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MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

Február 20-ig befizetendő az álalányozolt c> ze
nés kávébázak vigalmi adója.

Február 24-én (hétfőn) délután 5 órakor ren
des évi közgyűlés az iparleslíilel tanácstermében.

Február 25-ig befizetendő a személyzet illetmé- 
nyeiből levont kereseti-, külön- és rottkantellálási adó.

Február 2$)-ig kell beadni az 1935. évre szóló ke
reseti-. jövcderem- és vagyonadó vallomásokat.

Február 20-ig kell kifizetni a vigalmi adó hátra
lékokat.

Március 5-ig megfizetendő az I. negyedévi ház 
hér második részlete.

Március (i-ig befizetendő a nem átalányozotl és 
nem zenés kávéházak Vigalmi adója.

Március 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak 
lényűzési és forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Március 15-ig fizetik a fényű/ési adót azok. akik 
nem lagjai az adóközösségnek.

Benyújtandók a járda foglalás iránti kérvények.

J l íe  gfiivd
A Budapesti Kávésok Ipart est álét e 1930. február 

24-én (hétfőn) délután 5 órakor az. lpartesliilet ta
nácstermében (Vili.. József-krt. 38. I. 5.) tartja meg

16-ik évi rendes 
KÖZGYt )  L É S É T

melyre az ipartestület tagjait és a kávésipar barátait 
tisztelettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok nem határo
zatképes számban jelennének meg. az f. évi március 
2-án (hétfőn), délután 5 órakor az ipartestület tanács
termében ugyanezen napirenddel fog megtartatni.

Budapest, 1936. február 10-én.
Dr. Havas Nándor sk., Mészáros Győző sk.,

főjegyző. elnök.

N A P IK É N D :

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1935. évről szóló jelentés.
3. Az 1935, évi zárszámadások előterjesztése ea 

jóváhagyása.
4. Az 1936. évi költségvetés előterjesztése és 

jóváhagyása.
5. Az alapszabályok 16., 21. és 25. jj-a értelmében 

megüresedett tisztségek betöltése, (elnök, alelnökök. 0 
elől járósági tag, 6 póttag, 3 számvizsgáló, ipartestületi 
szék tagjainak megválasztása, esetleg megüresedő 
tisztségek betöltése, mester és segédvizsgáló bizottság 
megválasztása).

6. Határozathozatal az ipartestület ügyészi állásá
nak betöltése tárgyában.

7. Ipartestületi szék alapszabályainak megállapí
tása.

8. Irányárak megállapítása tárgyában határozat.
9. Iparosok nyugdíjbiztosítása ügyében határozat

hozatal.
10. Esetleges indítványok.

Kivonat az alapszabályukból:

14. §. A közgyűlés határozatképes, ha azon az ipartestü
leti szavazásra jogosult tagoknak legalább 10%-a jelen van.

A napirendre fel nem vett indítványok csak abban az 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 tag aláírásával, há
lom nappal a közgyűlés előtt, írásban az elnöknél beudattak
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Kivonat az M32. évi \ 111. törvénycikkből:

11. §. Az ipar les Kilétben mindéi) tagnak van tanácskozási 
és szavazási joga, szenvedő választói joga ellenben csak olyan 
tagnak van, aki magyar állampolgár és aki az iparit síidet mű
ködésének területén legalább három év óta iiz képesítéshez 
kötött ipart.

Tanácskozási és szavazási jogát nem gyakorolhatja és az 
ipartestületben semmiféle tisztet be nem tölthet és semmiféle 
megbízatást nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tagnak olyan 
helyettese:

1. aki gyámság, gondnokság vagy esőd alatt áll;
2. aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágyból elkö

vetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll. továbbá aki fegy
házbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbüntetésre, 
hivatalvesztésre vagy a politikai jogok gyakorlásának felfüg
gesztésére szóló ítélet hatálya alatt áll;

3. aki a tanácskozási és szavazási jog gyakorlásának szü
netelését, vagy a kapott megbízatás visszavonását kimondó 
fegyelmi ítélet hatálya alatt áll;

4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van.

Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok személyesen, 
jogi személyek, a részvénytársaságokat és szövetkezeteket is 
ideértve, meghatalmazott képviselőjük útján, közkereseti tár
sasagok az üzlet vezetésére jogosított tagjuk útján gyakorol
hatják. Az iparnak kiskorú javára gyakorlása esetén az ipar- 
testületi tagsági jogokat az gyakorolja, aki az ipart kiskorú 
javára űzi.

* * *
.1 közgyűlés időn este i) órakor, a Itogid-szálló ( VII.. Erzsébet- 

körút 49.) különtermében társasvaesora. l-'gy teríték ara 3.— 
pengő. A társas vacsorán vendégeket szívesen tálunk. A vacso 
ran való részvételt kér jük előzetesen be jelenteni. I etetőn 
32-1 05).
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Közgyűlés előtt
Egy év munkájáról van hivatva számol adni ipar- 

testületünknek folyó évi február 24-én tartandó köz
gyűlése, Lapunk jelen számában közzétett jelenté
sünk részletesen mutatja azokat a munkákat, ame
lyeket az év folyamán teljesítettünk, amelyeknek 
egyenként és összesen az volt a célja, hogy az ipar 
sorsát jobbra fordítsák

Ha ez nem mindenkor és mindenben sikerült, 
nem a testület működésén és alkotmányos szervein 
múlott. Az öszekúszált világgazdasági viszonyok ha- 
tásaképen állatni pénzügyeink és gazdaságunk érzi en
nek hatását. Amikor egyik oldalon a már meglevő és 
annyira indokolt közterhek csökkentésére nincsen 
mód, a másik oldalon a nemzetközi kereskedelmi vi
szonylat a behozatal és kivitel oly irányú rendezését 
involválták, amelyekből az iparnak újabb terhei szü
lettek. Pénzügyi téren tehát iparunk munkája és tö
rekvése meddő, eredménynek kell tekintenünk azt, 
hogy nagyjában és egészében a közterhek végösszege 
nem emelkedett.

Kétségtelen eredményeket értünk el az ipari 
közigazgatás terén, ahol ina már az üzletalapítások 
kérdése gyökeresen szabályoztatott és nem kell fél
nünk az ötletszerű üzletalapítások árrombolásalól.

A legsúlyosabb probléma azonban az a munkás
ság, amelyet maguk az iparüzök fejtenek ki és amely 
nem mindig szolgálja iparunk exisztenciális érdekeit. 
Ipartestülelünk évek hosszú során ál tartózkodott a t
tól, hogy az egyes üzletek intern üzletvitelébe bele 
avatkozzék. Mindig féltékenyen óvtuk az iparűzés és 
üzletvitel szabadságát, sajnos, ma már oda jutottunk, 
hogy testületünk munkásságát erre a területre is ki 
kell terjeszteni és intő szóval, figyelmeztetéssel, ha 
lehet erélyesebb eszközökkel rá kell kényszeritenünk 
kartársainkat a reális üzleti szempontok betartására.

Sokat írtunk és beszéltünk az árrombolás súlyos 
konzekvenciájáról, arról a helyzetről, amelyet a kal
kuláció nélkül való üzletvitel teremtett. Bár nagyon 
sokan belátták testületünk felfogásának helyességét és 
az irányítás szükségét, az eredmény e téren nagyon 
kezdetleges.

f»y tudjuk, hogy a közeljövőben életbelépő ipar- 
Iörvény novella es egyéb rendelkezések több joggal 
ruházzák fel a testületet. Nagyon szeretnők, ha arra 
kerülne sor és kartársaink maguk is belátnák azt, 
hogy az eddigi módon folytatott árrombolás csak a 
katasztrófára vezethet.
_____  Mészáros Győző.

Chrómoztassa, nickeleztesse (elszerelését
NEMES EDE cliroinozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45.

__ ______ Telefon: 18-D-80.
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Előljárósági ülés
1938. FEBRUÁR lü-ÉN.

A közgyűlési megelőző előljárósági ülés jóformán 
tisztun u z o k u u k  a tárgyuknak előkészítésére szoritko- 
zoit, amelyek a közgyűlés napirendjére kerülnek, 
így megleüetósen rövid napirendje volt, amelyet a 
megjelent előljárósági tagok nagy ligyeleinmei es ei- 
(leklóüéssel kisértek.

