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Meghívó
A  Budapesti Kávésok Ipái-testületé 1933. 

február 23-án (csütörtökön) délután 5 órakor 
az Ipartestület tanácstermében (V I I I .  József 
körűt 38. I.) tartja meg

R E N D ES É V I

közgyűlését
melyre az ipartestület tagjait és a kávésipar 
barátait tisztelettel meghívja.

Budapest, 1933 február 10-én.
I)r. H avas  N án dor s. k. M észáros G yőző s. k.

főjegyző. elnök.

Napirend:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1932. évről szóló jelentés.
3. Az 1932. évi zárszámadások előterjesz

tése és jóváhagyása.
4. A z  1933. évi költségvetés előterjesztése 

és jóváhagyása.
5. Alapszabályok módosítása.
6. A z  elnökség és tisztikar megválasztása.
7. A z  ipartestületi szék megválasztása.

Mester- és segédvizsgálóbizottságok tag
jainak megválasztása.

9. Esetleges indítványok.

K iv o n a t  az a lapszabá lyokbó l: 10. §. A  közgyű 
lés határozatképes, ha lega lább  ö tven  ta g  van  je 
len. H a  a közgyű lés a tagok  m eg  nem jelenése 
m ia tt nem határozatképes, a 14 napon belü l ú jab
ban összeh ívott közgyű lés az eredeti közgyű lésre 
k itű zött tárgyak ban  a  m eg je len t tagok  számára 
va ló  tek in tet nélkü l határozatképes.

A  nap irendre fe l nem  ve tt in d ítván yok  csak 
abban az esetben tá rgya lh a tok , ha azok lega lább 
10 tag  a lá írá sáva l, három  nappal a  közgyű lés elő tt 
írásban az elnöknél beadattak.

K iv o n a t az 1932. é v i V I I I .  tö rv é n y c ik k b ő l:

11. §. A z  ipartestü letben  m inden tagnak van 
tanácskozási és szavazási joga . szenvedő vá la sztó i 
jo g a  ellenben csak o lyan  tagnak van . ak i m agya r  
á llam p o lgá r és ak i az ipartestü le t m űködésének 
területén lega lább három  é v  óta  űz képesítéshez 
kötött ipart.

Tanácskozási és szavazási jo gá t  nem  gya k o ro l
hatja  és az ipartestü letben sem m ifé le  tisztet be 
nem tö lth et és sem m iféle m egb íza tást nem kaphat 
az o lyan  tag, ille tő le g  a tagnak  o lyan  helyettese:

1. aki gyám ság , gondnokság v a g y  csőd a la tt  á ll;
2. aki bűntett, v a g y  az á llam  ellen  nyereség- 

vá gyb ó l e lk öve te tt vé ts ég  m ia tt bűnvád i e ljá rás  
a la tt  á ll, továbbá aki fegyházbüntetésre, börtön- 
büntetésre, három  hónapot m egha ladó fogházbün
tetésre, h iva ta lvesztésre v a g y  a  p o lit ik a i jogok  
gyakorlásának  fe lfü ggesztésé re  szóló íté le t hatá lya  
a la tt á ll;

3. ak i a tanácskozási és szavazási jo g  g ya k o r
lásának szünetelését v a g y  a  kapott m egbízatás 
v isszavonását k im ondó fe g ye lm i íté le t hatá lya  
a la tt á ll;

4. a k i ké t é v i tagsá g i d í j ja l  há tra lékban van.
A z  ipartestü le ti tagsá g i jo g ok a t az iparosok

személyesen, jo g i  szem élyek, a részvénytársaságo
kat és szövetkezeteket is  ideértve, m eghata lm azott 
képv ise lő jü k  útján, közkereseti társaságok és be
téti társaságok  az üzlet vezetésére jo gos íto tt  ta g 
ju k  ú tján  gyak oro lh a tják . A z  iparnak kiskorú  
ja v á ra  gyak orlása  esetén az ipartestü le ti tagság i 
jogokat az g yak oro lja , ak i az ip a rt k iskorú  ja 
vá ra  űzi,

A  közgyű lés után este 9 órakor társasvaesora, 
a Dunakorzó kávéházban (IV ., V ig a d ó  tér 3. sz.)
A  társas vacsorán vendégeket szívesen látunk. —  A  
vacsorán va ló  részvéte lt kérjük  előzetesen be je
lenteni (T e le fo n : 32-1-06.)

A  Budapesti Kávésok Iparíesíüle- 
fének évi Jelentése 
1952. évi működéséről.

I.
A  gazdasági válság, mely eredetileg a le

győzött és erőiktől megfosztott országok há 
borús betegségének látszott, kimélyült és v i
lágproblémává lett. A  gazdasági egyensúly
nak a világháború okozta megzavarása nem 
bír nyugvópontra jutni, sőt mind szélesebb hul
lámokat ver.

A  minden józan megfontolás nélkül meg
állapított űj határok, az új államok elzárkózó 
gazdasági politikájának konzekvenciái mind 
szélesebb keretekben éreztetik hatásukat. A  ter
melés és fogyasztás közötti egyensúly nem bír 
helyreállani, míg a világ egyik részén az ér
tékesítésre váró árucikkek el nem helyezhetők 
és megsemmisít tétnek, más részen Ínség, nyo
mor és a legsúlyosabb gazdasági problémák 
foglalkoztatják a vezetésre hivatott tényező
ket.

Kölcsönös elzárkózás — vámfalak — . közleke
dési és devizakorlátozásokkal kísérleteznek, 
hogy elviselhetőbb helyzetet teremthessenek, 
Emellett megbénul a nemzetek egymásközti 
forgalma, akadozik a termelés és forgalom 
menete, nő a munkanélküliség és állandóan 
csökken a fogyasztás.

Mindezek a kérdések világproblémák, me
lyeknek megoldási módját államférfiak, pénz
ügyi és gazdasági tudósok keresik, eddig so
vány eredménnyel.

Ezekből a gazdasági kérdésekből politikai 
problémák váltak, amelyeknél már olyan 
szempontok is tekintetbejönnek, amiket meg
oldani és egyensúlyba hozni csaknem lehetet
len.

Természetesen a világgazdaság ily zilált 
helyzetében a határaitól, termelési ágaitól, pia
cétól megfosztott Csonka magva r ország sem 
kivétel a viszonyok konzekvenciái alól, sőt, mi 
talán még sűlyosabbban érezzük a válságos v i
szonyokat.

Ha pedig az általános nemzetgazdasági 
helyzet válságos, nem mentesek ez alól a nem
zetgazdaság egyes tényezői, az egyes termelői 
ágak sem. amelyek közé a kávésipar is tarto
zik.

A lig  van iparág, amely annyira szoros kap
csolatban lenne az általános gazdasági hely
zettel, mint a kávésipar. Elég rámutatni arra, 
hogy a kávésipar fejlődése és felvirágzása a 
múlt század utolsó évtizedére esik. amikor a 
kiegyezés utáni évek nyugodt viszonyai, az 
általános európai béketörekvések a gazdasági 
fellendülésre időt és módot engedtek. Ez a vi
rágzás a millenium előtti és utáni években 
emelkedett tetőpontjára. Kevéssel ez évek 
után, a század elején, a balkáni mozgalmakkal 
megkezdődött a gazdasági egyensúly megza-
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varasa, melyet a világháború teljesen felborí
tott.

Ez idő óla. súlyosan érezzük az általános 
helyzet hatásait. Terheinket minden év növelte, 
viszont a fogyasztás csökkenése, egzisztenciák 
leromlása, minden nap a fogyasztók egy-egy ré
tegét vonta, el kávéházainktól. És ma ott ál
lunk, hogy bevételeink jóval kisebbek, mint 
kiadásaink, üzlet üzlet után zárul be és ha a 
bezárt üzletek továbbvezetésére akadnak is 
merész vállalkozók, ezek is rendszerint csak 
meddő, életképtelen kísérletek.

Számtalanszor tettük szóvá azt az egyoldalú 
gazdasági politikát, melynek szenvedő ala
nyai vagyunk. M íg egyes társadalmi rétegek 
érdekében — helyesen és jogosan —  minden 
megtörténik, hogy egzisztenciájukat fenntart
hassák, az ipar és a kereskedelem legfeljebb 
biztató, de legritkábban beváltásra kerülő. Ígé
retekben részesült.

Az ipari érdekek figyelembevétele a po
litikai pártok harcának egyik jelszava lett, de 
tisztelet a kivételeknek, igen kevés azoknak a 
politikusoknak száma, akik az ipar érdekeit 
nemcsak hangoztatják, de azokat érvényesíteni 
is igyekeznek.

I I .
A. gazdasági élet leromlása az 1932. évben is 

tovább tartott. Ma már sajnálattal pillantunk 
vissza az előző évekre, amelyeknek terheit elvi
selhetetlennek tartottuk. És ime, ma még 
rosszabb helyzetben vagyunk.

A z  előző évekről áthozott nagyjelentőségű 
kérdések egyike az üzletbérek leszállításának 
sürgetése volt. M íg az 1932. évben az űzletbér- 
egyeztető bizottságok felállítása már a meg
valósulás stádiumába jutott, sőt október fo
lyamán az igazságügyin iniszter már egy —  e 
kérdést rendezni szándékozó, bár az érdekelt
ségek által sok oldalról támadott rendeletter- 
vezetet közzé is tett, az időközben bekövetkezett 
kormány változás után a m. kir. belügyminisz
ter úr október 26-án egy interpellációra adott 
válaszában kijelentette, hogy a helyzetet, nem 
látja alkalmasnak ilyen rendelet kiadására.

Ez a miniszteri kijelentés egyszeriben lehű- 
tötte a kérdés megoldásához fűzött reménye
ket, azokat a tárgyalásokat pedig, amelyek ház- 
tulajdonosok és bérlők között folyamatban 
voltak, meghiúsította. íg y  a bérlőknek nem 
állott más eszköz rendelkezésre, hogy ott, ahol 
a háztulajdonossal a megértés nem sikerült, a 
gazdasági lehetetlenülésre való hivatkozással 
bírói döntést kikérni. E perek javarészt még fo
lyamatban vannak; egységes joggyakorlat e 
részben nem alakult ki.

Több sikerrel járt egyes konkrét esetekben 
c\z ipartestület vezetőségének beavatkozása, 
amelyeknél sikerű 11 a bérbeadókkal megérttet- 
ni azt, hogy a bérlők boldogulási lehetőségei
nek biztosítása egyben háztulajdonosi érdek 
is.

Kétségtelen, hogy a gazdasági krízis meg
indította a bérek mérséklését és a háztulajdo
nosok nagyobb része, akarva-nemakarva, 
kénytelen volt a helyzetet méltányolni. Ada
taink azt- bizonyítják, hogy a bérek átlagos 
nívója körülbelül elérte a háború előtti szín
vonalat, azonban arra való tekintettel, hogy a 
kávéházak forgalma a békebelieknek 40—50 
százalékára csökkent, az ilymódon leszállóit 
bérek még mindig 20 százalékos és ennél na
gyobb terhet jelentenek, a békében érvényben 
volt 10 százalékkal szemben.

A z árdrágító visszaélésekről szóló 1920. évi 
XV . te. oly régóta sürgetett eltörlése és az 
itahnérési törvény (1921: IV . te.) revízió ja még 
szóba sem került.

A z  1922:XII. te. (ipartörvény) végrehaj
tása során megjelent a m. kir. kereskedelem
ügyi miniszter 113.906/1932. K. M. sz rendelet, 
mely hivatva a képesítési kötelezettségnek 
gyáripari iparűzés címén tapasztalt kijátszását 
meghiúsítani.

A  szállodai-, vendéglői és kávéházi ipar 
gyakorlásáról szóló fővárosi szabályrendelet 
átdolgozását még az 1922:X II. te. irta elő és
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ez idő óta ez a kérdés napirenden van. A  bu
dapesti kávésok ipartestülete már két javaslat- 
tervezetet terjesztett a főváros polgármestere 
elé. Sajnos, ez ügyben nem történt semmi 
újabb említésremél tó mozzanat, holott az ipar
űzésnek újabban felmerült jelenségei kívána
tossá tennék e kérdés elintézését.

E kérdéssel kapcsolatosan szükségessé vált 
a vendéglős- és kávésipar elhatározásának 
rendezése, amit a 80.176—1929. K . M. számú 
rendelet szabályoz.

1932. évi november hó 20-án lépett életbe az 
Ipar testület ékről és az Ipartestületek Orszá
gos Központjáról szóló 1932. évi V i l i .  t. cikk. 
A  sok hullámot felvert törvényt az ipari ér
dekeltségek meglehetős közönnyel fogadták, a 
jelen gazdasági nehézségek mellett sokkal fon- 
tosabb egzisztenciális kérdések megoldását 
sürgősebbnek tartanók.

A z 1932. évi VITT. tci'kkne.k az ipartestüle
tek életében való keresztülvitele sok munká
val fog járni, kétségtelen, hogy az ipartes
tületi intézmény megérett a reformra, de más 
anyagi kérdések rendezését előbbrevalónak tar
tottuk volna. A  törvény életbeléptetése alapos 
munkát igényel.

A  kávéháziak zenélési zárórájának meghasz- 
szabbítsa ügyében végre sikerült a havon
kénti engedélyek számának szaporítását el
érni, de ami még fontosabb, az engedélyek ki
adása is egyszerűsített és könnyebbé tétetett.

A  tánc- és levesengedélyek kiadása iránt a 
múlt év elején küldöttség járt el a m. kir. bel
ügyminiszter úrnál. A  belügyminiszter úr a 
kérelem kedvező elintézését nyomban meg
ígérte. de a kiadott végzés — elutasító volt.

A  gazdasági helyzet leromlásával mind erő
sebben vált érezhetővé az étkezési üzemek egy- 
másközötti versenye. Magában az ipar kere
tén belül az árrombolás jelenségei mutatkoz
tak, amelyek az ingyen kártyakiszolgálással 
kezdődtek és az eladási áraknak az önköltsé
gek határáig, sőt azon alul való leszorításával 
végződtek.

Súlyosan éreztük a bridzs- és römiszalónok 
versenyét, mely ügyben számos előterjesztést 
intéztünk az illetékes hatóságokhoz. Ez ügyben 
kiadatott egy miniszteri rendelet, amely ható
sági engedélyhez kötötte e vállalatok műkö
dését.

A  játékkaszinók és klubok minden eszköz
zel arra törekedtek, hogy üzemeiket fenntart
hassák és e cél érdekében súlyos versenyt tá
masztottak üzemeinknek. Ez ügyben az ipar
testület elnöksége a belügyminisztériumhoz 
fordult, mely a beadvány hatása, alatt a legrö
videbb időn belül lefolytatta a vizsgálatot és 
rövidesen a klubok egy részét megszüntette, 
másrészében a kártyázást teljesen betiltotta.

Mint minden évben, ez évben is szóvá tettük 
a járdafoglalási engedélyek kiadása körüli 
panaszokat és sikerült azok orvoslását elér-, 
nünk.

A  vasárnapi szesztilalom ügyében az összes 
érdekeltségek mozgalmához ipartestületünk is' 
csatlakozott, sajnos eredmény nélkül.

A z  újévi ajándékok osztogatása ellen hozott 
határozatot több ízben felújítottuk és az erre 
fordított összegeket megváltásul, a munkanél
küliek támogatására vettük igénybe. Lassan 
a köztudatba megy át, hogy a kávéházak újévi 
ajándékot nem adnak, de a gazdasági viszo
nyok is kényszerítik az iparűzöt az e téren 
való takarékosságra.

Meg kell említenünk a fagylaltkiszolgálta
tás szabályozása tárgyában kiadott 48.000— 
1932. I. M. és 134.135— 1932. K . M. sz. render 
leteket, melyek a fagylalt elkészítésére, vala
mint kezelésére vonatkozó jogszabályokat és 
rendeléseket tartalmazzák.

A z ipar által sérelmezett népjóléti vendéglők 
ügye végre ez évben kielégítő módon orvosol- 
tatott, amennyiben azokat a fenntartó népjó
léti minisztérium beszüntette.

I I I .
A  törvényes intézkedések végrehajtása, a 

közigazgatás terén tekintetbe jövő ipari érdekek 
érvényesítése mellett a közterhek kérdése is erő
sen igénybevette az ipartestület munkásságát. 
A z állam pénzügyi krízisei kettős irányban 
befolyásolták a kávéházi ipar boldogulását. A  
horribilis összegű adók a fogyasztóközönség
nek még fizetni tudó részét is takarékosságra 
kényszerítették és a kávéházak forgalma e ré
ven is csökkent, másrészt a kávéházak tulajdo- 
saira kivetett adók igen súlyos és nehezen fe
dezhető költségvetési tétellé lettek.

Mindenekelőtt fel kell említenünk a m. kir. 
miniszterelnök 2030—1932. sz. rendeletét, mely 
az egyenesadókat újabb pótlékokkal terheli 
meg. íg y  a házadó alapja után 2.5 százalékos, 
a társulati adó után 25 százalékos, a jövede
lemadó után 30 százalékos, a vagyonadó után 
100 százalékos pótlékot vetettek ki. A z  illetéke
ket ugyancsak 20 százalékkal emelték. Termé
szetesen ez adóemeléseket, ha nem is minden
kor közvetlenül, de közvetve iparunk is meg
érezte.

A  fényüzési és forgalmi adóközösség az 
1932. évben is fenn tartatott. Alakuló közgyűlé
sét 1932 január 21-én tartotta meg, amikor ah
hoz 111 ipartestületi tag csatlakozott, kiknek 
átalányát a kir. kincstár az év első felére 
165.666 pengőben állapította meg. A z év má
sodik felében sikerült, további mérséklést el
érni úgy, hogy a második félév átalánya 
139.076 pengő, az egész évre összesen 304.742 
pengő volt. A  tagok száma az év végén 96 
volt, tehát 15 tagot kellett nemfizetés, il
letve kötelezettségeinek pontos be nem hu
tása miatt kizárni.

A  kereseti adó kivetésének előmunkálatai
hoz a testület ez évben is megadta a hatósá
gok által kért tájékoztatást, mely épúgy, mint 
az előző években, ezúttal is alig vétetett figye
lembe.

A személyzeti kereseti adó, úgyszintén az 
ezzel szoros összefüggésben álló különadó és 
rokkantellátási adó tárgyában a székesfővá
ros polgármesteréhez benyújtott előterjesztés 
egész terjedelmében elfogadtatott.

A  székesfőváros által beszedett vigalmi adó 
elleni küzdelmet az ipartestület tovább fo ly
tatta, sőt ez ügyben a m. kir. belügyminisz
ter úrhoz fellebbezéssel fordult, melynek 
azonban a főváros pénzügyi helyzetére való 
tekintettel a belügyminiszter úr helyt nem 
adott. Tiltakoznunk kellett ez adónem ellen 
már azért is, mivel ennek bevezetése idején 
a főváros szociális kiadásainak fedezetéül 
szolgált és az évek folyamán ugyancsak e ki
adások fedezésére rendszeresített szükség
adóval és az év végével elrendelt inségadóval 
e célra háromszorosan lettünk megróva.

Itt kell megemlítenünk az adóhátralékoknak 
az italmérési engedélyek kiadása és áthelye
zése alkalmával való figyelembevételét elő
író rendeletet, úgyszintén a hátralékok meg
fizetésére engedélyezett amnesztia rend (‘le
tet, végül pedig a pontos adófizetőknek adott 
kamatmegtérítésre vonatkozó rend eleteket, 
melyeknek hatását csak a következő években 
fogjuk érezhetni.

A z  italmérési engedély illetékek kivetése az 
1932. év végével lejárt; az 1933. évvel új cik
lus kezdődik. Ez alkalomból az italmérési en
gedélyilleték osztiáílyai szaporfttaifctak és az 
eddigi 7 kategória 11-re sza.poríttatott.

Az  év második felében lépett életbe a. já 
tékkártyák bélyegének felemelését tartal
mazó rendelet, ami a kávésipar újabb megter
helését jelenti.

A  járdafoglalási díjaknak az előző 1931. év
ben megkezdett mérséklésének további kiter
jesztését kérelmeztük, azonban e kérés a fő 
város pénzügyi helyzetére való tekintettel 
nem járt sikerrel, sőt e díjak felemelésének 
eszméj'e ellen kellett állást foglalnunk.

//m A z elektromos áram díjának mérséklése cél
jából a szállodák, vendéglők, kávésok, szana
tóriumok, színházak és mozgóképszínházak 
érdekeltségeiből alakult blokk erőteljes moz
galmat indított és beható tanulmányok után 
pontos adatokkal beigazolta, hogy az ezen ér
dekeltségek által fizetett áramdíjak az elek
tromos művek termelési költségeivel és jogos 
hasznával arányban nincsenek és a fogyasz
tók burkolt megadóztatását tartalmazzák. A  
blokk egyrészt a székesfőváros költségvetésé
nek vonatkozó része ellen fellebbezéssel élt, 
másrészt az árelemző bizottság döntését kérte 
ki. A  fellebbezést a belügyminiszter űr el
utasította ugyan, de a kérdésre felhívta az 
illetékes főváros szerveinek figyelmét, az ár
elemző bizottság azonban a panaszt érdem
ben tárgyalta és a helyzetet érdemleges vizs
gálat alá vette. A z időközben bekövetkezett 
kormányváltozás e vizsgálat konzekvenciái
nak érvényesítését meggátolta, a kérdés 
azonban állandóan napirenden van, azzal az 
illetékesek érdemben foglalkoznak és remél
hető, hogy a. jövőben konkrét eredményeket is 
tudunk felmutatni.

s ^ A  borfogyasztási adó leszállítását az érde
keltségek évek óta isürgették. Ez a törekvés 
végre eredménnyel járt és a m. kir. pénzügy- 
miniszter 1932. évi 2100. P. M. sz. rendeleté
vel a borfogyasztás^ adót 1933. évi január hó 
1-ével 50%-kai leszállította.

