közigaz

gatási Biróságö megállapította, hogy ha az adózó 
szabályszerű könyveket vezet, a jövedelem- és va- 

[ gyonadó-alapokat akkor is jogosultak az adókivető 
I hatóságok — ezeknek a könyvelőié az alapján — 
i megállapítana, ha az adózó kifejezetten arányosítás 
| aiapján való adózását kéri. Ilyen rendelkezés, amely 
j a zadózó akaratától tenné függővé a gazdasági 

könyveknek az adóztatásnál való igénybevételét, 
nincs.

A Közigazgatási Bíróság ezzel a rendkívül ér
dekes indokolással utasította el az érdekelteknek a 
benyújtott panaszát, amely panasz ugyanis becslés 
alapján kérte annak megállapítását, hogy az elmúlt 
esztendőben a vállalatot károosdás érte.
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Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytisztltás és festés

Budapest VII., Klauzál utca 8. Telefon 138 5S9
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve I Legkíméletesebb mosási rerdszer.

A  Kávésok Á ru fo rg a lm i R .-T .
Budapest, ¥111., József krt. 38.

ezúton közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy
kávékban és taékban

ha e cikkekben minden utánpótlás szünetel, hosszú 
időre elégséges mennyiség felett rendelkezik. A vál
lalat itt tároló készletei kizárólag finom, nemes fa
jokból állanak, úgy, hogy vevőink kiszolgálásánál 
továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 
még a mostani nehéz időkben is, hii marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhívjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy ma, — 
midőn a kávéházi publikum amúgy is magas árakat 
kénytelen fizetni, —• fokozottabban ügyeljenek kávé 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
T ele fo n : 139—277 Saját pcrkőftíe

N A G Y  I G N Á C  cinkek raktára
BUDAPEST. V II,, KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát u. m.: borszivattyuk, 
szürőgépek. palackok, pnrafadugók, címkék slb. T. 141-515

Berkovits
papirárugyér kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
T elefo n :  142— 531.

Ifj. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon . 183-439. — Ü veg  é s  p o r c e l lá n

Márványból
ápüIei burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb éro«n készít
K r o n e m e r  D á v i d  márványipari üzeme
B jd .pest, X , Kőbányái ut j'» (Hungária kőiül sarok 

Te'efon: 1-178-69

KlüCKjcriXPCPOOOOtMOOOCxaQnOOOOOOQOOOCOQOCKMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKy w ^ y K y f̂fyyX ffW ff

Ik H S *  S z e n t  I s t v á n
P o r t e r  s ö r
a Polgári Serfőzde o já r tm á s ia

»<3000000000000000000000000000000000000cxxxxxxxxxxxx)00000000000000000000cp0000cu

K a r á c s o n y r a ^ S z e m Ü V e s e l 11
ajándék utalványok Íz lé se s  s z e m ü v e g e k re .  

Z S O l d O S  szemüveg specialista
Vilmoss'császár ut 17. (Bazilikával szemben)

Telefon: 11—25—62.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.



A kávésipar beszerzési forrásai:
FR1ED ZSIGMOND és FIA
VI.. KIRÁLY UCCA 44.
K ÁVÉHÁZI BER EN D E ZŐ K .
B iliárdok. —  K ártyaasztalok  behúzása.

! ! KÖLCSÖNZÉS !  !

129—134 |

G E R B E A U D
V.. Vörösmarty-tér 7.

381—549 
181— 433 
181—738 
381—510

Gesztenyepüré szSksé«|elé'
szerezze he

BÍRÓ MIHÁLY (L akovics M. utóda) v illany , 
erőre berendezelt üzemében:
BUDAPEST. V., TÁTRA UCCA 27b.

291—580

Hattyú Gőzmosó
és fehérnemű kölcsönző vállalat.
A z ország legnagyobb gőzm osó üzeme. 
V II., K L A U Z Á L UCCA 8.

138—559

1
Hennefeld Rt.

Jégszekrények, automatikus elektromos 
hűtőkészülékek és fagylalt gépelt. 

BUDAPEST, VI., Ó UCCA 6. szám.

115—646 
112—026

Használt NATIONAL pénztárak
kaphatók a legrégibb speciá lis ellenőrző- 

pénztár ja v ító  tizemben 
JILEK M. BÉLA

V., Honvú(l-u. 38. (B ejára t Rollicrmere 
uccában. —  ELADÁS! VÉTEL! CSERE! 

JAVÍTÁS! KARBANTARTÁS!

125— 458

Kávésok Áruforgalmi R. T.
VIII., JÓZSEF-KÖRUT 38.

139—277

1  SZENT
J L ^ j s t y ín
/ f i S l  Jf CSALÁDI SÖR

 ̂ ^  * á r»  p a l a c k o k b a n  ' '  

r b n a a f l  K t k l n n l  h l g t r l  S i r l ö l d t  V  .

Városi iroda 
141—989 

A |

Kunstad&er
Hirlapelőfizetési iroila: 

Budapest VI., Andrássy-ut 60.

HOCZNIK L.
Édes és francia mustár. —
Különféle savanyú konzevvek.
BUDAI‘EST, Vili , .  ALFÖLDI UCC'A 10

129— 122

130—3"6

P
I

aschka és T ársa
Alapítási év: 1886.

kávéházak részére 
légfűtés és napellenző 

V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.

182—041

Vendéglősök Beszerző m-sso Csoportja Rt- 384-515
ív., VÁMHÁZ-KÖRUT 8. 384—516

W ellner á lpacca Rt.
A1 páccá és alpaccaezüst evőeszközük, tálaló
szerele, kávéházi és vendéglői berendezések. 
BUDAPEST V.. HONVÉD UCCA 16. SZ.

Forduljon a

MAGYAR
TELEFON

AUTOMATA
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGHOZ 
BUDAPEST. V., TÜKÖR UCCA 3.

HA NYILVÁNOS PÉNZBEDOBÓS TELE
FONÁLLOMÁST AKAR FELSZERELTETNI

Nincs kockázat! Nincs költség!
Nincs vitája senkivel! Csak haszna van!

119—633

110—050

148—484

É
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