Az elöljáróság ülésén resztvettek: Mészáron Győző 
elnök, Dr. Uernády Jenő iparimtósági biztos, Gál 
Arnold, Szabó Hamuéi, Dr. Struusz Vilmos alelnokok, 
Dodó Adolj, tlorti Károly, Katona István, Kluuber 
József, Lissuuer Gyula, Oltó Dezső előljárósági tagok, 
Dauer Györyy pénztáros, Strasser Béta, Weinyruber 
László számvizsgálók, Dr. Havas A undor lejegyző.

Kinők az ülést megnyitva bejelentette, hogy Sinyer 
Kálmán, Rónai Miklós és Weinyruber Jynác eloljáro- 
sági tagok elmaradásukat kimentették.

Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére elnök Olló 
Dezső és Kluuber József előljárósági tagokat kérlelek

Bemutattatotl az 1936. január 21-én tartott ülés 
jegyzőkönyve, amely észrevétel nélkül heiybenha- 
gyatott és hitelesíttetett.

Bejelentetett, hogy özv. Száuuy Sándorné iparen
gedélyt nyert, illetőleg iparát özvegyi jogon íolytatja, 
a tagok sorából töröltetlek: Szávay Sándor (elhalálo- 
zás miatt), Sebők Sándor (intim), özv. Gellert Gyuláne 
(Darling). A bejelentések tudomásul vétettek.

Főjegyző jelentést lesz a Kereskedelmi és Ipar
kamarában folyó évi január 31-én tartott értekezlet 
napirendjéről és lefolyásáról.

Az értekezleten napirenden volt a kávémérök 
fánk-sütési joyosultsáya, a kifőző és vendéglős ipar 
munkakörének szabályozása, a kávéházi szabályrende
letnek az üzlethelyiség nagyságára vonatkozó része, a 
billiárd szalonok ügye és a kávés és vendéglős ipart 
folytatók kettős tagdíjának rendezése. A kávésipart 
érdeklő ügyekben a kávéházak alapterületére vonat
kozó rendelkezés, illetőleg a kávémérő és kávésipar 
szélválasztására vonatkozó indítvány ügyében az ér
tekezlet folyamán abban állapodtunk meg, hogy a 
Kávémérő Ipartársulattal külön megbeszélést fogunk 
folytatni. Ez a rendelkezés azóta meg is tartatott és 
megállapodás történt az iránt, hogy a két érdekeltség 
oly értelmű előterjesztéssel fordul a székesfőváros 
polgármesteréhez, hogy a kávéházak minimális alap
területe a kávémérések maximális területe legyen, 
hogy ilymódon a törvényes képesítés elve ne játszas- 
sék ki.

A billiárd szalonok ügyében az értekezlet meg
állapodott abban, hogy arra kéri a kamarát, miszerint 
ezek megszüntetését javasolja, illetőleg újak engedé
lyezéséhez ne járuljon, a meglévők is egy bizonyos 
türelmi idő után szűnjenek meg.

A vendéglős és kávésipart folytatók kettős tag
sági díja ügyében ugyancsak az értekezlet kérése 
folytán külön megbeszélést fogunk folytatni a ven
déglős ipartestülettel és ennek eredményét fogjuk a 
kamarának bejelenteni. Az elöljáróság az előadottakat 
tudomásul vette.

Elnök jelenti, hogy az elöljáróságnak a mull 
ülésen hozott határozata folytán levélben kereste meg

STÚDIÓM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti K r é t a , K M
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

a fővárosi jéggyárak vezetőségét, azonban a levélre 
választ még nem kapott; a kérdést természetesen to
vábbra is napirenden tartja.

Bemutattatott és felolvastatlatott az 1935. évi 
zárószámadás és vagyon mérleg, amely szerint a tes
tület bevételei az 1935. évben 78.267.53 pengői leltek 
ki, kiadásai pedig 76.519.82 pengőre rúgtak. Egyen
legképen 38.528.40 pengőt viszünk át az 1936. eszten
dőre. — Az ipartestület tiszta vagyona az 1935. 
év végén 169.970.50 pengőt lett ki. Az elöljáróság a 
zárószámadásokat jóváhagyta és kimondotta, hogy 
azokat a közgyűlés elé terjeszti.