E  mérséklés hatásait természetesen csak a 
jövőben érezhetjük meg, mindenesetre kétessé 
teszi az eredményt iparunk szempontjából az 
a körülmény, hogy a pénzügyminiszter egy
idejűleg feljogosította a városokat, hogy a 
szikvíz és ásványvíz fogyasztása után 10%-os 
adót szedhessenek.

A  zeneelőadási díjaknak az előző években ér
vényben volt táblázata ez évben sem válto
zott. Megemlítendönek tartjuk a zeneszerzők 
egyesületéyel történt azt a megállapodást, 
hogy e díjhátralékok behajtását a jövőben 
nem a kihágási eljárás megindítása útján, de 
polgári perrel fogja szorgalmazni.

A társadalombiztosítási ügyek köréből fel 
kell említenünk a balesetbiztosítási díjak ki
rovásának alapjául szolgáló új veszélyességi 
táblázat életbeléptetését.

Több elvi határozat rendezte a társadalom

biztosító intézet gyakorlatában annyiszor ki
fogásolt üzemutódlás kérdését.

Az október hó folyamán életbelépett 4800— 
1932. M. E. sz. rendelet a társadalombiztosí
tási hátralékok fizetésére ad könnyítéseket és 
azok lerovására részletfizetési kedvezményt 
rendszeresít.

Az O T I kedvezőtlen anyagi helyzete és ál
landó deficitje egész éven át foglalkoztatta 
az illetékes hatóságokat és a közvéleményt. Az 
év végén megjelent 9600—1932.. M. E. sz. ren
delet olymódon kívánja megoldani ezt a kér
dést, hogy a társadalombiztosítás szolgáltatá
sait 50—-60%-kal leszállította. Kétségtelen, 
hogy ennek az intézkedésnek súlyos szociális 
következményei lesznek, melyeket azonban, 
minthogy a rendelet csak az 1933. év január 
1-én lépett életbe, csak a jövőben fogjuk meg
érezni.

IV .
A  mindjobban leromló gazdasági helyzettel 

párhuzamosan, állandóan nagyobb jelentő
séggel nyomul előtérbe a munkanélküliség 
kérdése. AlZ ipar által szükségelt munkaerők 
oly bőséggel állanak rendelkezésre, hogy azok 
elhelyezése és foglalkoztatása megoldhatatlan 
feladat. A z elhelyezkedési lehetőségek csök
kenése folytán az üzemekben foglalkozta
tott munkások is ragaszkodnak munkahelyeik
hez. Változás alig van és ha történetesen egy- 
egy munkaalkalom kínálkozik, munka keresők 
százai ajánlkoznak és maguk ajánlják fel 
munkabérük leszállítását.

A  forgalom apadása voltakép az üzemekben 
munkában levő személyzet redukálását tette 
volna indokolttá, a budapesti kávésok ipartes- 
tülete azonban ezzel az expedienssel élni nem 
kívánt és inkább a múltban megállapított, de 
a munkások által már önmaguk által lerontott 
bérek mérsékelt leszállítását mondotta ki.

Természetesen ez a helyzet teljesen megbé
nította az ipartestületi munkaközvetítő mun
kásságát, miután a nagyszámú munkaerő kí
nálattal a legminimálisabb kereslet áll szem
ben. Sajnos, az itt-ott meglevő munkaalkal
mak is kéz alatt, vagy ügynökök útján töltet
nek be, úgy hogy kénytelenek voltunk a mun
kaközvetítés ügyének más formában való meg
szervezésével foglalkozni. Ez az ügy egyelőre 
még az előkészítés stádiumában van, megol
dását csak a jövő fogja meghozni.

E bajok enyhítése céljából a testület állan
dóan felhívta tagjait a fennálló szabályok 
pontos betartására, a szabadnapok megadá
sára és kisegítők alkalmazására.

A z  1931. év végén megindított ebédjegyakció 
egészen 1932 március végéig tartott; a téli 
idény alatt összesen 2130 ebéd jegyet osztot
tunk ki.

A  nehéz gazdasági viszonyok az 1932. év 
őszén megindított segélyakció eredményét 
kedvezőtlenül (befolyásoltak. A z  év végéig 
mindössze 1582.45 pengő folyt be úgy, hogy 
az előző években szokásossá vált nagyszabású
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lenére egyenként benyújtott kérvényekre 202 
folyamodónak 1452.—  pengő segélyt osztot
tunk ki.

A  székesfővároshoz ebédjegyek kiutalása 
iránt, intézett beadványunk eredménnyel nem 
járt.

A  gazdasági viszonyok leromlásával kap
csolatosan meg kell állapítanunk azt, hogy a 
főpineéri óvadékok rendszere újból fel burján
zóit. Hiába az óvadékok nagyságát szabályozó 
rendelet, főpincérek és munkaadók erre való 
tekintet nélkül adnak és vesznek indokolatla
nul nagyösszegű óvadékokat, ami természete
sen súrlódásokra ad okot. Ezek az indokolat
lan nagy óvadékok sok esetben segítették azo
kat az indokolatlan és egészségtelen alapításo
kat. amelyek az ipar nívóját is lerontották.

A z óvadék kérdésével kapcsolatosan újab
ban a helypénzek kérdési* is napirendre ke
rült. Egyes munkaadók az óvadék elfogadá
sával járó büntetőjogi konzekvenciákat elke
rülendő. nagy összegű helypénzek megszabá
sával alkalmazzák főpincéreiket, nem gon
dolva arra. hogy az ilymódon alkalmazott fő
pincér mindenáron arra fog törekedni, hogy 
ezt a befektetést a vendégektől behozza. A  Fő
pincérek Országos Egyesületének beadványát 
az ipartestület elöljárósága legutolsó ülésében 
részletesen tárgyalta, de annak a megállapí
tása mellett, hogy a helypénzek adását és el
fogadását nem helyesli, arra való tekintettel, 
hogy felnőtt egyének kétoldalú szerződéséről 
lévén szó. az ügyben határozni nem kívánt.

V.

A z  ipartestület kulturális feladatainak 
egyik legnagyobb jelentőségű ügye az ipari 
munkáskezek pótlása: a tanoncképzés ügye
E célból az ipartestület immár 21 éve tanonc
iskolát tart fenn. amely igen használható és 
intelligens munkásgenerációt nevelt.

A z  ipar mai helyzete nem ad módot arra, 
hogy megfelelő számú tanoncok beállításával 
a tanonciskola a reá fordított áldozatokkal 
arányban álló működést fejthessen ki.

A z  ipartestület irodája az 1932. évben 20 
tanoncszerződést lajstromozott, az év folya
mán felszabadult és segédlevelet kapott 22, a 
tanszerződést felbontotta 7, az iparágban fogj 
lalkoztatott tanoncok száma 1932 december hó 
31-én 43 volt.

A z  ipartestület tanonciskolája 20-ik tanévét 
1932 június 10-én fejezte be, míg az 1932—33. 
tanév 1932 szeptember 15-én kezdődött 47 be
írt tanulóval, akik a következőkép oszlottak 
meg:

I. osztály ............................. 12 tanuüó
H . osztály ............................  16N [tanuló

I I I .  osztály .............................. 7 Jtanuló
továbbképző ........................  12 tanuló

összesen 47 tanuló

Külön kell felemlítenünk, hogy Walter K á 
roly nv. főigazgató az 1931—32. tanév befejez
tével az iskolától megvált; helyébe az ipartes
tület elnöksége Marton József szfőv. iskola- 
igazgatót, az iskola tanárát bízta meg az igaz
gatói teendők ellátásával.

A  múlt tanévben bevezetett rendszer, hogy 
hivatásos pedagógusok mellett a gyakorlati 
tárgyakat az ipar gyakorló tagjai és szakem
berei adták elő. igen jól bevált, mit úgy az il
letékes hatóságok, mint az ipartestület vezető
sége megelégedéssel vett tudomásul. íg y  
ugyanazok, akik az előző évben: fíeiner Ist
ván. Katona István előljárósági tagok. dr. 
Havas Nándor főjegyző és Tomcsányi Lajos 
tisztviselő az új tanévben is folytatták mun
kásságukat.

E szakiskola javára a m. kir. vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter úr 600 P-t, a székesfő
város polgármestre 190 pengőt folyósított se
gély címén.

A  törvény szerint elrendelt leventeoktatás, 
Hofmeister Nándor ezredes, leventeoktató ve
zetése mellett, szabályszerű keretekben ment 
végbe.

V I.
A  kávésok ipartestülece mindenkor tradicio

nális kötelességének tartotta, hogy a gazda
sági, kulturális és hazafias mozgalmaiban 
résztvegyen. Számos gyűlésen, értekezleten és 
megbeszélésen vettünk részt és képviseltük a 
kávésipart és annak érdekeit.

A  kereskedelmi és iparkamarában a kávés- 
ipart Mészáros Győző elnök, kamarai beltag 
képviselte, ki minden alkalmat megragadott, 
hogy az ipart érintő kérdésekben az érdekelt- 
ség álláspontját érvényesítse. A  kereskedelmi 
és iparkamara felhívására számos esetben ad
tunk ipari ügyekben szakvéleményt.

Január hónapban küldöttséggel tiszteleg
tünk a m. kir. belügyminiszter úrnál, kérve a 
tánc- és levesengedélyek megadását. A  bíztató 
válasz ellenére a kérelem nem teljesült.

Április 29-én az ipartestület küldöttsége az 
újonnan kinevezett főkapitánynál, dr. Fe-

renczy Tibornál tisztelgett és őt az ipar nevé
ben üdvözölte.

Az év elején a kereskedelemügyi miniszter 
úrhoz kérelmet intéztünk, hogy a kávésipar- 
testületet. az Idegenforgalmi Tanácsba hívja 
m eg.^

Elénk részt vettünk a gazdasági élet meg
változtatását célzó mozgalmakban. A z üzlet
bér mérséklése iránt egybehívott nagygyűlé
seken, értekezleten, küldöttségekben az ipar- 
testület mindenkor résztvett és mindig annak 
vezetői között szerepelt.

Hasonlókép résztvett a közüzemek elleni 
mozgalomban; a Fogyasztók Szövetsége a tes
tület elnökét elnökei sorába választotta.

A z  írók Gazdasági Egyesületének arra szo
rult tagjait a testület tagjai ingyenes reggeli 
és uzsonnaadagokban részesítették.

Hasonlókép támogattuk a főiskolák, egye
temek, valamint a Színművészeti Akadémia 
hallgatóit, mely utóbbi akcióért a m. kir. vall. és 
közoktatásügyi miniszter köszönetéi nyilvání
totta.

Külön kell megemlítenünk az ipartestület 
alelnökének. Szabó Samunak áldozatkészsé
gét, ki a budai várban felállíttatta a magyar
török harcok emlékművét, melyet szeptember 
2-án nagyszabású hazafias emlékünnepély ke
retében lepleztetett le.

Október 15-én az ipartestület küldöttsége 
résztvett a tokaji szüreten, demonstrálni kí
vánva a magyar bortermelés érdekeihez való 
ragaszkodásé t.

Meg kell még említeni, hogy az ipartestület 
elnöksége megbízást adott dr. Bevilaqua-Bor- 
sody Béla és dr. Mazsáry-Pelcz Béla íróknak, 
hogy a magyar kávésipar történetét írják meg. 
A  nagyon érdekes munka előreláthatólag az
1933. évben fog megjelenni.

V I I .
A z  ipartestület munkásságáról a következő 

adatok tanúskodnak.
A  viszonyok rosszabbodásával egyre szapo

rodtak azok az ipari és magánügyek, amelyek
ben a testület tagjainak tanácsra és támoga
tásra volt szükségük. A z  ipartestület elnöke, 
valamint tisztviselői kara mindenkor a legna
gyobb készséggel igyekezett a bajokat orvo
solni, ahol mód volt személyes intervenció és 
eljárás útján.

A  jogosulatlan iparűzés, a bridge- és 
rummy-szalonok ügyében feljelentéssel for
dultunk az illetékes hatóságokhoz és több eset
ben sikerült marasztaló ítéletet kapnunk.

Számos szűkebb és tágabb körű értekezlet, 
megbeszélés és elnökségi ülésen kívül 11 elől
járósági ülést, március 17-én évi rendes köz
gyűlést. valamint december 23-án az IP O K - 
tagok választására rendkívüli közgyűlést tar
tott a testület.

A  .székesfőváros polgármesterének megbí
zásából dr. Hiigel Jenő tanácsjegyző látta el 
ez évben is az iparhatósági biztos teendőit 
nagy jóindulattal és az ipar érdekeinek mél
tánylásával.

A  kávés ipar veszteséglistája az 1932. évben, 
sajnos, meglehetősen nagy.

Június 18-án váratlanul elvesztettük ipar- 
testületünk régi érdemes előljárósági, majd 
tiszteletbeli tagját: Katona Gyulát, ki közel 
három évtizeden át volt a kávésipar hűséges 
harcosa. Nagy részvét és gyász mellett kísér
tük június hó 22. napján sírjába. December hó 
12-én leplezte le az ipartestület —  a család ál
dozatkészségéből megfestett —  arcképét, mely 
örökre hirdetni fogja a derék kartárs, a jó em
ber emlékezetét.

A  régi generáció — az úttörők egyikét tet
tük sírba Griineck Gusztáv elhunytéval, aki 
szeptember 17-én hunyt el 80 éves korában. A z 
impozáns gyász mutatta a megbecsülést és 
tiszteletet, amellyel a testület elköltözött pát
riárkája iránt viseltetett.

A z  ipartestület tagjai sorából: Dr. Fleisch- 
mann József, K lopfer Dezső, Komimr Ferenc, 
Deutsch Ernő, Láng Ignác, özv. Dökker Fe- 
rencné elvesztését gyászoljuk, . régebbi tag
jaink közül Bieber József tért. örök pihenőre. 
Áldás emlékükre!

A z ipartestülot közhasznú és humánus cél
jaira Pethő György tb. alelnö.k, mint minden 
évben, ez évben is 80 pengőt, Piatnik Nándor 
és Fiai Rt. 300 pengőt, a munkanélküliek se
gélyezésére 100 pengőt, Gschwindt-féle szesz
ipari rt. 50 P, Törley József és Tsa 50 pengőt 
Ibusz 30 pengőt, Kunsta ed tér cég 30 pengőt 
adományoztak.

A z ipartestület tagjaival és a nyilvános-
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Sággal való kapcsolatát a V I I I .  évfolyamát 
élő „Kávésok Lap ja  “  tartotta fenn. A  lapnak 
az ipar kérdéseivel, múltjával foglalkozó cik
keit Mészáros Győző elnök, Katona István 
előljárósági tag, dr. Bevilaqua-Borsody Béla 
dr. Mazsáry-Pelcz Béla és még mások írták.

A z  ipartestület tagjainak száma az 1931. év 
végén 217 volt, az 1932 évben belépett 30 új 
tag, üzletét megszüntette 51 tag, a létszám az 
év végén 196. Ezek közül ipart folytat 186, 
ipart nem folytat 10.

A z  1932. évben iktattatott 1183 darab, mely
ből elintéztetett 1080 darab, az év végén elinté
zetlen maradt 3 darab ügyirat.

Kiállíttatott 158 darab munkakönyv, 6 da
rab ideiglenes igazolvány.

Segédvizsgát 3 ízben tartottunk, melynek 
eredményekép 21 felszabadult tanonc kapott 
segédlevelet. A z iroda által nyilvántartott 
törzslapok száma a 1932. év végén 10998 volt.

A z  ipartestület tagjainak létszáma az 1931. 
éy végén 209 volt. A z  1932. év folyamán be
lépett 30, üzletét beszüntette 43, a létszám 1932. 
év december 31-én 196 volt. Ezek közül gya
korló iparűző 186, ipart nem folytat 10.

Részletes számadásainkat jelentésünkhöz csa
toltan mutatjuk be. Ezek eredménye szerint, 
bevételeink 122.548.12 pengőt tettek ki, kiadá
saink 93.074.20 pengő voltak. A z  1933. évre 
egyenlegként 29.473.92 pengőt viszünk át.

A z  adóközösség az ipartestület költségeihez 
12.000 pengővel járult.

1933. évi költségelőirányzatunkat szabály- 
szerű tárgyalás céljából csatoljuk.

*
Ezekben foglaltuk össze a Budapesti Kávé

sok Ipartestű 1 étének 1932. évi működésének 
adatait. A  nehéz viszonyok állandóan nagy fel
adatokat rónak az érdekképviseletekre, melyek 
megoldása sok munkát, utánjárást követel. 
Szívesen tettük ezt mindenkor és örömmel re
gisztráltak, ha kartársaink részére valami 
előnyt vagy könnyítést sikerült elérnünk.

Kérjük a közgyűlést, szíveskedjék jelenté
sünket tudomásul venni, jóváhao*vni és a fe
lelős tisztikarnak a fölment vényt megadni.

Egyben kérjük, hogy az egyidejűleg előter
jesztett költségvetést megbírálva, a beállított 
tételek bevételezésére és kiadások folyósítására 
a felhatalmazást megadni

A z  1932 évi V I I I .  te. rendelkezései szerint az 
ipartestület tisztikarának megbízatása lejárt és 
a közgyűlés feladata, hogy annak megválasz
tását eszközölje.

Amikor a közgyűlés bizalmáért a tisztikar 
és az elöljáróság nevében köszönetét mondunk, 
kérjük, hogy a tisztujítást megejteni szíves
kedjék.

Budapest, 1933 február hó 10-én.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének 

Elnöksége és Elöljárósága.

K I S S  S Á N D O R
műasztalos

Budapest, Vili., Gólya ucca 25. sz.
Vállal kávéházi bútorberendezést. Végezte : a Magy. 
Száll, és Vendéglős Ipartestület Szakisk. Siambui. 

Bodó. Elyzé kávéházak munkálatait.

Központi fűtés, szellőztetés, vízvezeték,
e g é sz s é g a g y i berendezések , v illan y - 
sz ere lés , átalakítások, javítások, tervezések. 

BAJZA SÁNDOR és CZRHA GYULA
oki. gépészmérnökök

_______Budapest. V. Fáik Miksa u. 32. Te l.: 27-1-4^.

Watterich Adolf Henger u. Í3. Tefü 51-2-68
Alapittatott 1880. Fennáll 50 éva. — Speciális kávéházi 
tűzhelyek készítése és javítása, terraszrácsok készítése 
felállítása, napellenzök, rollók stb.

M á V U S I I I f h n l  épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden színben a legolcsóbb árban készít 
W m i y U Ü I  K R O N E M E R D Á V ID  márványipari üzeme. Bpest. X. Szállás u. 44. Tel.: 48— 9—83
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A Budapesti Kávésok Iparfesíiilefének 1952. évi zárőklm ulalása.
Pengő fül-

17.721 10
16.062 50
2.336 80

662 —
158 _
60 —

110 —
2.075 70

960

1.170
2.910 —

255 40
35 592 47
12 000 —

56 75
18.269 54
1.343 95
2.179 99

148 39
8.475

'

53

Pengő fill.

13.440 _
6.191 93

6.545 50
1.920 —

854 69
449 04

1.204 40

5.372 _
l.C 82 44
1.064 52

852 83
4.835 42
3.500 —

318 67
1.136 86
3.546

760
54

188 80
32.711 03

1.440 —
íl 5.659 53

29.473 92

122.548 12

B evéte lek :
Készpénzé thozat az 1931. évrő l . ................................
B e fo ly t  tagság i d íjak  és hátralékok .......................
L even te já ru lékok  ...........................................................
B eira tási d íjak  ..................; : ....................................
M unkakönyvek k iá llítás i d íja i ..................................
Tanoncszerződések d íja i ............................................
S egéd leve lek  d íja i .......................................................
N yom ta tván yok  — .........................................................
S zak lap  hozzájáru lása ................................................

A d om á n y ok :
A )  M a gy  kir. va llás- és közok ta tásügyi m in iszter

szakiskola részére .......................... 600.
B ) Budapest s z fő v  segélye szakiskola reszere 190.—
C ) P e tliő  G y ö rg y  adom. szakiskola részére 80.—
D ) P ia tn ik  N án dor és F ia i  R t. adom ánya  300.—
E lő legek  v isszatérítése ................................
V egyes  bevételek  .......................................................
Székház bru ttó  jöved e lm e .........................................
Adóközösség kö ltségm egtérítóse ..... ........................
S zövetségnek 1931. évben n yú jto tt  kölcsön v issza 

fizetése .............. : ----; ........ •,.......................................
1930. é v i A dóközösség átu ta lása  ..............................
Bank-kam at ..................;,•*/.*..........................................
Ipa rtá rsu la t behozott tőké je  ......................................
Szövetség  behozott tőkéi .............................................
Á tm en eti tételek ...........................................................

122.548 I 12

K iad á sok :
Szem élyzeti fizetések  ....................................................
Szak iskola  és leventeoktatás ..................................

M u n k ak özvetítő :
A )  S zem élyzeti fizetések  ............................... 5286.—
B ) T e le fon , fűtés, v ilá g ítá s  .......................  1089.30
C ) Irod a i k iadások .............. .......................... 142.78
II ) Beruházás és karbantartás ................  36.42
Szak lap  kö ltsége ...........................................
Iroda i k iadások ...............................................................
P ó s tad íjak  ....................... .............................................
T a g d íja k  és e lő fizetés i d íja k  ................................
S egé lyek  és adom ányok ...............................  1112.—
Á llan d ó  segé lyek  és adom ányok .......... . 4260.—
B etegsegélyző  já ru lékok  ............................
T e le fon  .............................................................................
Fű tés és v ilá g ítá s  ...........................................................
Rendelkezési k iadások ................................................
T is z te le td íjak  és rem unerációk ..................................
Beruházás és karbantartás ......................................
N yom ta tván yo k  ...............................................................
V eg y es  kiadások ...........................................................
E lő legek  ..............................................................................
K önyvbeszerzés  ...............................................................
Székház btto. k iadásai .................................................
R en dk ívü li kiadások ....................................................
Á tm en eti tételek  ...........................................................
K észpén zegyen leg  ...........................................................