Bemutattatott az ipartestület 1935. évi munkás
ságáról szóló részletes jelentés, amelyhez az elöljáró
ság hozzájárult és a közgyűlés elé terjeszteni rendelt.

Felolvastatolt az 1030. évi költségvetés, amely a 
bevételekre 108.138.90 pengőt, a kiadásokra pedig 
81.272.— pengőt; várható egyenlegként tehát 26.866 
pengő és 40 fillér összeget irányoz elő. Az elöljáróság 
a költségvetéshez hozzájárul és annak a közgyűlés elé 
való terjesztését mondja lú.

Bemutattattak a közgyűlés elé terjesztendő indít
ványok és pedig: a) az ipartestületi ügyészi állás be
töltése; b) az ipartestületi szék alapszabályainak meg
állapítása; c) állásfoglalás az árrombolás rendezése 
tárgyában; d) a kötelező iparos nyugdíj tekintetében 
való állásfoglalás.

Lissuuer Gyula nyomatékosan hangsúlyozza, hogy 
az irányárak tekintetében való állásfoglalást és 
intézkedést eminens érdeknek és sürgősnek tartja, 
kéri az elnököt, hogy ezt az ügyet tartsa napirenden, 
mert főként a kisebb kávéházak helyzete tarthatatlan.

Az elöljáróság az előterjesztett indítványokhoz 
egyhangúlag hozzájárul.

Elnök felhívja az elöljáróság tagjainak figyelmét 
arra, hogy a közgyűlés folyó évi február hó 24-én les/ 
megtartva, kéri, hogy azon minél nagyobb számban 
jelenjenek meg, hívják fel a megjelenésre a kartársa
kat és vegyenek részt az utána este 9 órakor a Hoyal 
szállóban megtartandó társasvacsorán.

Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság ülé
séi berokesztette,
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A budapesti Kávésok Ipartestületének évi jelentése
1935. évi működéséről

Mini apró kö vöcskök höl összoállilotl mozaik, az 
övi jelentős az ipartest illet munkásságának egységes 
képét mutatja. Minden nap más-más ügy, más kérdés 
kerül napirendre, látszólag egymással való minden 
összefüggés nélkül. Az év végével a testiilet mun
kájának összefoglalásakor — kialakul az a sokszínű 
és sokoldalú tevékenység, melyet a testület az. ipar ér
dekeinek megvédéséhen és elöhhreviteléhen kifejt.

Bármily kis mozaikok adják az egésznek a képét, 
az érdekképviseletek munkásságát nem szabad és nem 
lehet lebecsülni.

Viszonyaink nem adnak módot es alkalmat arra, 
hogy iparunk agyét mérfüKles lépésekkel vigyük 
előbbre. Így csak apró lépésekkel tudunk előbbre Ha
ladni, tért nyerni, luképen arra ügyelve, hogy elfog
lalt pozíciónkat, iparunk tradicionális nívóját megvéd- 
jük és megőrizzük.

A mai viszonyok mellett ez sem kis munka. Ipa
runkban, sajnos, olyan jelenségek mutatkoznak, ame
lyek nemcsak a nívót, de az ipar fennállását is veszé
lyeztetik.

Míg a mull évek folyamán testületünk munkás
sága főként a közterhek és egyéb költségek könnyíté
sére és elviselhetőbbé léteiére irányult, ma akarva - 
nemakarva, kénytelenek vagyunk emellett az üzletvi
tel módjával, különösen pedig az árpolitikával is ép 
ily intenzivitással foglalkozni, meri ennek kinövé
séit már majdnem el viselhet ellennek érezzük.

A testületünk kötelékébe tartozó üzletek forgalma 
nagy átlagban bizonyos nívón stabilizálódott. Az előző 
év forgalmához képest bevételeink ha nem is csök
kenlek. de nem is igen emelkedtek.

Amikor tehát a bevételi és kiadási tényezők löb- 
bé-kevésbé megállapodottak, a testület feladata az 
hogy ez. adott tényezők alapján az üzletvitel gazdasá
gosságát. jobb jövedelmezőségét igyekezzék előmozdí
tani.