M észáros G yőző  s. k., 
elnök.

Budapest. 1933. feb ru ár 10.
D r. H avas N á n d o r  s. k., B őh m  F e re n c  s. k.. H o ls te in  Z s igm o n d  s. k., D r. S trausz V ilm o s  s. k..

fő titk á r. főpénztáros. pénztáros. ellenőr.
F en ti zárók im u tatást a könyvekke l és okm ányokka l összehason lítottuk és rendbenlevőnek talá ltuk. 

B a u e r G y ö rg y  s. k., B e in e r  Is tv á n  s. k.,
szám vizsgá ló . szám vizsgáló .

A  Budapesti Kávésok Iparfestülefének 1933. évi költségelőirányzata.

D onath  A n d o r  s. k., 
könyvelő .

B evé te lek :
Készpénzáthozat az 1932. év rő l 
T a g sá g i d íjak  és hátra lékok
Leven te já ru lékok  ...........................
B e ira tási d íja k  ..............................
M unkakönyvek k iá llítá s i d íja i ..
Tanoncszerződések d íja i .............
S egéd leve lek  d íja i ........................
N yom ta tván yo k  ..............................
S zak lap hozzá járu lása  ................
A dom án yok  ......................................
E lő legek  visszatérítése ................
V egy es  bevéte lek  ...........................
Székház btto. jövede lm e ---------
A dóközösség  kö ltségm egtérítóse

1931. é v i A dóközösség átutalása 
Bank-kam at ......................................

Budapest. 1933. feb ru ár 10.
M észáros G yőző  s. k., 

elnök.

Pengő

29.473
16.000
2.300
1.000

150
60

100
1.900

960
770

2.500
200

34.700
8.000

12.000 
1 500

92

111.613 I 92

K ia d á sok :
S zem élyzeti fizetések  ....................................................
Szak iskola  és leyen teokta tás ......................................

M u n k ak özvetítő :
A )  S zem élyzeti fizetések  ............................... 4600.—
B ) T e le fon , fűtés, v ilá g ítá s  .......................  1100.—
C ) Irod a i kiadások ......................................  150.—
D) Beruházás és karbantartás .................... 100.—
Szak lap  kö ltsége ...........................................
Irod a i kiadások ...............................................................
P ó s ta d íja k  ......................................................................
T a g d íja k  és e lő fize tés i d íja k  ..................................
S egé lyek  és adom ányok .............................................
B e tegsegé lyző i já ru lék ok  .............................................
T e le fon  .............................................................................
Fű tés és v ilá g ítá s  ...........................................................
Rendelkezési k iadások .................................................
T is z te le td íja k  és rem unerációk ..................................
Ipa rh a tóság i biztos t is z te le td íja  ...............................
Beruházás és karbantartás ......................................
N yom ta tván yo k  ...............................................................
V egy es  kiadások ...........................................................
E lő legek  .............................................................................
K önyvbeszerzés ...............................................................
Székház btto. k iadása i .................................................
V á rh a tó  fe le s leg  ........................................... ................

D r. H ava s  N á n d o r  s. k.. 
fő jeg y ző .

A  Székház 1932. évi záróblm utafása.

D on a th  A n d o r  
könyvelő .

Pengő fii!.

35-302 25
75 22

152 _
63

i
35.592 47

Pengő fill

12.096 ___

4.500

5.950
1.920 —

900 —

500
1.200 —

5.000 —

1.100 —

1.000 —

800 ___

5.000 —

2.000 — ■

500 —

500 __

1.200 ___

4.000 ___

1.000 ___

300 —

25 248 —

36 899 92
111.6'3 92

i

s. k..

Pengő fid

12.'-07 75
2.390 35
3 309 60
1.409 05

10 939 76
981 46
480 40
344 66
48 —

32.7i 1 03

B evé te lek :
H ázbérek  ................................
H ázbérkam atok  .....................
L i f t je g y e k  ...................... ........
M osók on yh av ilá g ítá s i d íja k

Budapest. 1933. feb ru ár 10.

elnök.
Mészáros G yőző  s. k..

D r. H ava s  N á n d o r  s. k., 
fő jeg y ző .

K ia d á sok :
H á z a d ó ........................................
Szükségadó .............................
Ille ték egyen érték  ..................
H ázfenn tartás .........................
Beruházás és karbantartás
V iz d í j  .......................................
V il la n y  ....................................
L i f t  ...........................................
T a g d íj  ........................................

H o ls te in  Z s ig m o n d  s. k., 
pénztáros.

D on a th  A n d o r  s. k.. 
könyvelő .

A  Székház 1933. évi költségelőirányzata.
B evé te lek :

H ázbérek  ................................
L i f t  je g y ek  ....................... . —  .
M osók on yh av ilá g ítá s i d íja k

Budapest. 1933. feb ru ár 10.

Pengő fill.

34.500 _
150 —
50

34 7 0 —

K ia d á so k : i Pen80
H áz- és szükségadó ........................................................ 15 500
Ille ték egyen érték  ...........................................................  1.800
H ázfenn tartás ..................................................................  ; 1 000
Beruházás és karbantartás ...................................... 5.0f 0
V iz d í j  .................................................................................  1.000
V il la n y  .............................................................................  jj 500
L i f t  ....................................................................................  400
T a g d íj  .................................................................................  48
__________  E g y e n le g  _____9.452

fid.

34.700 —

M észáros  G yőző  s. k., 
elnök.

D r . H avas N á n d o r  s. k., 
fő jeg y ző .

H o ls te in  Z s ig m o n d  s. k., 
pénztáros.

D ona th  A n d o r  s. k., 
könyvelő .

A  Budapesti Kávésok Iparfesfttlefe m érlegszám lája 1932. évi decem ber 31-én.
Pe.gő fill. I I .  T e h e r: Pengő fill.
29.473 92 200
5.046 40 50.978 45

3. Berendezés értéke ................................ .. 11.932.60
10% avu lás ........... .. 1.193.26 10.739 34

4. N yom ta tván yk észle t le ltá r  szerin t .. 1 430 79
5. E lő legek  ................................................ 4 488 —

51.178 45 51.178 45
Budapest. 1933. feb ru ár 10.

M észáros G yőző  s. k., 
elnök.

D r . H avas N á n d o r  s. k., 
fő jeg y ző .

H o ls te in  Z s ig m o n d  s. k.. 
pénztáros.

D on a th  A n d o r  
könyvelő .

k..



K Á V É S O K  L A P J A

Külön melléklet.

A  B udapesti K ávésok  Ip a r íe s íü le íén ek

alapszabályai.
(Tervezet.)

A z  ipartestület neve, székhelye, működésé
nek területe és pecsétje.

1. §. A z  ipaxtestület neve: Budapesti K ávé
sok Ipartestülete.

Székhelye: Budapest.
Működésének területe: Budapest székesfő

város.
Pecsétje: az ipartestület neve koraiakban,

középen az alapítás éve.

A z ipartestület feladata.
2. §. A z  ipartestület feladata:
1. tagjai mindennemű gazdasági, művelődési 

és emberbarát! érdekeinek felkarolása és szol
gálata, tagjai részére új termelési és munka- 
alkalmak felkutatása;

2. tökéletesebb termelési eljárások meghono
sításának. anyagraktárak, anyagbeszerző és hi
telszövetkezetek létesítésének kezdeményezése 
és előmozdítása, minden esetben anyagi terhek 
és érdekeltség vállalása nélkül;

3. tagjai és azok alkalmazottai (tanoncai és 
segédei) szakmabeli és általános továbbképzé
sének előmozdítása; tagjai munkakedvének 
serkentése, körükben egészséges közszellemnek 
ápolása, az üzlet és kari tisztesség követelmé
nyeinek érvényesítése;

4. tagjainak az iparűzéssel kapcsolatos kér
désekben útmutatással, tanáccsal ellátása, szük
ség esetén elősegítése annak, hogy az arra rá
szorultak jogsegélyben részesüljenek;

5. Ínségbe jutott tagjainak, valamint meg
halt tagjai özvegyeinek és árváinak segélye
zése és ebből a célból segélyalap teremtése;

6. A z  ipar békéjének ápolása és ezzel kap
csolatosan egyszersmind az egészséges munka- 
viszonyok követelményeinek lehető érvényesí
tése; az ipartestület tagjai és azok alkalmazot
tai munkaviszonyából kifolyóan felmerülő v i
tás kérdésekben békéltetés, illetőleg döntés az 
érvényben levő rendelkezések keretein belül;

7. a gondozását igénylő ipari és gazdasági 
érdekek képvisüése hatóságok, testületek és 
magánfelek előtt; az ipart érintő szakkérdé
sekben az iparhatóságoknak, az illetékes keres
kedelmi és iparkamarának, valamint az ipar- 
testületek országos központjának tájékozta
tása.

A z  ipartestületefc ezen felül az 1884:XVII. 
törvénycikk, az 1922 :X II .  törvénycikk, vala
mint egyéb törvényes rendelkezések által ha
táskörükbe utalt hatósági és egyéb teendőket 
is ellátják.

A z ipartestület tagjai.
3. §. A z  ipartestületnek a törvény szerint 

tagja minden iparos, aki Budapest székesfő
város területén a kávés (kávéházi) ipart gya- 
korolja.

A  tagság az iparűzés tényleges megkezdésé
nek napjával veszi kezdetét és mindaddig kö
telező, amíg az iparos képesítéshez kötött ipa
rának az ipartestület működése területén való 
gyakorlásával akár önként, akár elhalálozása 
vagy hatósági határozat következtében fel nem 
hagy.

A  kézművesiparos, aki az 1922 :X II .  törvény
eik 72. §-ának keretei között szünetelteti ipa
rának gyakorlását, az ipartestiilet tagja ma
rad.

Képesítéshez nem kötött ipart űző iparosok 
(kereskedők) nem lehetnek az ipartestületnek 
tagjai.

Jogi személyek, társascégek (korlátolt fele
lősségű és közkereseti társaságok) szintén tag
ja i az ipartestületnek és tagsági jogaikat meg
hatalmazott üzletvezetőjük, illetőleg cégtagjuk

útján gyakorolhatják. E  tagok meghatalmazott 
cégtagjuk vagy üzletvezetőjük nevét a beira- 
táskor bejelenteni kötelesek.

A z  az iparos, aki képesítéshez kötött ipara 
gyakorlásával önként felhagyott, mint önkén
tes tag mindaddig az ipartestület kötelékében 
maradhat, amíg a tagsági díjakat fizeti, azon
ban az ipartestületben sem cselekvő, sem szen
vedő választójoga nincs.

A  gyárosok (gyári jellegű iparűzök) önkén
tes tagokul beléphetnek az ipartestületbe, ha 
kötelezettséget vállalnak arra nézve, hogy leg
alább 5 éven át az ipartestület tagjai marad
nak és az ezen üzemekre megállapított felvé
teli és tagsági díjakat fizetik. Ezen üzemek 
tagsága a megállapított idő eltelte ('lőtt. ér vé
get. ha iparának gyakorlását előbb hae-vja 
abba és nem kíván az ipartestületnék továbbra 
is önkéntes tagja maradni.

A  gyárost (gyári jellegű iparűzőt) önkéntes 
tagságának tartama alatt mindaddig, amig ipa
rának gyakorlásával fel nem hagy, az ipartes
tületben cselekvő és szenvedő választójog il
leti meg.

Tiszteletbeli tagok azok, akiket a kávésipar
körül szerzett érdemekért a közgyűlés ilyene
kül élethossziglan megválaszt.

A  felvételi és tagsági díjak.
4. §. A z  ipartestület kötelékébe való felvétel

ért a tagok felvételi díjat kötelesek fizetni. A  
felvételi díj 90 pengő. A  felvételi d íj a tagság 
egész tartamára szól. A  felvételi díjat az ipa
ros legkésőbb iparűzése megkezdésének napján 
(‘...  összegben köteles fizetni.

Amennyiben az iparos halála után az általa 
gyakorolt ipart, életben maradt házastársa -ca 
kóról ja. vagy az elhalt iparos után maradt 
törvényes, törvényesített, vagy  örökbefogadott 
. kiskorú gyermekek vagy unokák javára gyako
rolják; ezek az ipartestiilet kötelékébe való 
felvételért felvételi díjat fizetni nem kötelesek.

A z  ipartestületi tagok tagsági díjat kötelesek 
fizetni. A  tagsági díjak fokozatosan emelkedő 
díjtételekben a. következők:
l a  díjtétel fi '36 munkásnál többet

foglalkoztató üzemek ..................... P  15.—
I. díjtétel a 31— 35 munkást foglalkoz

tató üzem ek.......................................  P  12.50
I I .  díjtétel 26— 30 munkást foglalkoz

tató üzem ek.......................................  P  11.—
I I I .  díjtétel 21— 25 munkást foglalkoz

tató üzem ek.......................................  P  10.—
IV . díjtátel a 15— 20 munkást foglal

koztató üzemek ................................ P  8.—
V. díjtétel a 11— 14 munkást foglal

koztató üzemek ...............................   P  6.50
l'Y. díjtétel a 6— 10 munkást foglal

tató üzemek .................................... P  5.—
A H. díjtétel a 3— 5 munkást foglal

tató üzem ek................................. . . . —
V I I I .  díjtétel a legfeljebb 2 munkást

foglalkoztató üzemek ..................... P  2.—
Tiszteletbeli és önkéntes ta g o k .........  P  3.—

Azoknak az üzemeknek tulajdonosai, am e- 
lyek csak az év egy részén át vannak nyitva 
az üzem beszüntetését követő hónap első nap
jától kezdve havonként 3 pengő tagsági díjat 
fizetnek.

A  tagsági d íj kiegészítő része a leventejáru
lék, mely 10 munkásnál kevesebbet foglalkoz
tató üzemeknél havi 80 fillér, a  többieknél havi 
1.60 pengő.

A  tagsági díjakat havonkénti előzetes rész
letekben kell fizetni. A z  elöljáróság méltány
lást érdemlő esetekben a tagsági díjaknak utó
lagos részletekben való fizetését is megenged
heti.

A  tagsági díjakat évről-évre az elöljáróság 
veti ki. A  tagsági díjak kivetéséről az ipartes
tületi tagokat írásban kell értesíteni. A z  érte
sítés kézhezvételétől számított tizenöt napon 
belül a tagsági díjak kivetése ellen minden tag 
felszólalhat, A  felszólamlások tárgyában az 
ipartestület felügyelő hatósága dönt,

A  felvételi és tagsági díjak biztosítására, 
behajtására és elévülésére a közadók kezelé
sére vonatkozó törvényes rendelkezések irány
adók.

A tagok jogai.
5. §. A z  ipartestületben minden tagnak van 

tanácskozási és szavazási joga, szenvedő vá
lasztói joga ellenben csak olyan tagnak van, 
aki magyar állampolgár és aki az ipartestület 
működésének területén legalább három év óta 
űz képesítéshez kötött ipart.

Tanácskozási és szavazási jogát nem gya
korolhatja és az ipartestületben semmiféle tisz
tet be nem tölthet és semmiféle megbízatást 
nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tagnak 
olyan helyettese:

1. aki gyámság, gondnokság vagy csőd alatt 
áll;

2. aki bűntett, az állam ellen vagy  nyereség
vágyból elkövetett vétség miatt bűnvádi eljá
rás alatt áll, továbbá, aki fegyházbüntetésre, 
börtönbüntetésre, három hónapot meghaladó 
fogházbüntetésre, hivatalvesztésre vagy a po
litikai jogok gyakorlásának felfüggesztésére 
szóló ítélet hatálya alatt áll;

4. aki két évi tagsági d íjja l hátralékban van.
A z  előbbi bekezdés 2. pontjában foglalt ren

delkezés szempontjából az van ,,bűnvádi el
járás alatt", aki ellen a vádló vádirat, vád
indítvány vagy vizsgálati indítvány alakjában 
vagy másként vádat emelt. A  szóbanlevö jog 
korlátozás alapjául tehát a nyomozás, mint a 
vádló tájékoztatására szolgáló eljárás még ak
kor sem szolgálhat, ha a nyomozást meghatá
rozott személy ellen rendelték el vagy. ha a 
nyomozás folyamán az ipartestületi tagot ter
heltként hallgatták ki. M ég kevésbé lehet ilyen 
hatást tulajdonítani a feljelentés tételének.

Azokról az ipartestületi tagokról, akik a má
sodik bekezdés értelmében tanácskozási és sza
vazási jogukat nem gyakorolhatják, az ipar- 
testület elöljárósága minden év január havá
ban jegyzéket készíttet. A  jegyzék egy  példá
nyát legkésőbb az ipartestület közgyűlésének 
összehívásával egyidejűleg az ipartestület hir
detési tábláján ki kell függeszteni. Azoknak az 
ipartestületi tagoknak a nevét, akikkel szem
ben a tanácskozási és szavazási joguk gyakor
lását kizáró ok megszűnik, a  jegyzékből nyom
ban törölni keli.

A z ipartestületi tagsági jogokat az iparosok 
személyesen, jog i személyek, a részvénytársa
ságokat, szövetkezeteket és korlátolt felelőssé
gű társaságokat is ideértve, meghatalmazott 
képviselőjük útján, közkereseti társaságok s be
téti társaságok az üzlet vezetésére jogosított 
tagjuk útján gyakorolják. A z  iparnak kiskorú 
javára gyakorlása esetén az ipartestületi tag
sági jogokat az gyakorolja, aki az ipart a kis
korú javára űzi.

A z  ipartestület minden tagjának a testület 
hivatalos lapja: a „Kávésok Lap ja " díjmente
sen jár.

A tagok kötelességei.
6. §. Minden tag köteles:
a ) az alapszabályoknak és az alapszabályok 

értelmében hozott határozatoknak eleget tenni 
és az ipartestület érdekeit tehetségéhez képest 
előmozdítani;

b)  a megállapított tagsági díjakat meg
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fizetni;
c ) a reáesett választást, megbízást, kikülde

tést elfogadni és abban legjobb tehetségéhez 
képest eljárni. Nem érvényesíthető ez a kötele
zettség azzal szemben, aki hatvanadik életévét 
betöltötte, vagy olyan betegségben vagy testi 
hibában szenved, amely miatt a reá háruló fel
adatoknak nem tud eleget tenni.

Azt a tagot, aki a testületi fegyelem ellen 
vét, a reá ruházott teendőket igazolatlanul el
mulasztja, vagy tisztéből folyó kötelességeit 
nem teljesíti, az ipartestületi szék által fe
gyelmi úton felelősségre kell vonni. Fegyelmi 
bíintetésképen pénzbírság, a kapott megbízás 
visszavonása, a tanácskozási, szavazási és szen
vedő választói jog gyakorlásának felfüggesz
tése állapítható meg.

A  pénzbírság 20 pengőt meg nem haladhat. 
A  pénzbírságokat közigazgatási úton, a köz
adók módjára kell behajtani. A  pénzbírságok
ból befolyt összeget évről-évre felerészben 
szorgalmas tanoncok jutalmazására, felerész
ben elszegényedett iparosok segélyezésére kell 
fordítani.

Az ipartestület önkormányzati szeri vel.
7. §. A z ipartestület önkormányzati szerved 

a közgyűlés, az elöljáróság, az elnök (alelnök), 
a külön célokra alakított bizottságok.

A z  ipartestületi közgyűlés a szavazásra jo 
gosult összes tagokból áll.

A közgyűlés összehívása.
8. §. Az ipartestületi tagokat a. köz

gyűlésre az ipartestület elnöke, akadá
lyoztatása esetén alelnöke a közgyűlés
helyének, idejének és tárgysorozatának
közlésével írásos meghívó útján, esetleg a meg
hívást tartalmazó ívek körözésével legalább 
nyolc nappal a közgyűlés napja előtt, hivja 
meg. A  közgyűlést azzal a figyelmeztetéssel 
kell összehívni, hogy amennyiben a kitűzött 
időben a tagok határozatképes számban meg 
nem jelennek, a közgyűlés nyolc nap múlva 
(esetleg később, a napot és órát meg kell je
lölni) fog megtartatni és ez a közgyűlés a meg
jelentek számára való tekintet nélkül fog a 
napirendre tűzött kérdésekben határozni.

A  közgyűlés csak a tárgysorozatban feltün
tetett tárgyról tanácskozhatik és határozhat.

A z ipartestület elnöke (alelnöke) a közgyű
lés összehívásáról az ipartestület felügyelő ha
tóságát, iparhatósági biztosát, az illetékes ke
reskedelmi és iparkamarát és az ipartestületék 
országos központját a  közgyűlés helyének, ide
jének és tárgysorozatának közlésével legalább 
három nappal a közgyűlés megtartása előtt 
írásban értesíteni köteles. A z  illetékes keres
kedelmi és iparkamarának, valamint az ipar- 
testületek országos központjának képviselője 
az ipartestület közgyűlésén tanácskozási és in- 
dítvánvozási joggal részt vehet.

9. §. A z  ipartestület évenkint legalább egy 
közgyűlést köteles tartani. Ezt a közgyűlést 
évenkint február hónap végéig kell megtartani.

A  tagonak egynegyede, valamint az 
ipartestület elöljárósága is, a közgyű
lés összehívását a közgyűlés tárgyának 
közlésével bármikor kívánhatja. Há az 
ipartestül et elnöke (alelnöke) a szabályszerűen 
előterjesztett kívánságnak nyolc nap alatt meg 
nem felelne, az előírt számú ipartestületi ta
goknak, illetőleg az elöljáróságnak megkeresé
sére a  felügyelő hatóság intézkedik a  közgyű
lés összehívása iránt.