H törekvésnek legnagyobb akadálya az iparunk
ban mindjobban elharapódzott <írmmbolás. mellyel 
már a múlt évben is foglalkoztunk és amelynek leküz
dését állandóan napirenden tartjuk.

Éz az árrombolás elleni harc volt az elmúl! esz
tendő munkájának kiemelkedő része, mely eddig nem 
éri véget, sőt ma is csak a kezdet kezdetén van.

írásban és szóban, felhívásokban, figyelmezteté
sekben mulattunk rá az árrombolás okozta larthatal- 
lan helyzetre és annak következményeire, majd az év 
vége felé gyakorlati intézkedésekkel próbáltuk ezt a 
kérdési megrendsznbályozni. Kezdeményezésünk álta
lában iparunkban a legteljesebb megértésre és vissz
hangra talált. Sajnos azonban az ügy bizonyos oldal
ról még kezdeti stádiumban ferde beállításban idő- 
elöli a nyilvánosság elé került és sajlöpoléinia tárgya

leli. Anélkül, hogy ez ügyben felfogásunkat megvál
toztatnák, a kérdést továbbra is napirenden tartjuk és 
annak megoldása az 19S6. esztendő feladata lesz.

11.

Az iparunkat érintő különféle kérdésekre áttér
ve, elsősorban a fennálló törvényekkel, azok vegre- 
liujUtsuvui és az év folyamán kiadott renuelelekkel — 
amennyiben azok iparunkat érintik — kell foglal
koznunk.

Évi jelentésünknek állandóan visszatérő pontja 
es kérése az árdrugitasi visszaélésekről szoló 1920: 
XV. te. eltörlése. Ma, amikor az árrombolás elleni küz
delem van napirenden és ennek megfekezesere részben 
a tisztesség leien versenyről szóló törvények alkalma
zását, részben más intézkedések kiadásai sürgetjük, 
e törvény fenntartásának semmi gyakorlati jelentősege 
nincsen, tisztán arra szolgál, hogy egyesek kicsinyes 
okokból vagy szeszélyből kellemetlenségei okozzanak 
az ipar űzőnek.

Az év folyamán választatott szét a kereskedelmi 
minisztérium két tárcára, az egyik a kereskedelmi és 
közlekedésügyi minisztérium, a másik az ipar ügyi mi
nisztérium. A vendéglátó és idegen forgalommal kap
csolatos iparok a kereskedelemügyi minisztérium ha
táskörében maradtak, viszont az ipari közigazgatás, 
törvényhozás ügye az új minisztérium hatáskörébe 
utaltatott. A szétválasztás óla eltelt idő nem adott al
kalmat arra, hogy annak hatásait megérezzük.

Az 1921. évi IV. le. {italmérési törvény) revízióját 
évek óta sürgetik az. érdekeltségek, mindeddig e kér- 
dés nem került újból napirendre. Mindössze annyi 
történt, hogy a székesfővárosi m, kir. Pénz ügy igazga
tóság az iparengedélyek megszerzése alkalmával a 
szükséges okmányok másolatban való becsatolását en
gedte meg.

Az 7922. évi XI/. Ic. (iparlorvény) végrehajtása 
során két rendelkezést, illetőleg annak tervezetét kell 
megemlítenünk. Az egyik az. hogy az iparűzőknek 
nagy része évek óta kifogásolja az iparlorvény I. S 
óban megszabott közkereseti és hetét: társasági formá
jában képesítés nélkül való iparűzést. másrészt a/, 
illető érdekeltségek kifogásolják, hogy a kereskedők 
bizonyos cikkek elkészítésére vevőiktől mértéket vesz
nek és azokat elkészítik. Az ipartörvény 4. ij-ában 
foglalt közkereseti és betéti társaságok iparűzésére 
vonatkozó rendelkezés számtalan alkalmat ad a képe 
■ütés kötclezettésgének kijátszására és igy ennek ren
dezését magunk is kívánatosnak tartjuk. . , ,

Az ipartörvény végrehajtásával kapcsolatos a ke
reskedelemügyi miniszternek az 1922. évi XII. te, Ö8 
S áliak végrehajtására vonatkozó magyarázó rendeleti', 
amely új iparengedélyek kiadásánál a közsziikséylcl