10. §. A  közgyűlés rendszerint nyilvános. 
Amennyiben a hallgatóság részére elkülönített 
helyet kijelölni nem lehet, úgyszintén más fon
tos ok fennforgása esetén is, a közgyűlés bár
mikor a nyilvánosság kizárását határozhatja 
el és azt nyomban foganatosíthatja. A  nyilvá
nosság kizárása esetében az ipartestületnek 
azok a tagjai, akiknek a törvény 11. §-a szerint 
nincsen tanácskozási és szavazási joguk, a köz
gyűlésen mint hallgatók sem lehetnek jelen.

A közgyűlés hatásköre.
11. §. A  közgyűlés hatáskörébe tartozik:
1. az ipartestület feladatkörén belül a kötelé

kébe tartozó iparosok érdekeinek gondozását 
szolgáló megfelelő határozatok hozatala;

2. alapszabályok megállapítása és módosí
tása;

3. az ipartestület elnökének, alelnökének, 
elöljárósága, számvizsgáló és egyéb bizottságai 
tagjainak, az ipartestületi szék tagjainak, to
vábbá az iparos és mestervizsgáló bizottságok 
tagjainak, valamint a tanoncvizsgáló bizottsá
gok elnökének, alelnökének és tagjainak meg
választása;

4. a tisztviselői és altiszti állások rendszere
sítése, a tisztviselők és altisztek fizetésének 
meghatározása;

5. a  tisztviselőkre és altisztekre vonatkozó 
szolgálati és fegyelmi szabályok megállapí
tása;

6. a tagok érdekeit szolgáló intézmények lé
tesítésének és fenntartásának, illetőleg az ily 
intézmények létesítésében és fenntartásában 
való közreműködésnek elhatározása, a vonat
kozó szervezeti és egyéb szabályok m egállap íj 
tása, illetőleg az azok megállapításában való 
közreműködés, valamint az intézményeknél az 
ipartestület nevében eljárni hivatott egyének 
és bizottságok választása és feladataik meg
állapítása.

7. segélyalap létesítésének és fenntartásának 
és a tagsági díjak bizonyos százaléka erre a 
célra fordításának elhatározása;

8. az ipartestület birtokában vagy tulajdo
nában levő vagyontárgyak kezelésére, esetleg 
üzletvitelére vonatkozó szabályok megállapí
tása;

9. az ipartestület elöljárósága által a köz
gyűléshez intézett évi jelentésnek, a költség- 
vetésnek és zárszámadásnak tárgyalása és a 
fedezetről való döntés; az évi zárszámadás 
megvizsgálása és a felmentés megadása; a tag
sági díjtételek megállapítása, valamint hatá
rozás a tagsági díjak egy évi összegének ne
gyedrészét meghaladó értékű ingó vagy ingat
lan vagyon szerzése, elidegenítése és egyéb ter
hes jogügyletek kötése tárgyában;

10. határozás az alapszabályok szerint a köz
gyűlésnek fenntartott ügyekben;

11. határozás a szabályszerűen előterjesztett 
indítványok felett (12. §).

A  jelen szakasz 2. 4— 6. és 9. pontjaiban em
lített ügyekben hozott közgyűlési határozato
kat megerősítés végett az ipartestület felügyelő 
hatósága elé kell terjeszteni.

A tanácskozások rendje.
12. §. A  tanácskozásokon a rend fenntartásá

ról az elnök (alelnök) gondoskodik, ő adja meg 
a jelentkezés sorrendjében a szót a tagoknak.

A  közgyűlés napirendjét az elöljáróság álla
pítja meg. A  közgyűlés napirendjére csak 
olyan indítványt lehet tűzni, amelyet legalább 
három nappal a közgyűlés napja előtt írásban 
vagy élőszóval az elnök (alelnök) elé terjesz
tettek. A z élőszóval kellő időben előterjesztett 
indítványt jegyzőkönyvbe kell foglalni. Indít
ványt tanácskozási joggal rendelkező bárme
lyik ipartestületi tag tehet.

A  közgyűlés az esetleges elnöki előterjesz
tések után, a napirend előtti felszólalások ki
zárásával, nyomban a napirendre tűzött kér
déseket veszi tárgyalás alá. Ezeket a kérdése
ket a napirend sorrendjében kell megvitatásra 
bocsátani. A z egyes kérdésekhez az előadó fé l
óránál, a többi felszólaló személyenkint tíz 
percnél hosszabb időn át hozzá nem szólhat. 
Egy-egy tárgyhoz a tagok csak egyszer szól
hatnak hozzá.

A  közgyűlés az egy-egy tárgy megbeszélé
sére rendelt időt megállapíthatja. A z  egy-egy 
tárgy megbeszélésére rendelt idő, az előadó be
szédidejét nem számítva, félóránál rövidebb 
nem lehet.

A  megbeszélésre szánt idő korlátozása eseté
ben ennek leteltéig a tagok jelentkezésük sor
rendjében beszélhetnek.

A  szólásra jelentkezettek meghallgatása, ille
tőleg a megbeszélésre rendelt idő letelte után 
az elnök bezárja a vitát. A  vita bezárása után 
az indítványt tevő zárszó jogán legfeljebb tíz 
percig beszélhet. Ezt követően az elnök a kér
dést szavazásra bocsátja. A  kérdés feltevéséhez 
legfeljebb három tag legfeljebb 5— 5 percen át 
szólhat hozzá. A z  elnök a kérdést a jelenlévő 
tagok többsége állásfoglalásának megfelelően 
köteles feltenni. T íz  tagnak kérésére névsze
rinti szavazást kell elrendelni. A  szavazás fo
ganatosítása után az elnök (alelnök) a köz
gyűlés állásfoglalásának megfelelően kihirdeti 
a határozatot.

A  választások mindenkor titkosak.
13. §. A zt a tagot, aki a tanácskozások nyu

godt menetét közbeszólásokkal vagy más mó
don zavarja, az elnök (alelnök) rendreutasítja. 
Háromszori eredménytelen rendreutasítás után 
az illetőt az ipartestületi szék elé utalja.

A z ipartestületi szék az ügyet sürgősen meg
vizsgálja és lehetőleg az ülés berekesztése előtt 
határoz a rendetlenkedő tag megbüntetése 
iránt.

A  büntetés lehet:
1. feddés;
2. a közgyűlés megkövetésére ítélés;
3. húsz pengőig terjedhető pénzbírság;
4. egy közgyűlésből való kirekesztés.

A közgyűlés határozatképessége.
14. §. A  közgyűlés határozatképes, ha azon 

az ipartestületi tagoknak legalább tíz száza
léka jelen van. A  8. §. első bekezdése második 
mondatának esetében a közgyűlés a megjelen
tek számára való tekintet nélkül határozat- 
képes.

A z  elnöknek (alelnöknek) megválasztásához 
a közgyűlésen határozatképes számban részt

vevő tagok általános többségének szavazata 
szükséges. Amennyiben a leadott szavazatok 
többsége nem esett egy  egyénre, a között a két 
egyén között, akikre a legtöbb szavazat esett, 
szűkebb választást kell elrendelni.

A  tisztviselői állások rendszeresítéséhez, il
letményeik megállapításához, a  tagsági díjak 
egyévi összegének n egy ed részét meghaladó ér
tékű ingó, vagy ingatlan vagyon szerzéséhez, 
elidegenítéséhez és az említett összegen felüli 
terhes jogügyletek kötéséhez szükséges, hogy 
azt az ebből a célból egybehívott közgyűlésen 
határozatképes számban megjelent ipartestületi 
tagoknak legalább kétharmada határozattá 
emelje és az ipartestület felügyelő hatósága 
jóváhagyja.

A  közgyűlésen hozott határozatok, valamint 
a választások ellen a közgyűlés megtartásától, 
olyan határozatoknál, amelyeket az érdekeltek
nek kézbesíteni kell, azok kézbesítésének nap
jától számított tizenöt nap alatt az érdekeltek, 
az ipartestület tagjai, elöljárósága és bizottsá
gai a felügyelő hatósághoz fordulhatnak.

A közgyűlés jegyzőkönyve.

15. §. Minden közgyűlésről jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A  jegyzőkönyvbe a közgyűlésen 
megjelentek névsorát és minden felszólalás lé
nyegét röviden fel kell venni. Ezenkívül fel 
kell tüntetni a tárgyalt kérdésekre vonatkozóan 
leadott szavazatok arányát, névszerinti szava
zás elrendelése esetében azt is, hogy a tagok 
miként szavaztak. A  hozott határozatokat szó- 
szerint kell a jegyzőkönyvbe felvenni.

A  jegyzőkönyvet a jegyző, vagy helyettese 
vezeti. A  jegyzőkönyvet az elnök és jegyző alá
írja és a közgyűlés által kijelölt két tag hitele
síti. A  jegyzőkönyv egy példányát meg kell 
küldeni a felügyelő hatóságnak.

Az ipartestületi elöljáróság.
16. §. A z  ipartestületi elöljáróság az ipartes

tületi elnökből, 4 alelnökből és 15 előljárósági 
tagból áll. A z  elnök, alelnök és az előljárósági 
tagok megbízatása három évre szól. amely idő
nek elteltével újra megválaszthatok. A z  idő
közben megüresedő előljárósági tagsági he
lyeknek betöltése céljából az előljárósági tagok 
megválasztásával egyidejűleg ugyancsak 3 
évre 6 póttagot is kell választani.

A z  előljárósági tagok (póttagok) egy har
mada évről-évre új választásra kerül. Ebből a 
célból ennek a választási rendnek első és máso
dik évében a megvá lassítottak egy harmada sor
solás útján kilép.

A z  elnököt, alelnököt és az előljárósági ta
gokat (póttagokat) a közgyűlés az ipartestület
nek szenvedő választói joggal rendelkező tagjai 
sorából választja.

A z  ipartestületi elnök, alelnök és előljáró
sági tagok (póttagok) megválasztásáról nyolc 
nap alatt jelentést kell tenni a felügyelő ható
ságnak. A  választást a felügyelő hatóság meg
semmisíti, ha az a törvénybe vagy az alapsza
bályokba ütközik.

Az ipartestületi elöljáróság feladatai.
17. §. A z  elöljáróságot az ipartestületi elnök 

(alelnök) lehetőleg havonta ülésre hívja meg; 
ugyancsak ő elnököl az előljárósági üléseken.

A z  elöljáróság intézi az ipartestületnek 
mindazokat az ügyeit, amelyeknek intézése 
nincsen a közgyűlésnek, a külön bizottságok
nak, az ipartestületi széknek, avagy az elnök
nek (alelnöknek) fenntartva. A z  elnökkel (al- 
elnökkel) együtt felügyel az ügyvitelre, a havi 
jelentéseket, valamint a levelezést és a havi 
pénztári kimutatást megvizsgálja. A  tisztvise
lők kötelességszegéséből esetleg származható 
hátrányokat lehetőleg meg kell előznie. Súlyos 
visszaélés esetében az ipartestületi szék javas
latára a jegyzőt, illetőleg a pénztáraokot a lé g  
közelebbi közgyűlésig felfüggeszti és helyette
sítésük iránt rendelkezik.

Előkészíti a közgyűlés által tárgyalandó 
ügyeket.

A z  előző évi ügyvitelről jelentést terjeszt a 
közvyűlés^ elé. Ennek az évi jelentésnek egy- 
egy példányát meg kell küldeni a felügyelő 
hatóságnak, az illetékes kereskedelmi és ipar
kamarának és az ipartestül etek országos köz
pontjának.

A z  elöljáróság határoz az ipartestület tiszt
viselőinek és altisztjeinek alkalmazása és el
bocsátása tárgyában.

A z elöljáróságnak bármely határozata vagy 
intézkedése ellen az azzal meg nem elégedő 
érdekelt fél tizenöt nap alatt élőszóval vagy 
írásban a felügyelőhatósághoz fordulhat, mely 
elsőfokon határoz.

18. §. A z  előljárósági ülés határozatképes, 
hâ  az elnököt (alelnököt) is beszámítva, lé g  
alább a tagok fele jelen van. A z  elöljáróság 
üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a
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fizetni;
c ) a reáesett választást, megbízást, kikülde

tést elfogadni és abban legjobb tehetségéhez 
képest eljárni. Nem érvényesíthető ez a kötele
zettség azzal szemben, aki hatvanadik életévét 
betöltötte, vagy olyan betegségben vagy testi 
hibában szenved, amely miatt a reá háruló fel
adatoknak nem tud eleget tenni.

Azt a tagot, aki a testületi fegyelem ellen 
vét, a reá ruházott teendőket igazolatlanul el
mulasztja, vagy tisztéből folyó kötelességeit 
nem teljesíti, az ipartestületi szék által fe
gyelmi úton felelősségre kell vonni. Fegyelmi 
büntetésképen pénzbírság, a kapott megbízás 
visszavonása, a tanácskozási, szavazási és szen
vedő választói jog gyakorlásának felfüggesz
tése állapítható meg.

A  pénzbírság 20 p>engőt meg nem haladhat. 
A  pénzbírságokat közigazgatási úton, a köz
adók módjára kell behajtani. A  pénzbírságok
ból befolyt összeget évről-évre felerészben 
szorgalmas tanoncok jutalmazására, felerész
ben elszegényedett iparosok segélyezésére kell 
fordítani.

Az ipartestület önkormányzati szervei.
7. §. A z  ipartestület önkormányzati szerved 

a közgyűlés, az elöljáróság, az elnök (alelnök), 
a külön célokra alakított bizottságok.

A z  ipartestületi közgyűlés a szavazásra jo
gosult összes tagokból áll.

A közgyűlés összehívása.
8. Az ipartestületi tagokat a köz

gyűlésre az ipartestület elnöke, akadá
lyoztatása esetén alelnöke a közgyűlés
helyének, idejének és tárgysorozatának
közlésével írásos meghívó útján, esetleg a meg
hívást tartalmazó ívek körözésével legalább 
nyolc nappal a közgyűlés napja előtt hívja 
meg. A  közgyűlést azzal a figyelmeztetéssel 
kell összehívni, hogy amennyiben a kitűzött 
időben a tagok határozatképes számban meg 
nem jelennek, a közgyűlés nyolc nap múlva 
(esetleg később, a napot és órát meg kell je
lölni) fog megtartatni és ez a közgyűlés a meg
jelentek számára való tekintet nélkül fog a 
napirendre tűzött kérdésekben határozni.

A  közgyűlés csak a tárgysorozatban feltün
tetett tárgyról tanácskozhatik és határozhat.

A z ipartestület elnöke (alelnöke) a közgyű
lés összehívásáról az ipartestület felügyelő ha
tóságát, iparhatósági biztosát, az illetékes ke
reskedelmi és iparkamarát és az ipartestületek 
országos központját a közgyűlés helyének, ide
jének és tárgysorozatának közlésével legalább 
három nappal a közgyűlés megtartása előtt 
írásban értesíteni köteles. A z  illetékes keres
kedelmi és iparkamarának, valamint az ipar
testületek országos központjának képviselője 
az ipartestület közgyűlésén tanácskozási és in- 
dítvánvozási joggal részt vehet.

9. §. A z  ipartestület évenkint legalább egy 
közgyűlést köteles tartani. Ezt a közgyűlést 
évenkint február hónap végéig kell megtartani.

A  tagonak egynegyede, valamint az 
ipartestület elöljárósága is, a közgyű
lés összehívását a közgyűlés tárgyának 
közlésével bármikor kívánhatja. Há az 
ipartestület elnöke (alelnöke) a  szabályszerűen 
előterjesztett kívánságnak nyolc nap alatt meg 
nem felelne, az előírt számú ipartestületi ta
goknak, illetőleg az elöljáróságnak megkeresé
sére a felügyelő hatóság intézkedik a közgyű
lés összehívása iránt.

10. §. A közgyűlés rendszerint nyilvános. 
Amennyiben a hallgatóság részére elkülönített

lyet kijelölni nem lehet, úgyszintén más fon- 
cos ok fennforgása esetén is, a közgyűlés bár
mikor a nyilvánosság kizárását határozhatja 
el és azt nyomban foganatosíthatja. A  nyilvá
nosság kizárása esetében az ipartestületnek 
azok a tagjai, akiknek a törvény 11. §-a szerint 
nincsen tanácskozási és szavazási joguk, a köz
gyűlésen mint hallgatók sem lehetnek jelen.

A közgyűlés hatásköre.
11. §. A  közgyűlés hatáskörébe tartozik:
1. az ipartestület feladatkörén belül a kötelé

kébe tartozó iparosok érdekeinek gondozását 
szolgáló megfelelő határozatok hozatala;

2. alapszabályok megállapítása és módosí
tása;

3. az ipartestület elnökének, alelnökének, 
elöljárósága, számvizsgáló és egyéb bizottságai 
tagjainak, az ipartestületi szék tagjainak, to
vábbá az iparos és mestervizsgáló bizottságok 
tagjainak, valamint a tanoncvizsgáló bizottsá
gok elnökének, alelnökének és tagjainak meg
választása;

4. a tisztviselői és altiszti állások rendszere
sítése, a tisztviselők és altisztek fizetésének 
meghatározása;

5. a  tisztviselőkre és altisztekre vonatkozó 
szolgálati és fegyelmi szabályok megállapí
tása;

6. a tagok érdekeit szolgáló intézmények lé
tesítésének és fenntartásának, illetőleg az ily 
intézmények létesítésében és fenntartásában 
való közreműködésnek elhatározása, a vonat
kozó szervezeti és egyéb szabályok megállapíj 
tása, illetőleg az azok megállapításában való 
közreműködés, valamint az intézményeknél az 
ipartestület nevében eljárni hivatott egyének 
és bizottságok választása és feladataik meg
állapítása.

7. segélyalap létesítésének és fenntartásának 
és a tagsági díjak bizonyos százaléka erre a 
célra fordításának elhatározása;

8. az ipartestület birtokában vagy tulajdo
nában levő vagyontárgyak kezelésére, esetleg 
üzletvitelére vonatkozó szabályok megállapí
tása;

9. az ipartestület elöljárósága által a köz
gyűléshez intézett évi jelentésnek, a költség- 
vetésnek és zárszámadásnak tárgyalása és a 
fedezetről való döntés; az évi zárszámadás 
megvizsgálása és a felmentés megadása; a tag
sági díjtételek megállapítása, valamint hatá
rozás a tagsági díjak egy évi összegének ne
gyedrészét meghaladó értékű ingó vagy ingat
lan vagyon szerzése, elidegenítése és egyéb ter
hes jogügyletek kötése tárgyában;

10. határozás az alapszabályok szerint a köz
gyűlésnek fenntartott, ügyekben;

11. határozás a szabályszerűen előterjesztett 
indítványok felett (12. §).

A  jelen szakasz 2. 4— 6. és 9. pontjaiban em
lített ügyekben hozott közgyűlési határozato
kat megerősítés végett az ipartestület felügyelő 
hatósága elé kell terjeszteni.

A tanácskozások rendje.
12. §. A  tanácskozásokon a rend fenntartásá

ról az elnök (alelnök) gondoskodik, ő adja meg 
a jelentkezés sorrendjében a szót a tagoknak.

A  közgyíílés napirendjét az elöljáróság álla
pítja meg. A  közgyűlés napirendjére csak 
olyan indítványt lehet tűzni, amelyet legalább 
három nappal a közgyűlés napja előtt írásban 
vagy élőszóval az elnök (alelnök) elé terjesz
tettek. A z élőszóval kellő időben előterjesztett 
indítványt jegyzőkönyvbe kell foglalni. Indít
ványt tanácskozási joggal rendelkező bárme
lyik ipartestületi tag tehet.

A  közgyűlés az esetleges elnöki előterjesz
tések után, a napirend előtti felszólalások ki
zárásával, nyomban a napirendre tűzött kér
déseket veszi tárgyalás alá. Ezeket a kérdése
ket a napirend sorrendjében kell megvitatásra 
bocsátani. A z egyes kérdésekhez az előadó fé l
óránál, a többi felszólaló személyenkint tíz 
percnél hosszabb időn át hozzá nem szólhat. 
Egy-egy tárgyhoz a tagok csak egyszer szól
hatnak hozzá.

A  közgyűlés az egy-egy tárgy megbeszélé
sére rendelt időt megállapíthatja. A z  egy-egy 
tárgy megbeszélésére rendelt idő, az előadó be
szédidejét nem számítva, félóránál rövidebb 
nem lehet.

A  megbeszélésre szánt idő korlátozása eseté
ben ennek leteltéig a tagok jelentkezésük sor
rendjében beszélhetnek.

A  szólásra jelentkezettek meghallgatása, ille
tőleg a megbeszélésre rendelt idő letelte után 
az elnök bezárja a vitát. A  vita bezárása után 
az indítványt tevő zárszó jogán legfeljebb tíz 
percig beszélhet. Ezt követően az elnök a kér
dést szavazásra bocsátja. A  kérdés feltevéséhez 
legfeljebb három tag legfeljebb 5— 5 percen át 
szólhat hozzá. A z  elnök a kérdést a jelenlévő 
tagok többsége állásfoglalásának megfelelően 
köteles feltenni. T íz tagnak kérésére névsze
rinti szavazást kell elrendelni. A  szavazás fo
ganatosítása után az elnök (alelnök) a köz
gyűlés állásfoglalásának megfelelően kihirdeti 
a határozatot.

A  választások mindenkor titkosak.
13. §. A zt a tagot, aki a tanácskozások nyu

godt menetét közbeszólásokkal vagy más mó
don zavarja, az elnök (alelnök) rendreutasítja. 
Háromszori eredménytelen rendreutasítás után 
az illetőt az ipartestületi szék elé utalja.

Az  ipartestületi szék az ügyet sürgősen meg
vizsgálja és lehetőleg az ülés berekesztése előtt 
határoz a rendetlenkedő tag megbüntetése 
iránt.