M o e z n i k -m  u s t á r  legyen minden asztalon I
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mérlegelését és figyelembevételét szigorúan előírja 
Arra való tekintettel .hogy az iparengedélyek megta
gadása egyes kerületben teljes zárlattal .járt és így 
nemcsak új iparengedélyek kiadását, de már fennálló 
üzletek átruházását lehetetlenné telte, az érdekeltsé
gek előterjesztésére a kereskedelemügyi miniszter 
72.f>20/XVIl/19.‘H. szám alatt magyarázó rendeletét 
adott ki. amelyben lehetővé tette, hogy kivételes mél- 
lánylást érdemlő esetekben, úgyszintén iizletálruházá - 
sok alkalmával az új iparengedély a zárlat ellenére is 
kiadható egyen. Ma a helyzet az. hogy a főváros IV. 
és VI. kerületében van zárlat.

Ugyancsak az ipari örvény végrehajtásával kap 
csoialos. illetőleg a székesfővárosi szabályrendeletben 
van megszabva a kávéházak alapter ölel éré vonatkozó 
határozmány, amely az utóbbi évek folyamán szám
talanszor figyelmen kívül hagyatott. Ipartestületünk 
előterjesztésére a székesfőváros polgármestere eg\ 
konkrét esetből kifolyólag arra utasította az alárendelt 
hatóságokat, hogy új iparengedélyek kiadásánál a ká
véházak alapterületére vonatkozó határozmány szigo 
rúan tartassák be.

Egyébként sajnálattal jelentjük, hogy a szállodai, 
vendéglői és kávéházi ipar gyakorlásáról szóló sza
bályrendelet átdolgozása ez évben sem került napi
rendre.

A zenéléési záróm meghosszabbítása, a jánihó en- 
yedélitek ügyében újabb, meg újabb előterjesztéssel 
fordultunk az illetékes hatóságokhoz, a kérdés elin
tézését állandóan sürgettük, sajnos minden ígéret el
lenére a kérdésekben döntés még mindig nem történt.

A járdafofílalási engedélyek kiadása. valamint 
azok díjának leszállítása ügyében ismételt előterje^z 
léssel fordultunk az illetékes tényezőkhöz, azonban ér
demleges elintézést nem kaptunk.

A vasárnapi szesztilalom ellen folvtalott Küzdel
münk ez év folyamán némi eredménnyel járt. ameny-
nyiben a kereskedelmi mini-ztérium. hajlandónak mu
tatkozott azoknak az üzleteknek, amelyek ideuenfor
galmi szempontból tekintetbe iönnek. engedehl mini 
arra. hogy égetett szeszesitalokat vasárnap is kimér
hessenek. Minthogy ez intézkedés esik iparunk e->\es 
búdéira vonatkozol' volna, ipartestül.tünk annak ke
resztülvitele ellen, illetőleg engedélyek általános ki
adása mellett foglalt állást

Itt említjük meg. Imev a m kir. Államrendőrse1; 
főkanitánva az ebeknek a nnilnáims hcb<iséf'ekhe v«lő 
bevitelét tiltó régi rendelkezését újb'l felelevenítette.

Állást foglaltunk a billiárd és rnmmy szalonul' 
elterjedése tárgyában, amelyek a kávéházak üzletágát 
súlyosan érintik.

A mull évi október 15.-ével a földmivelésiigyi 
minisztérium rendeleté folytán felszabadult a tejfor- 
ynloin, amely a lejnek eddig teljesen kötött forgalmát 
megszüntette, illetőleg a maximális árakat hatályon 
kívül helyezte. A rendelet kiadása nyomán rögtön le
szállónak a lej és tejtermékek árai. Tisztán a termelői 
maximális ár maradt életben, mire nézve a lőldmívo- 
lé-iigyi miniszter október I-én 80.290 I9Öí>. szám alatt 
rendeletet adott ki.