A  büntetés lehet:
1. feddés;
2. a közgyűlés megkövetésére ítélés;
3. húsz pengőig terjedhető pénzbírság;
4. egy közgyűlésből való kirekesztés.

A közgyűlés határozatképessége.
14. §. A  közgyűlés határozatképes, ha azon 

az ipartestületi tagoknak legalább tíz száza
léka jelen van. A  8. §. első bekezdése második 
mondatának esetében a közgyűlés a megjelen
tek számára való tekintet nélkül határozat
képes.

A z  elnöknek (alelnöknek) megválasztásához 
a közgyűlésen határozatképes számban részt

vevő tagok általános többségének szavazata 
szükséges. Amennyiben a leadott szavazatok 
többsége nem esett egy egyénre, a között a két 
egyén között, akikre a legtöbb szavazat esett, 
szűkebb választást kell elrendelni.

A  tisztviselői állások rendszeresítfeéhez, il
letményeik megállapításához, a tagsági díjak 
egyévi összegének negyedrészét meghaladó ér
tékű ingó, vagy ingatlan vagyon szerzéséhez, 
elidegenítéséhez és az említett összegen felüli 
terhes jogügyletek kötéséhez szükséges, hogy 
azt az ebből a célból egybehívott közgyűlésen 
határozatképes számban megjelent ipartestületi 
tagoknak legalább kétharmada határozattá 
emelje és az ipartestület felügyelő hatósága 
jóváhagyja.

A  közgyűlésen hozott határozatok, valamint 
a választások ellen a közgyűlés megtartásától, 
olyan határozatoknál, amelyeket az érdekeltek
nek kézbesíteni kell, azok kézbesítésének nap
jától számított tizenöt nap alatt az érdekeltek, 
az ipartestület tagjai, elöljárósága és bizottsá
gai a felügyelő hatósághoz fordulhatnak.

A közgyűlés jegyzőkönyve.

15. §. Minden közgyűlésről jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A  jegyzőkönyvbe a közgyűlésen 
megjelentek névsorát és minden felszólalás lé
nyegét röviden fel kell venni. Ezenkívül fel 
kell tüntetni a tárgyalt kérdésekre vonatkozóan 
leadott szavazatok arányát, névszerinti szava
zás elrendelése esetében azt is, hogy a tagok 
miként szavaztak. A  hozott határozatokat szó- 
szerint kell a jegyzőkönyvbe felvenni.

A  jegyzőkönyvet a jegyző, vagy helyettese 
vezeti. A  jegyzőkönyvet az elnök és jegyző alá
írja és a közgyűlés által kijelölt két tag hitele
síti. A  jegyzőkönyv egy példányát meg kell 
küldeni a felügyelő hatóságnak.

Az ipartestületi elöljáróság.
16. §. A z  ipartestületi elöljáróság az ipartes

tületi elnökből, 4 alelnökből és 15 előljárósági 
tagból áll. A z  elnök, alelnök és az előljárósági 
tagok megbízatása három évre szól, amely idő
nek elteltével újra megválaszthatok. A z idő
közben megüresedő előljárósági tagsági he
lyeknek betöltése céljából az előljárósági tagok 
megválasztásával egyidejűleg ugyancsak 3 
évre 6 póttagot is kell választani.

A z  elöljáróságig tagok (póttagok) egy har
mada évről-évre új választásra kerül. Ebből a 
célból ennek a választási rendnek első és máso
dik évében a megválasztottak egyharmada sor
solás útján kilép.

A z  elnököt, alelnököt és az előljárósági ta
gokat (póttagokat) a közgyűlés az ipartestület
nek szenvedő választói joggal rendelkező tagjai 
sorából választja.

A z  ipartestületi elnök, alelnök és előljáró
sági tagok (póttagok) megválasztásáról nyolc 
nap alatt jelentést kell tenni a felügyelő ható
ságnak. A  választást a felügyelő hatóság meg
semmisíti, ha az a törvénybe vagy az alapsza
bályokba ütközik.

Az ipartestületi elöljáróság feladatai.
17. §. A z  elöljáróságot az ipartestületi elnök 

(alelnök) lehetőleg havonta ülésre hívja meg; 
ugyancsak ő elnököl az előljárósági üléseken.

A z  elöljáróság intézi az ipartestületnek 
mindazokat az ügyeit, amelyeknek intézése 
nincsen a közgyűlésnek, a külön bizottságok
nak, az ipartestületi széknek, avagy az elnök
nek (alelnöknek) fenntartva. A z  elnökkel (al- 
elnökkel) együtt felügyel az ügyvitelre, a havi 
jelentéseket, valamint a levelezést és a havi 
p>énztári kimutatást megvizsgálja. A  tisztvise
lők kötelességszegéséből esetleg származható 
hátrányokat lehetőleg meg kell előznie. Súlyos 
visszaélés esetében az ipartestületi szék javas
latára a jegyzőt, illetőleg a pénztámokot a leg
közelebbi közgyűlésig felfüggeszti és helyette
sítésük iránt rendelkezik.

Előkészíti a közgyűlés által tárgyalandó 
ügyeket.

A z  előző évi ügyvitelről jelentést terjeszt a 
közvyűlés^ elé. Ennek az évi jelentésnek egy- 
egy példányát meg  ̂ kell küldeni a felügyelő 
hatóságnak, az illetékes kereskedelmi és ipar
kamarának és az ipvartestületek országos köz
pontjának.

A z  elöljáróság határoz az ipartestület tiszt
viselőinek és altisztjeinek alkalmazása és el
bocsátása tárgyában.

A z elöljáróságnak bármely határozata vagy 
intézkedése ellen az azzal meg nem elégedő 
érdekelt fél tizenöt nap alatt élőszóval vagy 
írásban a felügyelőhatósághoz fordulhat, mely 
elsőfokon határoz.

18. §. A z  előljárósági ülés határozatképes, 
ha az elnököt (alelnököt) is beszámítva, leg
alább a tagok fele jelen van. A z  elöljáróság 
üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a
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számvizsgáló bizottság tagjait, a pénztárost és 
az ügyészt.

A z  elöljáróság határozatait egyszerű szó
többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetében 
az elnök (alelnök) dönt. A z  olyan kérdések
nek megbeszélésében és a kérdések feletti sza
vazásban. amelyek valamely előljárósági tag
nak személyi vagy gazdasági érdekeit érintik, 
az illető tag nem vehet részt.

A z  előljárósági ülésekről rövid jegyzőköny
vet kell vezetni. A  jegyzőkönyvben az elöljá
róság minden határozatát fel kell venni.

A  jegyzőkönyvet az elnök (alelnök) és a 
jegyző vagy helyettese aláírja és két tag hite
lesíti.

Azt az elöljárósági tagot, aki három egy
mást követő előljárósági ülésről igazolatlanul 
elmaradt, az elöljáróság javaslatára az ipar
testületi szék tisztségétől megfosztja, amely 
esetben helyére a soron levő póttagot kell meg
hívni.

Az elnök.
19. §. A z  ipartestületi elnök, akadályoztatása 

esetén alelnök irányítja és ellenőrzi az ipar
testület egész ügyvitelét, intézi az alapszabá
lyok által hatáskörébe utalt ügyeket, az ipar- 
testület összes leveleit, beadványait és egyéb 
iratait az ipartestületi jegyzővel (helyettesével) 
együtt aláírja.

A z  ipartestiilet elnöke, akadályoztatása ese
tén alelnöke felügyel az ipartestület személy
zetének munkájára.

Halasztást nem tűrő esetekben az elnök a 
költségvetésbe be nem állított kisebb (500 pen
gőt felül nem haladó) összegeket is utalvá
nyozhat. de erről a legközelebbi elöljárósági 
ülésnek jelentést köteles tenni.

Az ipartestület képviselete.
20. §. A z  ipartestületet, mint jogi személyt, 

a törvényes működési körének korlátái között 
felmerülő jogcselekmények tekintetében -— ide
értve jogügyletek kötését is —  a bíróságokkal, 
hatóságokkal és harmadik személyekkel szem
ben az ipartestület elnöke és jegyzője, akadá
lyoztatásuk esetén az elöljáróság által erre ki
jelölt alelnök és előljárósági tag képviseli.

Az ipartestületi szék.

21. §. A z  ipartestületi szék elnökből, alelnök- 
ből és legalább három, de legfeljebb öt tagból 
áll, akiket, valamint ugyanannyi számú pótta
got, az ipartestület közgyűlése három évi idő
tartamra titkos szavazással választ. A z  ipar- 
testületi elöljáróság elnöke, alelnöke és tagja 
az ipartestületi széknek elnöke, alelnöke, ille
tőleg tagja nem lehet. A  megbízatás lejártakor 
a szék elnöke, alelnöke és tagjai űibó] választ
hatók.

A z  ipartestületi szék ülései nem nyilvánosak, 
azokon az ipartestületnek más szerve csak az 
ipartestületi szék elnökének (alelnökének) meg
hívására képviseltetheti magát, az ilyen kép
viselő azonban csak az ipartestületi szék elnö
kének (alelnökének) kérésére vagy hozzájáru
lásával szólalhat fel, szavazati joga nincs.

A z  ipartestületi szék működésével kapcsola
tos írásos munkát az ipartestület irodai sze
mélyzete látja el.

A z  ipartestületi szék azokban az esetekben, 
amelyekben tudomást szerez arról, hogy az 
ipartestület tagjai között az üzleti verseny tisz
tességét érintő szokás, eljárás vagy újítás ala
kul ki. illetőleg, hogy azok egyike v a n  másika 
az iparűzés tisztességét sértő módon jár el, az 
illetőket eljárásuk helytelenségére figyelmez
tetni és amennyiben figyelmeztetésének ered
ménye nem volna, az illetők ellen az eljárásra 
illetékes hatóságnál, illetőleg bíróságnál fel
jelentést adhat be, magánindítványt tehet és 
felperességi jogot gyakorolhat.

A z  ipartestületi szék jár el az alapszabályok 
és a vonatkozó szolgálati és fegyelmi szabályok 
alapján az ipartestületi fegyelem ellen vétő 
tagokkal és a szolgálati fegyelem ellen vétő 
ipartestületi alkalmazottakkal szemben.

A z ipartestületi elöljáróság megbízhatja az 
ipartestületi szék tagjait, hogy azokban a ki- 
hágási ügyekben, amelyekben az ipartestületet 
szakképviseleti jogkör illeti meg, mint, szak
képviselők járjanak el.

22. §. A z  ipartestületi szék a törvény által 
hatáskörébe utalt ügyekben a közvetlenség 
alapján tárgyal. Határozatképességéhez az el
nökön (alelnökön) felül legalább két tagnak 
jelenléte szükséges, (ilésein csak az elnök, ille
tőleg az alelnök elnökölhet és az ipartestületi 
szék tagjain és jegyzőjén felül csak a meghí
vottak vehetnek részt. A z  ipartestületi szék 
elé kerülő ügyekben az érdekeltek meghívása 
iránt a szék elnöke megfelelően rendelkezik. 
A z ipartestület tagjai az iDartestületi szék 
meghívásának eleget kötelesek tenni. H a vala
mely meghívott fél másodszori meghívásra

sem jelenik meg és elmaradását ki nem menti, 
az ipartestületi szék jelenléte nélkül is hatá
rozhat.. A  határozatokat az érdekelt felek előtt 
ki kell hirdetni és kívánságukra veliik írásban 
is közölni kell. A z  ipartestületi szék határozata 
nem akadálya annak, hogy az érdekeltek ügyü
ket az elbírálásra illetékes hatóság elé vitessék.

A z  ipartestületi szék által a törvény 30. §-a 
második bekezdésének ■)■ pontjában említett 
fegyelmi büntetésképpen kiszabott pénzbírsá
gokat közigazgatási úton a közadók módjára 
kell behajtani. A  pénzbírságokból befolyt ösz- 
szeget felerészben szorgalmas tanoneok jutal
mazására, felerészben elszegényedett iparosok 
segélyezésére kell fordítani.

A munkaügyi bizottság.
23. §. A  munkaügyi bizottság nyolc tagból 

és ugyanannyi póttagból áll. A  bizottság négy 
tagját és négy póttagját, és pedig kettőt-kettőt 
az öt alkalmazottat vagy ennél kevesebbet fog
lalkoztató munkaadók, kettőt-kettőt az ötnél 
több alkalmazottat foglalkoztató munkaadók 
sorából a közgyűlés titkos szavazással vá
lasztja .

A  bizottság másik négy tagját és négy pót
tagját az ipartestület tagjainál foglalkoztatott 
segédek a maguk köréből választják. A  segé
deket a választóülésre az ipartestület, elnöke 
(alelnöke) hívja meg. A  választást, amely szin
tén titkos, az iparhatósági biztos vezeti.

Azok, akikre a legtöbb szavazat esett, a mun
kaügyi bizottság rendes tagjai, a rájuk esett 
szavazatok száma szerint következők a munka
ügyi bizottság póttagjai.

A  bizottság elnökét a munkaadók csoport
jából az ipartestület közgyűlése jelöli ki.

A  munkaügyi bizottság feladata az ipar- 
testületi tagoknál foglalkoztatott segédek és 
tanoneok munkaviszonyának tanulmányozása, 
a segédek és tanoneok helyzetének javítására, 
képzésük^ fejlesztésére alkalmas intézkedések 
megvitatása, a munkaviszonyból származó kö
zös érdekű _ ügyek megbeszélése és együttes 
megállapodások létesítése, valamint megfelelő 
javaslatok előterjesztése.

Az ipartestületi békéltető bizottság.
24. §. A z  inartestükül békéltető bizottság 

feladata az ipartestület tagjai és azok alkal
mazottjai munkaviszonyából kifolyóan felme
rülő vitás kérdéseknek az érvényben levő ren- 
űelkezések keretein belül elintézése.

A  békéltető bizottság iparos tagjai az ipar- 
testületi elöljáróság tagjai . A  békéltető bizott
ság segédtagjait az ipartestülethez tartozó ipa
rosok összes segédei az iparhatósági biztos ál
tal összehívott és elnöklete alatt tartott válasz- 
tóülésen választják. Választható, aki huszon
negyedik életévét betöltötte és m awar állam
polgár.

A  békéltető bizottságban a bizottság iparos 
tagjainak és segédtagjainak egyenlő számban 
kell jelen lenniök.

A számvizsgáló bizottság.
25. §. A  számvizsgáló bizottság legalább 

három tagból áll. A  számvizsgáló bizottságot 
évenkint kel] megválasztani. A  bizottság fel
adata a pénzkezelés és a számvitel ellenőrzése, 
közreműködés a költségvetés előkészítésénél, a 
zárszámadások megvizsgálása és a vizsgálat 
eredményéről való jelentéstétel.

A  számvizsgáló bizottságnak a pénztárt, és a 
számvitelt évente legalább négyszer meg kell 
vizsgálnia. Ha a pénzkezelés vagy a számvitel 
tekintetében szabálytalanságot állapítana meg, 
arról nyomban jelentést tesz az elöljáróságnak. 
Amennyiben az elöljáróság megfelelően nem 
intézkednék vagy az elöljáróságot is mulasztás 
terhelné, a számvizsgáló bizottság megállapítá
sairól a felügyelő hatóságnak tesz jelentést.

A  jegyző.
26. §. A  jegyző az elnök (alelnök) irányítása 

és felügyelete mellett látja el a reá bízott fo
galmazási, számviteli és irodai munkákat. A z 
elnökkel (alelnökkel) együtt aláírja az ipar- 
testület összes leveleit, beadványait és iratait, 
ideértve a pénz kiutalására, illetőleg kifizeté
sére vonatkozó iratokat is. A  közgyűlés és az 
előljárósági ülések tanácskozásainak előkészí
tésében részt vesz, azoknak jegyzőkönweit ve
zeti és a reá bízott ügyeket előadja. Vezeti az 
ipartestületi tagok és a náluk alkalmazott ta
noneok és segédek lajstromát.

A  pénztárnok.

27. §. A z  ipartestület bevételeinek kezelésére 
a közgyűlés az ipartestület tagjai sorából há
rom évről három évre pénztámokot választhat. 
Ez veszi be és kezeli anyagi felelősség mellett 
az ipartestület bevételeit és teljesíti a kifizeté
seket a közgyűlés, illetőleg az elöljáróság ha

tározatainak megfelelő elnöki utalványozás 
alapján. A  közgyűlés a pénztámok részére tisz
teletdíjat állapíthat meg.

Az ügyész.
28. §. A z  ipartestület magánjogi és közigaz

gatási jogi ügyeiben tanácsadójául és egyszer
smind tagjainak jogsegélyben részesítése érde
kében a közgyűlés három évről három évre 
ügyészt választhat. Ügyész csak gyakorló ügy
véd lehet.

Fizetések teljesítése.
29. §. A  pénztárnok bárminemű fizetést csak 

nyugta ellen és szabályiszerű utalványra telje
síthet. Szabályszerű utalvány:

a) bizonyos időszakonkint rendesen ismét 
lődő fizetésekre nézve (pl. házbér, személyzeti 
illetmények, iskolai, művelődési és i pari érdekű 
célokra megszavazott rendes járulékok stb.) 
oly fizetési ív, amelynek fejére az utalványt 
tartalmazó elöljárósági határozat az elnök és a 
jegyző aláírásával rá van vezetve s amely az 
egyes részletek nyugtázására alkalmas rovatok
kal el van látva;

b) kisebb (500 pengőt felül nem haladó) 
összegekre nézve az elnök által aláírt utalvány;

c) minden egyéb kiadásra nézve az elnök és 
a jegyző által aláírt jegyzőkönyvi kivonat.

A költségvetés.
30. §. A z  ipartestület fenntartásához szük

séges kiadásokról az elöljáróság minden nap
tári évben január hó végéig költségvetést kö
teles készíteni. A  költségvetést az ipartestület 
hirdetési tábláján a február hó végéig megtar
tandó közgyűlés napját megelőzően legalább 
egy héten át kifüggesztve kell tartani és a köz
gyűlésen elő kell terjeszteni. A  költségvetési 
év a naptári évvel esik egybe.

A  költségvetést olyképen kell szerkeszteni, 
hogy az az előirányzott kiadásokról részletes 
és teljes tájékoztatást adjon.

A  költségvetést a közgyűlés állapítja meg. 
Erre vonatkozó határozatát megerősítés végett 
a felügyeleti hatáság elé kell terjeszteni. A z 
elöljáróság az ipartestület ügyvitele tekinteté
ben a megerősített költségvetéshez van kötve. 
Olyan kiadások eszközléséhez, amelyek a költ
ségvetésben nincsenek feltüntetve, a közgyűlés 
engedélye és a felügyelő hatóság hozzájárulása 
szükséges.

A  zárszámadás.
3L §. A z  elöljáróságnak minden évben január 

hó végéig a. letelt költségvetési évről zárszám
adást kell készíteni. A  zárszámadásba a költ
ségvetés címeinek sorrendjében az összes bevé
teleket és kiadásokat fel kell tüntetni és azt a 
vonatkozó okmányokkal ellátni. A  zárszám
adást a számvizsgáló bizottságnak meg kell 
vizsgálnia. Amennyiben az ipartestület az 
elöljáróság évi jelentését kinyomatja, azt a 
zárszámadással együtt meg kell a tagoknak 
küldeni. A  zárszámadás egy példányát az i pár 
testület hirdetési tábláján a közgyűlés megtar
tását megelőzően legalább egy héten át kifüg
gesztve kell tartani és a közgyűlésen elő kell 
terjeszteni.

A  zárszámadás egy példányát megerősítés 
végett a felügyelő hatóságnak meg kell kül
deni.

A  vagyon kezelése és elhelyezése.
32. §. A z  ipartestület minden ingó és ingat

lan vagyonáról az elöljáróság pontos leltárt, 
köteles vezetni.

A z  ipartestület pénzkészleteit a más célokra 
rendelt pénzektől elkülönítve kell kezelni.

A  folyó kiadások fedezésére csak bizonyos 
idő eltelte után szükséges összegek a m. kir. 
postatakarékpénztárnál és a Pénzintézeti Köz
pont tagjainál betétkönyvre, pénztári jegyre 
vagy folyószámlán helyezhetők el.

Az ipartestület vagyona a következő érté
kekben helyezhető el:

a) magyar államadóssági kötvényékben;
b) olyan meghatározott kamatozású érték

papírokban, amelyek gyámoltak és gondnokol
tak (1885: V I. te. 13. §-a) pénzeinek elhelye
zésére alkalmasak;

c) kellő jövedelmet hajtó tehermentes ingat
lanokban.

A  vásárolt értékpapírokat a m. kir. posta
takarékpénztárnál és a Pénzintézeti Központ 
tagjainál kell elhelyezni.

A felügyelet.

33. §. A z  ipartestület a székesfőváros pol
gármesterének felügyelete alatt áll.

A  felügyelő hatóság az ipartestülethez köz
vetlen támogatása és ellenőrzése céljából ipar- 
hatósági biztost rendel ki.

A z  ipartestiilet önkormányzati szervei az



iparhatósági biztost minden ülésükről az ülés 
idejének, helyének és tárgysorozatának közlé
sével legalább két nappal az ülés megtartása 
előtt értesítik. Azoknak az üléseknek jegyző
könyvét, amelyeken az iparhatósági biztos nem 
jelent meg, legközelebbi megjelenésekor kell 
bemutatni az iparhatósági biztosnak.

Az alapszabályok módosítása.

34. §. A z  alapszabályok módosításának el
határozása a törvény 17. §-ának 2. pontja sze
rint a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A z  alapszabályok módosítására vonatkozó 
indítványt olyképen kell szerkeszteni, hogy 
abból a módosítás pontosan kitűnjék. A z  indít
ványt csak akkor lehet a közgyűlésen tárgya

lásra bocsájtani, ha az vagy az elöljáróságtól 
ered vagy legalább ugyanannyi ipartestületi 
tag által van aláírva, ahány tagja van az elöl
járóságnak. A z  indítványt a közgyűlés elé ter
jesztés előtt legalább négy héten át ki kell füg
geszteni az ipartestület hirdetési tábláján.

A z  alapszabályok (módosítására vonatkozó 
indítványt külön pontként olyképpen kell na
pirendre tűzni, hogy a napirend szövegéből az 
indítványozott módosítás lényege kitűnjék.

A  közgyűlés a határozatképes számban meg
jelent tagok (kiküldöttek) egyszerű szótöbb
ségével határoz az alapszabályok módosítása 
kérdésében. A  módosítás elhatározása esetén a 
módosításokat az alapszabályokhoz fűzött füg
gelék alakjában vagy  az alapszabályok módo
sított teljes szövegével kell három példányban 
jóváhw ás végett az ipartestület felügyelő

K Á V D S O K  L A P J A

hatósága elé terjeszteni.

A z ipartestület feloszlatása.
35. §. A z  ipartestület közgyűlése az ipartes

tület feloszlását nem mondhatja ki. De ha meg
állapítja, hogy az ipartestület a reáháruló fe l
adatokat ellátni nem tudja, kérheti az ipar- 
testület feloszlatását. A  kereskedelemügyi mi
niszter mind ebben az esetben, mind akkor is, 
ba hivatalból nyert megállapítást, hogy 
az ipartestület kötelességeinek megfelelni 
nem tud, az ipartestületet feloszlathatja és tag
ja it az érdekelt ipartestületeknek, valamint a 
kereskedelmi és iparkamarának és az ipartes- 
tiiletek országos központjának meghallgatása 
után más ipartestületbe, illetőleg ipartestüle
tekbe utalhatja be.



5

Taggyűlés
—  1933 február 8-án. —

A  mindjobban súlyosbodó viszonyok, az 
újabb meg újabb terhek valósággal katasztro
fálissá teszik az ipar helyzetét. A  segítés mód
jának megbeszélése, az erre a célra vezető esz
közök és útak keresése késztette az ipartestület 
elnökségét, hogy taggyűlést hívjon össze. A  
testület tagjai valóban nagyszámban jelentek 
meg: a gyűlésen.

A  taggyűlést Mészáros Győző elnök, — 
mint elnöki megnyitójában mondotta, —  
azért -hívta össze, hogy itt kialakuljanak 
azon vélemények, melyek alapján azután a még 
ebben a hónapban megtartandó közgyűlés ha
tározni tudjon.

— Rendkívül fontos ez a határozat —  mon
dotta az elnök — , mert a kávésipar a végnap
jait éli és ha valaha fontos volt egy közgyűlé
sen a teendők megbeszélése, úgy ez a mostani 
közgyűlésen még fontosabb lesz.

—  E  pillanatban egyedüli célunk, hogy most 
a nyilvánosság előtt mindenki mondja el véle
ményét saját tapasztalatairól, hogy így az 
igazság a sajtó nyilvánossága révén oda jus
son, ahová annak jutnia kell. A  kávésipar 
helyzetéről felesleges bővebben beszélnem, de 
ami a középüzemeket illeti, arról csak annyit 
említek fel, hogy a világítótestek megadózta
tása évi ezer pengővel, a kávé és a tea vám
emelése pedig nyolc—tízezer pengővel emelte 
fel az üzleti rezsit.

—  Kétségbeejtő a helyzetünk, amelyet ahe
lyett, hogy a kormányzat segíteni igyekezett 
volna, úgy tett, mint hogyha a ház égésénél a 
tűzoltók petróleummal igyekeznének a tüzet lo
kalizálni.

—  A z újabb adórendeleteken kívül rendkí
vül sújtja az ipar helyzetét az árrombolók sze
repe is. amely egyetlen iparban sem öltött 
akkora mérveket, mint nálunk. Igenis, ha segí
teni akarunk, magunkba kell szállnunk, mert 
a válság a mi iparunkat mindenkinél jobban 
sújtja. A z  ipartestület elnökségének épen ezért 
rendkívül nehéz a helyzete, mert. a hatóságok, 
ahová fordulunk, azt vágják a szemünkbe, 
hogy nem lehet a mi helyzetünk olyan szo
morú, amilyennek ecseteljük, mert hiszen egy
részt sokan lemennek az árakkal, másrészt pe
dig egy re-másra nyílnak új kávéházi helyi
ségek.

A z elnök szavai után Grosz Ödön szólalt fel, 
majd Kreiner Pál tette szóvá a tejcsaírnokok 
kibírhatatlan versenyét, amely az árak lerom
lását idézte elő, amit a kávésok egy része kö
vetni kényszerült.

Vas József a kávéházak egymásközötti ver
senyét teszi szóvá. Majd dr. Stransz Vilmos 
(Bristol) emelkedett szólásra, aki a házbérek 
drágaságát tette szóvá.

—  Hiába panaszkodunk, ezek már közhe
lyek. ezen segíteni nem lehet. Hiába ostromol
juk az Elektromosművek érckapuját, hiába 
döngetjük a Központi Tejesamok tölgyfa a j
taját, segítséget nem várhatunk. Radikális esz
közökre volna szükség. A z  előbbi esetben redu
káljuk az elektromos világítást, vagy világí
tunk gyertyával, a tejcsamokot illetőleg pedig 
úgy segítünk magunkon, hogy mi magunk 
hozzuk be a tejet a termelőtől. Kívánatos 
lenne, hogy az elnökség konkrét javaslatot 
dolgozzon ki.

Schaffer Dezső a New-York-kávéház béré
nek megállapítása tárgyában hozott bírói íté
letet említi fel.

Sugár Gyula részletesen foglalkozik az ipar
ban mutatkozó jelenségekkel. Már a múltban 
felvetette a gazdasági lehetetlenülés gondola
tát, amelyet ime a bíróság is respektált. A  
fényűzési adó eltörlése érdekében is tenni kel
lene valamit, itt van az elektromos áram ügye, 
a tejkérdés.

— De minden hiába, ha a sajtó nem támogat 
bennünket. A z  lenne üdvös dolog, ha részlete
sen foglalkoznának a mi mostani sérelmeink 
felsorolásával és megírnák azt a tényt, hogy 
a budapesti kávéházak átlagos évi tízmillió 
pengő bevételéből negyven százalékot közter- 
hekre kell befizetnünk.

A  borravaló kérdéssel foglalkozik, melynek 
reformálását tartja kívánatosnak. A z  újévi 
ajándékok adását említi fel és végül tiltakozik 
a vendéglőknek adott éjjeli nyitvatartási en
gedélyek számának szaporítása ellen.

Kreiner Pál a záróra meghosszabbí tá sok dí
jának eltörlését kéri.

Katona István arról beszélt, hogy a kávés
ipar válságának oka nyolcvan százalékban az 
új kávéháztulajdonosokban rejlik. Különösen 
azért hangsúlyozza ezt, mert tapasztalata sze
rint az újabbi időben egymásután nyílnak meg 
különös formázatú kávéházak. Cukrászda- 
kávéház, mulató-kávéház a nevük. Ez azt je

lenti a közönség szempontjából, mintha kon
junktúra lenne a kávéházüzletben, de belülről 
nézve, más a dolog lényege. A  napokban nyí
lik meg például egy kávéház, amelynek a grün- 
dolója már a harmadik kávéházat fogja meg
alakítani, kettővel már tönkrement. Ezek az 
újak élnek áiTombo 1 ássál, felelősség és veszély 
nélkül, de tönkreteszik a környékbeli komoly 
üzleteket.

Zay András kéri az elnökséget, hasson oda, 
hogy az árakat tarthassuk.

Dr. Stransz Vilmos (Szabadság) : Egyik ol
dalon a terhek emelkednek, másik oldalon az 
árak lemennek. A  borravalók megszabása is 
burkolt árleszállítás. Ma egyesek az árleszál
lítást úgy oldják meg, hegy az árba bekalku
lálják a borravalót. Ez nem helyes és ezt el 
kell ítélni. Ne legyenek jó fiuk, amikor ezt. a 
pincér rovására teszik. Ma, amikor a kávé, tea 
vámok emelkednek, az adót emelik, akkor ár- 
leszállításról beszélni nem lehet.

Tarján Vilmos szerint az a kérdés, hogyan 
lehetne a bajokon segíteni. A z a kérdés első
sorban, mi lehet a segítés? A z  általános gaz
dasági helyzeten kívül a kávésiparnak külö
nös baja van a szakmán belül és ezek az árrom
bolók.

— Volt valamikor egy ár vizsgálóbizottság, 
most arra lenne szükség, véleményem szerint 
— mondotta — , hogy egy árminimalizáló bi
zottságot állítsanak fel, amely kiszámítaná, mi 
lehet az a minimális ár, amely mellett bizo
nyos kávéházi cikkeket tisztességes haszon 
hozzászámításával árusítani lehet.

—  Felelősségem tudatában állítom, hogy az 
árrombolók, akik kalkuláció nélkül árusíta
nak, a más pénzéért dolgoznak, vagyis kere
ken kimondva, csalók. A z  ipartestület elnök
sége dolgozzon ki valamilyen tervezetet ennek 
a bíróságnak felállítására, amely éljen retor
zióval, büntesse meg az árrombolókat, akik 
igenis, államellenes cselekedetet követnek el 
működésükkel, mert tönkreteszik a tisztessé
ges kereskedőket és iparosokat, ami másszóval 
azt jelenti, hogy megszüntetik az adóala
nyokat.

Freiwirtk Jenő az iparengedélyek és jogo
sítványok kibővítését javasolja.

Többek felszólalása után Mészáros ‘Győző 
elnök élt az utolsó szó jogával.

—  Adókat lesírni meddő dolog —  mondotta 
—, ellenben feltétlenül eredményt lát abban 
az akcióban, ha a dolgozó és élő üzletek boldo
gulását meg tudják hosszabbítani. Ezt úgy kí
vánják elérni, hogy memorandumot terjeszte
nek az illetékes hatóság elé, amelyben azt ké
rik, hogy az iparengedélyek kiadását korlá
tozzák, az italmérési engedélyek kiadását pe
dig belátható időre szüntessék meg. Ami^ az 
árrombolókat illeti, arra. vonatkozóan megálla
pítom, hogy nem lehetnek tisztességes emberek 
azok, akik áron alul árusítanak.

—  Ami az üzletek rezsijének, illetve az ol- 
csóbbátételnek a módozatát illeti, többen ab
ban az irányban szólaltak fel, hogy töröljük el 
a borravalót. Ez csak úgy lehetséges, ha a pin
céreknek fix  fizetést adnánk, de viszont ennek 
a költségeit nem lehet a közönségre áthárítani. 
Különben is a tapasztalat szerint ezt maguk 
a pincérek sem szeretnék, hiszen megélhetési 
lehetőségüket ebben a pillanatban már csak a 
borravalóval lehet biztosítani. Jaj annak a 
kávéháztulajdonosnak, aki a személyzetének 
jólétéről nem gondoskodik, illetve személyze
tének a terhére akar a vendégeknek kedves
kedni. Ez olyan fegyver, ami visszafelé sül
het el.

Végül kijelentette Mészáros Győző elnök, 
hogy az egyes nagy áruházakban^ árusított 
ebéd és uzsonnák szintén módfelett ártanak az 
iparnak. Épen ezért, az összes élelmiszerszak
mák gyűlést tartanak, amelyen előreláthatólag 
elhatározzák, hogy az összes élelmiszerszak
mák, tehát kávéházak, vendéglők, cukrászok, 
pékek, hentesek, tejcsamokok, aképen torolják 
meg az áruházak ebéd- és uzsonnaakcióját, 
hogy alkalmazottaiknak és családtagjaiknak 
megtiltják, hogy ezekben az áruházakban vá
sároljanak. Véleménye szerint ez mintegy 250 
ezer embert jelent, ami az áruházak szempont
jából nem lehet közömbös. A  példa nem ma
gyar eredetű —  mint mondotta az elnök — , 
mert Párásban és Bécsben már hasonló véde
lemmel élnek az élelmiszerkereskedők. ^

Majd részletesen foglalkozik a házbérieszál- 
lítások ügyével és megállapítja, hogy akkor, 
amikor a bíróság ítéletével elismeri a bérle
szállítások jogosultságát, a másik oldalról egy 
Fővárosi pályázat alkalmával olyan bérösszeg 
ajánitatott fel, amelyet szakmai szempontból 
teljesen irreálisnak 'kell tartanunk. Ha a ható
ságok elé ilyen ajánlatok kerülnek, ezek jog
gal tételezik fel, hogy ez olyan szalana, amely 
mindent elbir.

A  kisebb vendéglők zárórameghosszabbítása

tárgyában már a múltban eljárt és akkor azt 
az információt kaptuk, hogy csak néhány ilyen 
engedély adatott ki.

Úgy látja, hogyha a mai taggyűlés azzal 
oszlik széjjel, hogy az árrombolást megállítjuk, 
ezt is eredmény.

Ha pedig a hisztériás jelenségek nem fog
nak megállani, a közgyűlésen olyan indítványt 
fog tenni, amely e jelenségek leküzdésére al
kalmas.

A  taggyűlés az esti órákban oszlott szét, de 
még soká tárgyalták a felvetett kérdéseket.

E lö ljáróság! ü lés
—  1933 február 10. —

A  január 26-ra egybehívott elöljárósági ülés 
a járvány miatt nem volt megtartható és így 
annak napirendje a február 10-én megtartott 
ülésen került tárgyalás alá, mely alkalommal 
az évi közgyűlés elé tartozó tárgyak is meg- 
vitattattak és előkészíttettek.

A z  előljárósági ülésen megjelentek: Mészá
ros Győző elnök, dr. Hügel Jenő iparliatósági 
biztos, Steusr Marcell, Gál Arnold alelnökök, 
dr. Strausz Vilmos ellenőr, Gerő Áron, Fren- 
reisz Antal, H orti Károly, Katona István, 
Lissauer Gyula, Ottó Dezső, Reiner István 
előljárósági tagok, dr. Havas Nándor fő
jegyző.

Mészáros Győző elnök az ülést megnyitva, 
bejelenti Szabó Samu alelnök, Hajós Samu, 
Bauer György és Rónai Miklós kimentéseit. 
Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Fren- 
reisz Antalt és dr. Strausz Vilmost kérte fel.

A z 1932 december 23-án tartott elöljárósági 
ülés jegyzőkönyve felolvasottnak vétetett és 
h ely benhagyatott.

Főjegyző bejelenti, hogy újabban iparenge
délyt nyertek és az ipartestületbe beléptek: 
Tankó Hugó (Bizánc), Gebauer Béla (Gellért), 
üzletüket megszüntették és kiléptek: Kávékáz- 
bérlő Rt. (Városi Szinház), Blüh Vilmos 
(Andrássy).

Katona István egy a lapokban közzétett üz
letnyitást jelent be.

Dr. Strausz Vilmos egy másik üzletnyitását 
említi fel és kéri a testület eljárását ez ügyben.

Elnök utalással a taggyűlés állásfoglalására 
bejelenti, hogy az érdekelt rokonszakmákkal 
együttesen az ipar- és italmérési engedélyek 
kiadásának korlátozását, esetleg egy időre való 
teljes beszüntetését fogjuk kérelmezni.

Steuer Marcell e kérdésben óvatosságot 
ajánl, nem hive a korlátozásoknak. A  hatósá
gok vegyék figyelembe a helyi viszonyokat.

Elnök utal a fennálló törvényes rendelke
zésekre, kívánatosnak tartja ily  engedélyek 
kiadása előtt az érdekeltségek meghallgatását.

Főjegyző bemutatja dr. Kritsfálussy István 
igazgató levelét, melyben az ipartestület üd
vözléséért köszönetét mond.

Elnök jelenti, hogy Gundél Károlyhoz a 
családját ért tragikus haláleset alkalmából 
részvét levelet intézett]. A z  elöljáróság fájda
lommal tette magáévá a bejelentést.

Elnök közli, hogy Steuer Marcell alelnök, 
az^ Abbázia - kávéház megnyitása idejéből 
származó és ma már ritkaságszámba menő két 
csomag játékkártyát adományozott a testület 
gyűjteményének. A z elöljáróság az adomá
nyozónak köszönetét mond.

A  napirend következő pontja az elöljáróság
nak a testület 1932. évi munkásságáról szóló 
jelentése volt, melyet

H orti Károly indítványára az elöljáróság 
egyhangúlag elfogad és a közgyűlés elé ter
jeszt.

Főjegyző felolvassa és részletesen ismerteti 
az 1932. évről szóló zárószámadásokat, melyek 
az előirányzott^ 116.927.87 P  bevétel helyett 
122.548.12 pengővel, a kiadások az előirányzott 
84.518.—  P  helyett helyett 93.074.20 pengővel, 
összesen 29.473.92 pengő egyenleggel zárul tak. 
Az elöljáróság a zárszámadás adatait tudomá
sul veszi és a közgyűlés elé terjeszti.

Majd előterjesztetett az 1933. évre szóló 
költségvetés, mely a viszonyok indokolta le
szállítások és takarékossági rendszabályok 
után 111.613.92 P  bevételt, 74.714.—  P  kiadást, 
egyenlegként 36.899.92 pengőt irányoz elő.

Egyben elnök javasolja, hogy a tagsági dí
jak az 1933. évre 10%-kai csökkentessenek.

A z  elöljáróság a költségvetést és elnök in-
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dítványát egyhangúlag ■elfogadta és a közgyű
lés elé terjeszti.

A z  alapszabályok átdolgozására vonatkozó 
tervezetet főjegyző bemutatja, mire

elnök kijelenti, hogy azt a szaklap keretében 
juttatja el mindenkihez. Egyúttal javasolja, 
hogy a testület taglétszámára való tekin
tettel a tisztikar száma 1 elnök, 4 alelnök, 1 
főpénztáros, 15 előljárósági tag, 6 póttag és 3 
számvizsgálóban állapíttassák meg.

Frenreisz Antal, Reiner István, Lissauer 
Gyula, dr. Stransz Vilmos felszólalásai és el
nök felvilágosításai után az elöljáróság a ja
vasolt létszámhoz hozzájárul.

Elnök az elöljáróság megválasztására vo
natkozó határozmánynál azt a kérdést veti fel, 
hogy annak mandátuma 3 évre szóljon-e, vagy 
pedig turnusonként minden évben a létszám 
egy harmada újra választassék. Egyben utal 
az új szabályok azon rendelkezésére, hogy ne
gyedévenként kell pénztári jelentést előter
jeszteni.

Horti, Lissauer felszólalásai után
Elnök javaslatára az elöljáróság az éven

ként való kiesési rendszert fogadja el.
A z alapszabálymódosítások tervezete ezzel 

elfogadtatván, elnök jelenti, hogy annak teljes 
szövegét a szaklapban közzététeti.

A közgyűlés napját az elöljáróság elnök ja
vaslatára 1933 február 23 (csütörtök) délután 
5 órára állapítja meg. A  tisztújítás előkészí
tésére jelölőbizottságot választ, amelybe el
nökké Gál Am old alelnököt, Bauer György, 
Katona István, Lissauer Gyula és Reiner Ist
vánt küldi ki. Egyben az elöljáróság elhatá
rozza, hogy a közgyűlés után társasvacsorát 
rendez, melynek megszervezésére az elnöksé
get kéri fel.

Elnök bemutatja az ipartestületi munkaköz
vetítő december és január havi munkásságáról 
szóló jelentést, amely igen csekély forgalmat 
mutat fel. mely a ráfordított költségekkel nin
csen arányban.

Főjegyző bejelenti, hogy a személyzeti kere
seti adó megszabására vonatkozó polgármes
teri határozat megérkezett ugyan, de miután 
egyes kategóriák adóalapja, a ténylegesnél na
gyobbnak vétetett, annak helyesbítését kértük.

Frenreisz Antal a vendéglős ipartestület új 
munkabértáblázatára való hivatkozással az 
O T I átalányok revízióját kéri.

Steuer Marcell ugyancsak ezúton kívánja a 
kávéházak terheit csökkenteni.

Elnök rámutat a vendéglői és kávéházi mun
kások alkalmazási feltételeinek és illetményei
nek eltéréseire, a napibérosztályok különbsége 
amúgy sem olyan nagy, hogy ezzel az áldozat
tal ne biztosítsuk beteg munkásaink szociális 
igényeit.

Reiner István szóváteszi egyes kávéházak
nak munkásaikkal való bérmegállapodásait, 
melyek eredményekép a megállapított bértáb
lázat tételei sem respektáltattak. E kérdéssel 
foglalkozni kíván.

Elnök rámutat, hogy a legutolsó fizetésren
dezés múlt év június 1-én volt. Meg kell álla
pítani tehát, hogy a megélhetés olcsóbbodott-e 
és birjuk-e a munkás létminimumát garan
tálni 1 Nekünk mint testületnek magasabb 
szempontból kell a dolgokat bírálni. A z ter
mészetes, ha a munkaadó a munkásnak a szo
kásosnál nagyobb mértékű ellátást ad, ez fize
tésébe betudható.

Steuer Marcell, Reiner István, Frenreisz 
Antal felszólalásai után Katona István a kér
déssel nem kíván foglalkozni.

Elnök kijelenti, hogy amíg munkaközvetí
tőnk van, ennek irányítást kell adni és fizetési 
táblázatot kell megállapítani. Sokszor intéznek 
ily értelmű hatósági megkeresést hozzánk, 
amire válaszolni kell.

Lissauer Gyula: a munkaügyi bizottság fog
laljon állást ez ügyben és tegyen indítványt a 
közgyűlésnek.

Dr. Stransz, Harti hozzászólásai után
Elnök megállapítja, hogy Reiner István in

dítványát az elöljáróság magáévá teszi azzal, 
hogy felkéri a munkaügyi bizottságot, misze
rint a viszonyoknak megfelelően a legköze
lebbi elöljárósági ülésnek tegyen javaslatot.

Főjegyző ismerteti a zenészek betegbiztosí
tására vonatkozó törvényes határozatokat, va
lamint az OTI-nak a deficit fedezését célzó 
rendelkezéseit, mellyel a táppénzeket leszállí
totta és a beteglapok kiállításáért 20 filléres 
és a vényekért 30 filléres díjakat rendszeresí
tett. A  bejelentés tudomásul vétetett.
__ Elnök közli, hogy megjött a vigalmi adó 
újabb átalányozására vonatkozó polgármes
teri határozat, mely az átalányokat 10%-kai 
mérsékli. Ez azonban nem fedi a mi álláspon
tunkat, mert mi az adó teljes eltörlését kíván
juk. Figyelmeztet arra, hogy hátralékosok áta
lányt nem kaptak. Felhívja azokat a tagokat, 
akik hátralékuk miatt átalányt nem kapnak, 
jelentsék be a testületnél. Oda kíván hatni, 
hogy akik önhibájukon kívül hátralékba kerül
tek, ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe.

A_z elöljáróság elnök jelentését tudomásul 
veszi.

Főjegyző ismerteti a Kereskedelmi és Ipar
kamarának a zeneszerzői jogdíjak megállapí
tása ügyében megküldött felhívását és az erre 
beszerzett adatokat.

Elnök felemlíti, hogy eddig zárórameghosz- 
szabbítások esetén igazolni kellett a jogdíjak 
megfizetését. Ez ügyben a testület állást 
foglalt.

Elnök közli, hogy az ipartestületnek a kár
tyaklubok üzelmei ellen a belügyminiszter úr 
elé terjesztett beadványa eredménnyel járt és 
a klubok elleni eljárás folyamatban van.

A  jelentések tudomásul vétettek.
Az elektromosáram mérséklésének ügyével 

kapcsolatosan kérdőívek küldettek szét, melyre 
nagyon kevés válasz érkezett vissza.

Dr. Strausz Vilmos: Bizonyára nem értet
ték meg a kérdőíveket.

Reiner, Katona megjegyzései után
Elnök megállapítja, hogy az elektromosmű

vekkel kötött (szerződések volta kép nem szerző
dések. mert egyoldalii megállapítások.

Lissauer Gyula: Nem lehetne a terraszvilá
gítást reklámvilági tásnak deklarál tatni ?

Elnök figyelmeztet arra, hogy az ívlámpá
kat és neon világítási! reklámtáblákat a pénz
ügyigazgatóságnál be kell jelenteni.

Steuer Marcell kérdi, nem lehetne-e a vilá
gításnál hasonló akciót indítani, mint a fővá
rosi kereskedők?

Elnök kijelenti, hogy a kérdést állandóan 
napirenden tartja és reméli, hogy sikerülni 
fog e téren eredményt elérni.

Főjegyző felolvassa a munkanélküli alaphoz 
hozzájárult cégeket, valamint azok névsorát, 
akik az ipar testület megkeresését elutasították, 
vagy arra nem válaszoltak. Eszerint hozzá
járultak: Piatnik Nándor- és Fiai Rt. 100.
Gschwindt-féle szeszgyár 50, Törley József és 
Társa cég 50, IB U Sz Rt. 30, Kunstadter cég 
30. Püspöki uradalmi bérpince, Vác 10 P.

Nem járultak hozzá: Első Magyar Részvény 
Serfőzde Rt., Kőbányai Polgári Serfőző Rt., 
Gróf Somssich Tihamér Borgazdaság rt.. Hazai 
Likőr, Rum és Szeszgyár Rt.. Littke L. Pécs, 
Winter Hermann Rt., Zwack I. és Társa Rt.

A z  elöljáróság az adományokért köszönetét 
mond és sajnálattal veszi tudomásul az egyes 
cégek részéiül mutatott közönyt.

Elnök jelenti, hogy az áruházak versenye 
tárgyában összehívta a vendéglősök, cukrá
szok, sütők, hentesek, mészá rosok, ital mérők, 
kávémérők és fűszeresek képviseleteit, mely 
alkalommal részletesen letárgyalta az áruházak 
élelmezési üzemeinek terjeszkedése és árrom
bolásai folytán előállott helyzetet. A z  értekez
let megállapodott abban, hogy az áruházakat 
eszmecserére hívja meg és reméli, sikerül bé
kés úton megállapodni. Ha ez nem sikerül, ak
kor más formát fogunk találni az ügy elinté
zésére.

Majd felemlíti, hogy a Fővárosi Kereskedők 
Egyesülete körlevelet bocsátott ki, melynek 
tartalma a kávéházak lekicsinylését tartal
mazza. Ez ügyben érintkezésbe lépett az egye
sület vezetőivel, akik a dologról nem tudtak. 
Megígérték, hogy valamilyen módon elintézik 
ezt az ügyet, de ez mindeddig nem történt meg. 
Ezért levelet intézett hozzájuk. A  választ an
nak idején az elöljáróság elé terjeszti.

A z elöljáróság elnök intézkedéseit helyeslés
sel veszi tudomásul.

A  Kávéházi Alkalmazottak Sport Egyesü
letének kérelmére az elöljáróság 50 pengő se
gélyt szavaz meg.

A z  ülés bezárása előtt
Reiner István szólal fel és rámutat arra, 

hogy ez az ülés az elöljáróság utolsó ülése. A  
legközelebbi ülésen új elnökség és elöljáróság- 
fog megjelenni. Elmúlt 3 esztendő, amelyhez 
hasonlót nem éltünk meg és reméljük, többé 
nem fogunk megélni. Ezalatt az idő alatt az 
elnökség és főleg az elnök úr olyan munkát 
végzett, amelyre nincs példa. A z elnök űr, ha a 
legcsekélyebb dologról van szó, nem kímél fá
radságot és munkát, ezt a segítést nem tudjuk 
mással meghálálni, mint azzal, ami természe
tes is, hogy őt ismét — ami szintén természe
tes —  újra elnökünkké válasszuk. De ezenkívül 
a közgyűlés külön is köszönetét fog szavazni 
azért az odaadó munkásságért, amit a tagok 
érdekében kifejtett. Köszönetét mond az ipar- 
hatósági biztos úrnak, valamint a testület al- 
elnökeinek, különösen Gál Arnold úrnak, aki 
nagy szeretettel vesz részt az elnök munká
jában.

A  napirend ezzel véget ért, elnök az elöljáró
ság ülését befejezettnek jelentette ki.

Ha T Ü K Ö R  kell. W A G N E H -t  keresse fel 
^   ̂ Budapest, V II. S zövetség ucca 6. sz.
7’eiefon : 45-3-40. Üveg csiszoló- és tükörboritóte lep.

A mi kir. kereskedelemügyi miniszernek 
1933. évi 6991. számú rendélete a fogadókban 
( szállodákban■, penziókban), vendéglőkben, kó
réh ázakban, kávém érésekben, tejivócsamá
kokban, korcsmákban és cukrászdákban a nők 
alka l ma zását iá k korlátozása tárgyában kiadott 
lőő.l()2- 1930. K. .1/. számú rendelet egyes 
ren d el ke zéseinek m ód osítása tárgyában.

A  fogadókban (szállodákban, penziók bán) 
vendégi ők ben, kávéházakban, kávémérésekben. 
tejivócsarnokokban, korcsmákban és cukrász
dákban a nők alkalmazásának korlátozása tár
gyában kiadott 155.102—1930. K . M. számú 
rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása 
tárgyában az 1922:XIT. te. 57. §-ának G. pont
jában és 58. §-ában kapott felhatalmazás alap
ján a. m. kir. belügyminiszterrel egyetértve a 
következőket rendelem:

1. §. A  155.102— 1930. K . M. számú rendelet
2. §-ának első bekezdésében foglalt rendelkezé
sek helyére a következő rendelkezést kell fel
venni :

Vendéglőkben, kávéházakban, kávémé rések
ben, tej ivócsarnokokban és cukrászdákban a 
vendégek kiszolgálására és a fel írónői teendők 
végzésére huszadik életévüket még be nem töl
tött nőket alkalmazni tilos. Korcsmákban az 
említett teendők végzésére huszonnegyedik 
életévüket még be nem töltött nőket alkalmazni 
nem szabad.

Ez a rendelet kihirdetésének napjától szá
mított nyolc nap múlva lép életbe.

Budapest, 1933. évi február hó 8-án.
Dr. Fabinyi s. k. 

m. k ir. kereskedelem ü gyi m in iszter. * 1 2 * 4

Budapest Székesfőváros Polgármestere. 
80.258— 1933. V I. szám.

Tárgy: A nyilvános helyiségekben nyújtott
— de belépődíj fizetéséhez nem kötött — szó
rakozásban résztvevőkre megállapított vigalm i
adé) á ta l á ny ozása.

Határozat.
A  Budapesti Kávésok Ipartestületének és a 

Budapesti Szállodások- és Vendéglősök Ipar- 
testületének előterjesztett kérelmeire a vigalm i
adéról szóló szabályrendelet 6. §-ában nyert 
felhatalmazás alapján megengedem, hogy 
azok a nyilvánoshelyiség-tulajdonosok, akik az
1932. évi február hó 1-én kelt 8.815— 1932. VT. 
számú határozatom rendelkezéseinek pontosan 
eleget tettek, vagy az 1932. évi december hó 
31-ig terhűkre előírt vigalmiadóátalányt befi
zették;

1. az étel, ital felszolgálása közben a felszol
gáláson kívül zenével, énekkel stb-vel a közön
ség részére nyújtott, de belépődíj fizetéséhez 
nem kötött szórakozásban résztvevőkre a sza
bályi •endelet 4. §. I I I .  bekezdése a) és b) pont
jai szerint személyenként és esetenként 4 és 8 
nranyfillérben megállapított vigalmiadét, to
vábbá

2. a nyilvános helyiségben játszott kártya
vagy ezzel egy tekintet alá eső bármilyen más 
címen szedett bevétel után a szabályrendelet
4. §. TI. bekezdése szerint a. főváros részére be
szedett 25 százalékos vigalmiadét,

az 1933. évi január hó 1-étől kezdődőleg to
vábbi intézkedésig —  legfeljebb azonban —
1933. évi december hó 31. napjáig terjedő idő
ben havi átalány összeggel megválthassák;

egyúttal a nyilvános helyiségek tulajdonosai 
által fizetendő átalánynak havi összegét az étel. 
ital felszolgálása közben nyújtott szórakozás
ban résztvevők után, illetve a kártya stb. játék 
díja után az 1932. évi február hó 1-én kelt 
8.815— 1932. V I. számú határozatóimmal meg
állapított átalánynak 90. azaz kilencven szá
zalékban állapítom meg végérvényesen.

A  nyilvános helyiségekben rendezett u. n. 
rögtönzött táncmulatságokon résztvevőik után 
a szabályrendelet 4. §. I I I .  bekezdés c) pontja 
értelmében a fővárost esetenként és szemé
lyenként megillető 24 aranyfillér vigalmiadé 
átalányozása iránt előterjesztett kérelmet álta 
lános érvénnyel nem teljesítem, csak esetiül 
esetre előterjesztett egyéni kérelmet vagyok 
hajlandó tárgyalás alá venni. A z  olyan nyil
vános helyiségben, ahol a közönség táncolhat, 
továbbá ott, ahol a tulajdonos a zenével nyúj
tott szórakozásban résztvevők után a fővárost 
esetenként és személyenként megállapított 4, 
illetve 8 arany fillér átalányozását nem kérte, 
vagy pedig a megállapított átalányt nem fo
gadta el, végül amennyiben —  bármily okból
—  az átalányozást nem engedélyeztem, az adót 
a szabály ren delet 5. §-ának rendelkezései értel
mében városi adójegy ellenében kell beszedni. 
Köteles tehát a helyiség tulajdonosa akkor, 
amikor a vendég helyet foglal, a szórakozás 
neme szerint előírt 4, 8 vagy 24 aranyfilléres 
adójegyet —  a kettószakítással újból való fel-
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használásra alkalmatlanná téve — átadni, 
mert az adót csakis ilyenformán tekintem lero
vó ttnak. Köteles továbbá ágy a beszedett, mint 
a közönség részére kiadott adójegyekről pontos 
nyilvántartást, vezetni, melyből az ellenőrzés
sel megbízott tisztviselő hiteltérdemlően meg
állapíthatja azt. a körülményt, hogy a nyilvá
nos helyiségben nyújtott szórakozásban részt
vevők mindegyikétől az előírt adót adójegy el
lenében beszedték.

A  vigalmiadó-átalány kiszámítására, beszol
gáltatására vonatkozólag kiadott rendelkezései
met változatlanul érvényben tartom, vagyis az 
illető nyilvános helyiség tulajdonosa köteles a 
terhére• megállapított átalányösszeget minden 
hónapban, legkésőbb a hónap 20. napjáig be
fizetni. mivel ellenkező esetben az átalányozás
sal nyújtott kedvezményt minden további ér
tesítés nélkül vissza fogom vonni.

Utasítom a pénzügyi ügyosztályt, hogy je
len határozatom értelmében __ a folyamodók 
egyéni beadványainak elintézéseképen az áta
lánynak összegét számítsa ki, a számvevőség 
által terhűkre írassa elő és gondoskodjék az 
átalány befizetéséről.

Erről a pénzügyi ügyosztályt, a számvevő
séget. és az érdekelt nyilvános helyiségek tu
lajdonosait az ipartestület elnökségei útján 
értesítem.

Budapest. 1933. január hó 21-én.
A  polgármester helyett: 

Borvendég sk. 
alpolgármester.

H Í R E K
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MIRŐL NE  F E LE D K E ZZÉ K  MEG?
Febru ár 20-ig: befizetendő az á ta lán yozott és 

zenés kávéházak  v ig a lm i adója.
F eb ru ár 22-án (csütörtökön ) délután 5 órakor 

év i rendes közgyű lés  az ipartestü let tanácsterm é
ben. U tána társa sva csór a a D unakorzó k á vé
házban.

Feb ru ár 25-ig befizetendő a szem élyzet i l le t 
m ényeiből levon t kereseti. külön-, és rokkan t
ellá tás i adó.

F eb ru ár 28-ig ke ll beadni az 1933. é v re  szóló 
kereseti-, jövede lem - és vagyon adó  va llom ásokat.

M árcius 5-ig m eg fizeten dő az I. n egyed év i üz
letbér m ásodik részlete.

M árcius 6-ig m eg fizeten dő a nem áta lányozott 
t'»s zenés kávéházak v ig a lm i adója.

M árcius 10-ig az adóközösség ta g ja i tartoznak 
m eg fize tn i m árcius havi fo rg a lm i és fényűzési 
• dóátalányukat.

M árcius 15-ig fiz e t ik  a fényűzési adót azok, 
kik nem  ta g ja i az adóközösségnek.

B enyú jtandók  a  já rdafog l-a lási engedélyek  
irán ti kérvények.

A  m unkanélkü liek ja v á ra  m eg ind íto tt g y ű j
tés fo ly ik , a g y ű jtö t t  összegeket szívesked jék  he
tenként be fizetn i az ipartestü le t pénztárába.

| H arsán vi A d o lf , j  Lapu nk zártakor értesülünk 
hogy H a r s á n y i  A d o lf ,  a Budapesti K á vés  ipa-r- 
társu latnak két ízben is vo lt  elnöke f. é. febru ár 
14-én váratlanu l elhunyt. Tem etése feb ru ár 16-án 
d. u. fé lh á rom k or fo g  a rákoskeresztúri tem ető
ben végbem enni. —  H a r s á n y i  A d o lf  először 
N ém á i A d o l f  ha lá la  után. m ajd  utóbb a háborús 
évek  a la tt  W e in g ru b e r  Ig n á c  lem ondása után 
vette át az ipa rtá rsu la t vezetését és m in d ig  
nagy szorga lom m al, szeretettel, le lk iism eretesség
gel veze tte  a kávés ip ar ü gye it a legsú lyosabb há
borús időkben is. Ö kezdett fo g la lk o zn i a kávés
ipar történetével, ugyancsak ő vete tte  m eg  a ká
vésipari muzeum a lap ja it. Szám os éven  á t vezette 
a N ew yovk-kávéházat, am ikor ezt eladta, m egvá lt 
a kávésipartó l is, de m indenkor á llandó fig y e le m 
mel k isérte a kávésipar sorsát. E gész em bert vesz
tettünk el benne, em lékét k egye le tte l fo g ju k  m eg
őrizn i!

É v i rendes közgyű lés. A z  1932. é v i V I I I .  tcikk 
értelm ében  az ipartestü letek m inden év  febru ár 
v é g é ig  tartozn ak  m egtartan i é v i közgyű lésüket. 
E rendelkezésnek m eg fe le lv e , az ipartestü le t e lö l
já rósága  az év i közgyű lést f. é. feb ru ár 23 (csütör
tök) délután 5 órá ra  tűzte ki. A  közgyű lésnek ez
úttal, am in t a lapunk e le jén  közö lt tá rgysoroza t
ból kitűnik, bőséges n ap iren d je  lesz, amennyiben 
az új tö rvén y  szerin t te ljes  tisztú jító ét ke ll ta r
tani és az a lapszabályokat te ljes  szövegükben át 
kell do lgozn i. E lő re lá th a tó la g  az ip a r  aktuális 
kérdései is szóba kerülnek. K íván a tos , h o g y  a  köz
gyű lésen  a testü let ta g ja i m inél n agyobb szám 
ban je len jen ek  m eg. A  k özgyű lést este 9-kor a 
Dunakprzó-kávéházban tánsasvacsora követi, m e ly 
re külön m egh ivó t is küldünk. I t t  em lítjü k  m eg, 
hogy ugyancsak az ú j tö rvén y  rendelkezései sze
rint a testü let 1932. é v i zárszámadása, va lam in t

1933. é v i kö ltségvetése a közgyű lést m egelőző 8 
napon át a testület h e ly iségében  k i lesz fü g 
gesztve.

A z  adóközösség m egalaku lása tárgyában  fo ly 
tatott tárgya lások  vég e t értek  és most csak a 
pénzügym in isztérium  írásos döntését várjuk , 
hogy az adóközösség a laku ló közgyű lése m eg
tartható legyen . A  vonatkozó m egh ivók  id e je 
korán szét fogn ak  kü ldetn i. A d d ig  is azonban fe l
h ív ju k  azokat a közösségi tagokat, akik vá lla lt  
kötelezettségeiknek az e lő irt  határidőkben  nem  
fe le ltek  meg, há tra léka ikat ha ladéktalanul ren
dezzék, m ert ellenkező esetben az adóközösség v é g 
leges m egalakulása a lka lm áva l a tagok  sorából 
törö lte tn i fognak.

A  v ig a lm i adó áta lányozását tarta lm azó po lgár- 
m esteri határozatra  fe lh ív ju k  kartársa ink f ig y e l 
mét. A  m érséklés a m últ é v i á ta lányokka l szem
ben tovább i 10 százalék, am i nem  éppen tú ln agy  
engedm ény.

A z  ív lám pák  (szénrudas lám pák ) és a neon
csövek bejelen tésére külön körlevé lben  h ív ta  fe l 
íz e lnökség az érdekelt kartársakat. B á r  a  be je
im  tés h a tá r id e je  feb ru ár 14-én já r t  le, f ig y e lm e z 
tetjük azokat, ak ik  e term inust elm ulasztották, 
h ogy  e m ulasztásukat m ielőbb pótolják.

A z  áruházak versen ye ügyében  az ipartestü 
let elnöksége ú jabb értekezletre  h ív ta  össze f. é. 
febru ár 9-én az élelm ezési iparok  képviselete it, 
m ely  a lka lom m al behatóan m egbeszélték az áru 
házaknak az ezeket az iparoka t veszé lyeztető  ter
jeszkedését. A z  értekezlet M é s z á r o s  G yőző ipar- 
testü leti elnök in d ítván yá ra  abban á llapodott 
meg. h ogy  m egbeszélésre h ív ja  m eg  az áruházak 
vezetőségeit és m indenekelőtt békés m egegyezés
sel ig yekszik  e ba jokon  segíten i.

K eresk ed e lem ü gyi m in iszteri terveze t je len t 
m eg 170.246. X . 1932. szám alatt, a m e ly  szabá lyozn i 
óh a jtja  a m érnök i ok leve let szerzett egyén ek  mű
ködését. ak ik  ip a ri p á lyára  óhajtanak lépni és 
akiknek ipari szakképzettségüket igazo ln i kell.
A  m érnök, am ennyiben iparűzésre óha jt á ttérn i, 
il le tv e  ipa r körébe vá gó  szakm ai m unkát akar 
fo ly ta tn i, a  szakism eretet iga zo ln i tartozik . A  
g ya k o r la t h ián ya  szakv izsga  le té te léve l pó to l
ható. A  gyak o r la t id e je  különböző, a szakma és a 
m érnöki k a tegó ria  szerin t 3— 6 hónapban van 
m egá llap ítva . Pé ldáu l bányam érnök 3 hónap a latt 
aszta losipari jo go t, 6 hónap a la tt kárp itos jo go t 
szerez. A  gépészm érnök igazo lás nélkü l au tó ja 
vító , szerelő, lakatos, bádogos, vas- és fém eszter
gá lyos  és műszerész lehet. F é r f i  és női szabó, 
cipész és csizm adiam ester, kalapos, hentes és m é
száros csak hat hónapi g ya k o r la t  igazo lás után 
lehet. G yak orla t igazo lá sá ra  nincsen szükség a 
cégfestő , szobafestő és fényképészeknél. A  vegyész- 
m érnök lehet és drogista . A  kohóm érnök lehet 
kém ényseprő. E z  a tervezet sokat s e g ít  a  m érnö
kökön, azonban az iparosoknak erős konkurren- 
e iá t jelen t.

E z ügyben különben f. hó 17-ére a kereske
delm i és iparkam ara  ipartestü letközi értekezletet 
h ivo tt egybe.

Milyen béreket fizetnek a fővárosi bolt- és 
műhelytulajdonosok? A  belügyminiszter sze
rint november 1-én 3500 üzlethelyiség állt üre
sen Budapesten. De hát tulajdonképpen hány 
bolt és hány műhely van Budapesten1? Erre a 
kérdésre Illye fa lv i I. Lajos dr., a fővárosi sta
tisztikai hivatal igazgatója nagy könyvében 
adja meg a feleletet, amelyben a statisztikai 
hivatal a legutóbbi népszámlálás lakásviszo- 

I nyaira vonatkozó adatokat dolgozta fel.
Megtudjuk ebből a könyvből, hogy 1930. év 

végén volt Budapesten 5394 lakással kapcsola
tos bolt, volt ezenkívül 15.515 bolt lakás nél
kül. Ugyanakkor összeolvastak a népszámlá
lók Budapesten 2466 lakással kapcsolatos mű
helyt vagy műtermet és összeszámoltak 6126 
lakás nélkül való műhelyt. Volt 2300 raktár.

Érdekes, hogy közel 22 ezer bolt közül több 
mint 18 ezer Pesten volt és a 8600 műhely kö
zül közel 7300; a 2300 raktár közül pedig több 
gyón érdekes, hogy az a sok-sok bolt hogyan 
oszlik kategóriákra a bérek nagysága szerint.

Kiderül, hogy 16 s félezer bolt közül 2600 
van olyan amely négyezer pengőnél magasabb 
évi bért fizet; 3263 olyan bolt van Budapes
ten, amelynek a z  évi bére 501— 1000 pengő kö
zött ingadozik; 4664 bolt évi bére — az összes 
boltok 28 százaléka —  ezer és kétezer között 
mozog és végül az összes boltok 18 százaléká
nak, azaz pontosabban 3067 bolt évi bére két 
és négyezer pengő között ingadozik. Négy oly 
üzlet van, amelynek két esztendővel ezelőtt 50 
ezer pengőnél nagyobb évi bére volt, másik 
négy üzlet elérte az 50 ezer pengőt; 150 olyan 
üzlet van Pesten, amelynek évi bére 20—45 
ezer pengő között variál; 154 van olyan, amely
nek évi bére magasabb 15 ezer pengőnél, de 
nem haladja meg a húszezer pengőt; 357 olyan 
bolt van, amelynek évi bére nagyobb 10 ezer 
pengőnél, de nem haladja meg a 15 ezer pen
gőt; 436 olyan bolt van, amelynek bére több 
mint 7 és félezer pengő, de kevesebb tízezer 
pengőnél.

Megtudjuk végül a statisztikai hivatal ösz- 
szeállításából, hogy 545 bolt azért nem fize
tett bért mert maga a háztulajdonos használ
ta, 938 üzlet pedig 1930 végén nem volt ki
adva, azért nem hajtott bért. Természetesen 
ezek a rendkívül érdekes adatok a népszámlá
lás idejére, 1930 végére vonatkoznak.

A  filléres gyors után: panoráma-vonatok.
Az olasz vasutak ismét újítási vezetnek be az 
idegenforgalom fejlesztése érdekében a jövő 
évtől: a filléres gyorsok mellett a panoráma- 
vonatokat.. Ezt az újítást tavaly a belga vas
ul ak kezdték meg és pedig eredményesen. A  
cél itt az, hogy a menetrendet körülbelül úgy 
alkalmazzák, mint. a nagy kirándulóautóbu
szokét. A  panoráma-vonatok rendes gyorsa
sággal mennek mindenütt, ahol nincs érdeke
sebb látványosság, viszont a menet meglassul 
ott, ahol a vidék természeti, művészeti, városi 
vagy más panorámát mutat. íg y  egyes oly v i
dékeket nyugodtan lehet megtekinteni és meg
látogatni, ahol egyébként a vonat nagy sebes
séggel szokott elhaladni.

Utazás az ismeretlenbe. A  lengyel vasutak 
követték a francia vasutakon bevált .utazás 
az ismeretlenbe*4 példáját. Minden vasár- és 
ünnepnapon az utasok pontos időre gyűlnek 
össze a pályaudvaron és sejtelmük sincs róla, 
hová viszi őket a vonat. A  vasúti személyzet
nek tilos bármily erre vonatkozó felvilágosí
tást adnia. A  gyorsvonatok csak egy helyen 
állnak meg: az érkezési állomáson. A  „titok
zatos** vonatoknak nagy sikerük volt.

Csak működési engedéllyel zenélhetnek a 
kávéházakban a zenekarok. A  budapesti kávé
sok ipartestülete megállapodást kötött a Ci
gányzenészek Országos Szövetségével, amely
nek értelmében a zenekarok tagjai csak mű
ködési engedély alapján zenélhetnek nyilvá
nos helyeken.

Piszkos verseny hasonló névvel. A  jogsze
rűen használt, név sem használható az összeté
veszthetőségre alkalmas módon. (Kúria 1932. 
máj. 6. P. IV . 6774— 1930. sz.)

Kereskedőnek vagy iparűzőnek üzlethelyi
ség bérletére vonatkozó, levél alakjába foglalt 
szerződését feltételes illetékmentesség nem 
illeti meg, hanem feltétlenül- illetékköteles.
(Közigazgatási biróság 173. sz. jogegységi 

megállapodás.)
A  k ü lfö ld i honosoknak tanoncként va ló  szer

ződtetése. A z  egyes iparhatóságok, illetőleg- ipa r
testü letek elő tt a munkaadók o ly  kü lfö ld i honos
sal kötöttek  tamszerződést, aki a 100.000— 1930. B. 
M. számú rendelet 15. §-ában fo g la lt  rendelkezé
seknek m eg fe le lő  m unkavá lla lási en gedé lyt m ég 
nem kapottá M in th o gy  iaz idézett rendelkezés é r
telm ében kü lfö ld inek  az ország terü letén  m unkát 
v a g y  a lka lm azást vá lla ln i csak be lü gym in iszteri 
m u n kavá lla lási engedé ly  a lap ján  szabad, a keres
kede lem ügyi m in iszter fe lh ív ta  az iparhatóságot, 
figye lm eztesse a  hatósága terü letén  m űködő első
fokú  iparhatóságokat és ezek ú tján  az ipartestü 
leteket, h ogy  tanszerződés kü lfö ld i honossal csak 
az esetben köthető, ha a  kü lfö ld i honos érvényes 
m unkavá lla lási en gedé llye l rendelkezik. A  kü l
fö ld i honosoknak ip a ri m u n kavá lla lási en gedé ly  
iránt, benyú jto tt k é rvén ye i e lb írá lásáná l <azt a 
tényt, h o g y  azt m egelőzően va la m e ly  m unkaadó
va l tamszerződést kötöttek, a kereskedelem ügyi 
m in iszter m ég  a k ü lfö ld i jóh iszem űsége esetén 
sem fo g ja  fig y e lem b e  venni.

In gyen es munka, a) A  neve lt gyerm eknek  ne
ve lő  szü lei részére akkor vég ze tt  gazdaság i je len 
tőségű munkaerejét, szám ottevően lekötő m unkája, 
m időn m ár nem  él a n evelő  szü lei család i körében, 
az ellenkezőnek v ilá g o s  kikötése h iányában  sem 
vélelm ezhető ingyenesnek. (K ú ria , 1932 mov. 8. P . 
EV. 1566—1931). —  b) A  rokon i kapcsolatban á llók  
között az, ak i a  hozzátartozó háztartásában n eve l
kedett és a gazdaság körében vég ze tt  m unkálko
dásáéért kü lön kikötés nélkü l d íja zást nem köve
telhet. (K ú r ia , 1932 nov. 2. P . IV .  1046—1931).

B eszám ítás a  munkabérbe. A b b a  a muuka- 
bérbe, a m e ly  a  m unkásnak v a g y  v e le  szemben tö r
vényes e lta rtásra  jogosu lt hozzátartozóinak é let- 
fen tartására  szükséges, csak az o lyan  kár m eg tér í
téséből eredő e llenkövetelést leh et beszám ítani, 
am elyet a munkás a szo lgá la ti szerződésből fo ly ó  
kö te lezettségei m egsértésével a m unkaadónak 
szándékosan okozott A  m unkabérnek a v é g re h a j
tás a ló l mentes részébe csak ugyanazon  jo g a la p 
ból eredő követelést lehet szám ítani. (K ú r ia , 1932 
nov. 11. P . I I .  1927—1932. sz.)

A  próbaidő e g y ik  fe le t  sem köti. A z  a lku  1 
é v ig  próbaidőre szólt. H a t hónap m últán elbocsá
tották  az a lka lm azottat. A  K ú r ia  szerin t az 1 é v i 
k ikötés nem  azt je len ti, h ogy  lega láb b  1 é v ig  ta rt 
a szo lgá la ti v iszony, hanem  le g fe ljeb b  1 é v ig  ta rt
ható fenn  a b izonytalanság. (4270—1930. P . IV .)

T a rtó s  je lle g ű  betegség m ia tt i elbocsátás. A
K ú r ia  P . H . 5509—1930. sz. íté le te  szerint erre  m ó
dot ad az ip a r tö rv én y  94. §  e ) pontja : a 6egéd a
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szerződésileg- e lv á lla lt  munka te ljes ítésére képte
lenné vá lt.

F eg y e lm i eljárás. A  m unkaadó jogosu lt a szol
gá la ti és fe g ye lm i szabá lyza t a lap ján  a lka lm a
zo ttja  szo lgá la ti ténykedésének m egvizsgá lása  v é 
ge tt a fe g y e lm i e ljá rás  elrendelésére. E z  nem m i
nősíthető joge llen es  fen yegető  eszköznek. (K ú ria ,
1932 szept. 21. P . TI. 5161—1932.)

U j rendszer az osztrák vasutakon. A z  osztrák 
szövetségi vasutak igazgatósága  tek in tettel arra. 
h ogy  m ár az elsőosztályú  utasok sem veszik  
igénybe a drága étkezőkocsikat, e lhatározta, h ogy  
az étkezőkocsik eg y ik  fe lé t  bü fféknek  a la k ítja  át, 
ahol a pult m elle tt olcsó áron fogyaszth atnak  éte
leket és ita lokat azok az utasok is. akiknek nem 
te lik  a d rága  luxusételekre. í g y  b á rm ely  p illa 
natban átm ehet az utas a büffákocsiba. ahol akár 
hideg, akár m eleg  éte lt olcsó áron kaphat. B ü ffe - 
kocsik azokon a vonatokon is lesznek, am elyeken 
nincsenek étkezőkocsik.

G yors Intézkedést a kontárpörökben. A  kü lön
böző fővárosi és v id ék i érdekképviseletek , ú gy  a 
kereskedelmi*, m in t az ipari szakmában, hosszabb 
idő óta panaszolják, h ogy  a  jogosu la tlan  iparűzés 
eseteiben lassú tem póban fo ly ik  a  fe le lősségre- 
vonás és soká ig  késedelm eskedik a m araszta ló 
íté le t m eghozatala- M ost több érdekképvise let 
utal a rra  a kereskedelem ügyi m in iszteri rende
letre. am e ly  m eghagyta , h ogy  a rendőri büntető- 
b írák  a kontárpörökben soronk ívü l, sürgősen tűz
zék k i a tá rgya lások a t és a fe lje len tés  beérkezé
sétől szám ított nyo lc  napon belül a  lehetőséghez 
képest hozzák m eg az ítéletet, s e rendelet fe lh í
vásáva l p rób á lják  a kontárpörök gyo rs  elin tézé
sét va ló jában  keresztü lv inn i. E zze l kapcsolatban 
most azt kérik  a korm ánytó l, h ogy  a kontárpörök 
nagyszám ára  va ló  tek in tettel a g yo rs  és szak
szerű ítélkezés cé ljábó l szükséges lenne, h ogy  fő 
ként az elsőfokon m eg fe le lő  számú rendőri bün
tetőb írót rendeljenek ki. m ert csak íg y  va ló s ít
ható m eg  a legá lis  kereskedők és iparűzők k ívá n 
sága, a g y o rs  és rad iká lis  ítélkezés a  kontár
pörökben.

F iu m e i társasutazás Budapestre. A  fiu m ei La  
V ed etta  d‘Ita lia  nap ilap  1933 m ájus havában kü- 
lönvonatot ind ít Budapestre a Budapesti N em zet
közi V ásár megnyitása, a lka lm áva l. A  társasuta
zást, a m e ly re  m ár edd ig  is számos je len tkező  van. 
a z abbázia i A . V . I. T . A . utazási iroda  rendezi.

A  L iszt-ünnepség ism ertetője . A  nem zetközi 
L isz t Ferenc-versenyek e lőkészítőb izottsága  az
1933 m ájus 4— 20-ig tartó  zenei ünnepségek a lk a l
mából a S zékesfőváros Id egen fo rga lm i H iv a ta lá 
va l ka rö ltve  20.009 példányban, 5 n ye lven  m eg
jelenő. ízléses k iá llítású  prospektust adott ki. A  
prospektus a  versen y ism ertetését és Budapest ne
vezetességeinek röv id  le írá sá t tarta lm azza  és a 
közeli napokban fo g  szépen illu sztrá lva  a Székes- 
fő város H ázin yom d ájábó l k ikerü ln i.

M a gyaro rszá gga l va ló  gyorsabb  fo rga lom ért. 
Grácban az osztrák kereskedelm i és iparkam arák  
év i ülésén M eisner ta rtom án y i tanácsos követelte, 
h ogy  a lak ítsák  ki a közvetlen  és gyo rs  fo rga lm at 
S tá je rország  és M a gya ro rszá g  között. Éhez a  ti- 
ro li kam arák k ikü ldötte i is csatlakoztak.

Jelm ezbál a „Fasch in gszu g“  tiszte letére. A  de
cem ber 10-ikén B erlinbe ind íto tt budapesti kü lön
vonat viszonzásaként feb ru ár 19-ikén érkezik  Bu
dapestre az ú gynevezett Faschings-Zug. Ennek 
utasai azért jönnek hozzánk, h o g y  a pesti fa rsan g  I 
v idám  n ap ja it élvezzék. E zenk ívü l külön m agya r- : 
német bált akarnak tiszte letükre rendezni. Több  í 
m in t 600-an jönnek B erlinbő l. j

j

a R O R A N G E
f jü k  tiszta, egész narancsból sajtolt 
1^11 Ü D Í T Ő I T A L

fo gya sztá sra  készen e lőá llítva . 
F o rga lom b a  hozza a

^  C S I L L A G H E G Y I
jgji A s v á n y y i z u z e n
1iSÍ$ B U D A P E S T , V I ,  L E H E L  U C C A  8.
IpgffjjP T e le fon : 91-0-01, 90-0-72.

Társaskörökben vacscora k iszo lgá lta tása  ip a r
jo g i  m inősítés szem pontjából. E g y  társaskör ren
des havi fizetéssel b író  szakácsnőt a lka lm az, aki 
egyú tta l a gazdaasszonyi teendőket is  e llá t ja  es 
a társaskör ta g ja i részére hetenkint egyszer va 
csorát főz, am elyen  k izá i'ó la g  azok a tagok  vesz
nek részt, akik a rra  e lő re  je len tkeztek, azon sem 
a tagpk csillád tag ja i, sem  idegen  vendégek soha 
részt nem vettek  és nem vehetnek, a  vacsorához 
szükséges é le lm iszereket a  társaskör gazdá ja  
szerzi be és a tén y leg  fe lm erü lt  kö ltségeket a va 
csorán résztvevő  tagok  között arányosan szét
osztja, a vacsorákból tehát a  társaskörnek haszna 
nincs. E  heti egyszer i társasvacsorán k ívü l a ta
gok  rendszeres ven d ég lő i e llá tást (ebéd és va 
csora) nem kaphatnak. Ennek a társaskörnek a 
fen tiekben  részletesen ism ertetett az a tevéken y
sége, h ogy  az e lő re  je len tkező  tag ja in ak  hetenkint 
egyszer a sa já t háztartási a lk a lm azo ttjá va l az ön
kö ltség i á r m egtérítése ellenében vacsorát fő ze t és 
fe lszo lgá l, a vendéglősipar, i lle tő le g  á lta lában  az 
iparszerű ség fo ga lm á t k i nem m er ít i és ennél
fo g v a  a tevékenységihez iparűzési jo go s ítvá n y ra  
nincsen szüksége, i lle tő le g  ily en  jo g o s ítv á n y  ki 
sem adható. (64.007— 1928. K . M.)

„H attyú *4 Gőzmosó- és fehérnem ű kölcsönző 
v á lla la t  (Bp., VTI., K la u zá l u. 8.'* a legm odernebbü l 
ú jonnan berendezett üzem ével, m indenben a le g 
kedvezőbb fe lté te lek  m ellet* á ll kartársa ink  ren 
delkezésére.

M inden kávés tartson üzletében Zw ack-fé le 
U n icum ot és likőröket, m ert azt á llandóan kere
sik és fo gyasztják . A z  U n icum  eredeti palackból 
mérendő, m ert a ve vő  íg y  lá tja , h ogy  csakugyan 
eredeti áru t kap.

Iváncsics János óram űves és ékszerkereskedő 
cég R ákóczi út 9.. ahol a leg job b  órák és ékszerek 
a legolcsóbb árban kaphatók, óra  és ékszer ja  v i t á 
sok á ta lak ítások  jó tá llá ssa l eszközöltetnek.

Zw ack lik ö rg y á r  elsőrangú  g in -t és w h isky-t 
hoz fo rga lom ba , m e lye t b á rm e ly  k ü lfö ld i hason
ló ita lla l egyenértékűnek  a ján l a kartársak  szí
ves figye lm ébe. F en ti két c ikk sok kü lfö ld i m ár
kánál m ég jobb  is. M ixeléshez is páratlanok.

K a rtá rsa in k  fig y e lm é b e  a ján lju k  K  r  o n e- 
m e r  D á v i d  m árván y  ip a r i üzemét, Budapest, X , 
Szállás ucca 44. T e le fo n  41—2— 43. N eveze tt  c é g  a 
fő vá ros  lege lőke lőbb  kávéházainak m árván yb e
rendezéseit. szá llíto tta  eddig, m iért is  nagyon  m e
legen  a ján lhatjuk .

A téli szezon kapcsán
ajánljuk
kitünően bevált

teakeverékeinket
ás pedig

Imperial teakeverékeinket 
Royal teakeverékeinket 
Lipton rendszerű „
Príma kevert teánkat
am elyek  friss termésű, elsőrendű in
diai és kínai teafajtákból, bevá lt re
ceptek szerint vannak összeállítva, 
speciálisan kávéházi és éttermi célok  
szerint kipróbálva.

Szállítható 12.50, 6 és 2.50 kg-os ládákban

J a m a i c a  vágott angolrumot
50°/°-os és 60°/°-os m inőségben, több esz
tendős vágás, legelsőrendű minőség.

BUDAPESTI KÁVÉSOK ÁRUFORGALMI 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA

IVÁNCSICS JÁNOS órás és ékszerész
Budapest, R ákóczi út 9. Telefon:430-09.
A ra n yért, b riliánsért, zá logcédu láért ó r iá s i á ra 
kat fizetek . Z á lo gb ó l k iv á lto tt  a lk a lm i véte lek  
eladása. Óra- és ékszerjav ítások .

yCanttPS t e s t v é r e k  rí.
festi*, mázoló és 
t*MW9Í‘.tikxi» íparíizem
Budapest. VI, Horn Ede u. 5. Tel.: 19-4-51 18-5-23 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és 
falkárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

Á llandóan  dunántúli lám pázott és tea to jás
W I L H E L M  J Ó Z S E F

to jásnagykereskedő.
Bpest. I., M á rvá n y  u. 44. T e le fo n  544— 16.

a„ M A L A T A P E Z S G O S O R t
HOGYHA MINDIG ISSZA.EGÉSZSÉGÉT S PÉNZE 
EGYRE SZÉT JUTALOMKÉNT KAPJA VISSZA. 
GYÁRTJA A FŐVÁROSI SÖRFÖZÖ RT. KŐBÁNYÁN.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Q D Ö G Q Ö Q
□  sörkülönlegesség S z e n t  István Q

% P o r  tér sör §
q  a Polgári Serfőzde gyártm án ya

□ Q Q a m m a a a a c D D ö C ’ű

FIO VPT I Í tI U U I  PiATNIK NÁNDOR r 1 I ru A.J u n n : es F|A1 Budapest
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára, 
óvakodjunk az utánzásoktól I

M ag y a r  já ték k á ríy agy á r  R.-T.

PIATNIK NÁNDOR és Fim
Budapest. VII, Rottenbiller ueca 17

Telefon: J. 31 0 -63 . J. 45—3—71.
Alapittatott 1824

ISIOGL
I  márványtisztításra a legalkalm asabb!

H  G ötzl I.ÍDÓt „blDOL v e g y i term ékek  sjvára R.-T. 
j| Telefon: 96-6-86 és 9G-8-27._________________________

Budapesti Központi Á ltalános  
Tejes a rnok  Részv.-Társ
VII, R ottenbiller ncca 31.

Telefon: Aut. 462-63. 462-64.
462-65. 323-07. 

338-91 346-68. 350-16. 
Sürgönyeim : „Köztej Budapest”

A  fő vá ro s  kávéházai, szá llod á i é s  k ávé 
m éréseinek  szá llító ja . Tojás-osztály .

Felelős kiadó Szemere Géza — Merkantil-nyomda, Budapest, VIII, Hunyadi ucca 43.
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