Év közepén jelent meg a kereskedelemügyi mi

D  Tűzhely 
rechaud
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tejforraló 
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vízmelegítő 
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kávé, tejhütő 

vízhűtő 
habtartály 

kiadó asztal 
pohártartó 
edénymelegitő 

mosogató stb. stb.
Gyártja és javítja

Edinger Artlinr k .
B P E S T. IV ., P E T Ő F I S Á N D O R -U . 5 .
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niszternok két rendeleté a legkisebb munkabérről es 
a 48 órás munkahétről. Véleményünk szerint iparunk 
hun ily intézkedésekre szükség nines már azért sem. 
mert a vendéglátó iparok e szempontból külföldön is 
különlegesen bíráltainak el

A székesfőváros lakbér rendelet ének tervezetéhez 
ipartestületünk észrevételeit megtettük és az iparun
kat sértő intézkedések orvoslását kérelmeztük.

Az újévi ajándékok osztogatására vonatkozó ipar
testületi határozatot ez évben is fenntartottuk.

Végül a hadigondozottak alkalmazására vonat
kozó törvények, valamint az e tárgyban kiadott mi
niszteri rendeletek végrehajtására kartársainkat. Iel
hívtuk.

III
Évek során át panaszoltuk az iparunkra nehezedő 

közterheket és az adózási és pénzügyi rendelkezések 
változatlan fenntartását. Sajnos, ezeken ez évben sem 
történt változás.

Már múlt évi jelentésünkben említést tettünk az
1934. december elsejével életbelépett szikvíz és ásvány
víz adóról, amelynek jövedelme a főváros idegenfor
galmi és fürdőügyi céljait szolgálja. A rendelet végre
hajtása során több ízben eljártunk a székesfővárosi 
Központi Gyógv- és Üdülőhelyi Bizottságnál és igye
keztünk a törvény végrehajtása körül megfelelő könv- 
nyítéseket elérni.

Fényűzést és Forgalmi Adóközösségünk bár mint 
külön jogi személy ipartestületünktől függetlenül mű
ködik, de arra való tekintettel, hogy a fényűzési és 
forgalmi adó iparunknak igen súlyos megterhelése, 
azt e helyen is megemlítjük. Adóközösségünk ez év
ben 3. évét élte. Az 193-1. december 19-ára egybehí
vott közgyűlés felhatalmazta az elnökséget a tárgya
lások folytatására, amelynek lezárta után az adókö
zösség 1935. március 8-án alakult meg. Az adóközös
ségbe az év elején 101 tag lépett be. akiknek átalánya 
fejében a kincstár 243.202.-— pengőt rótt ki. Az év 
folyamán belépett hét tag. üzletmegszüntetés, hátralé
kok miatt pedig hét tagot zárt ki az adóközösség in
tézőbizottsága.

A pénzügyi hatóságok megkeresésére az év elején 
történt adókivetésekhez minden kerületben szakmai 
szakértőket küldöttünk ki, akik a hatóságoknak a 
kellő felvilágosításokat megadták és igyekeztek kar-

A n a p tó l  k iszőkü lt ,  h en n á zo tt  
é s  m i n d e n  e l r o n t o t t

társaink segítségére lenni.
A személyze t i  kereseti adó úgy mint az előző évek

ben, ez évben is átalányozás formájában tartatott fenn. 
Az 1934. évben megállapított átalányokat a székesfő
város polgármestere május folyamán felmondta és en
nek folytán hosszabb tárgyalások után 1935. július 
1-től kezdve új kereseti adó táblázat lépett életbe.

I-Iasonlóképen fenntartatott a vigalmi adó besze
désére érvényben volt átalány, amely ipartestületünk 
előterjesztésére ez évben is 5%-kai mérsékelteiét!.

A járdafoglalási díjak mérséklése iránt, mint min
den évben, ez évben is előterjesztéssel fordultunk a 
főváros polgármesteréhez, kérésünk azonban a fővá
ros pénzügyi helyzetére való tekintettel nem teljesült.

Napirenden tartottuk és állandóan kérelmeztük 
az elektromos áram. valamint a gáz árának leszállítá
sát, mire nézve a főváros illetékes osztályai állandóan 
tanulmányokat folytatnak, azonban a kérdés az év 
folyamán nem került döntésre.

A társadalombiztosító járulékok ügyében az áta
lányok változatlanul fenntartatnak, csupán a személy
zet által élvezett ellátás értékelése ügyében adatott ki 
egy új rendelet.

A mindjobban növekvő hátralékok rendezése tár
gyában az ipari érdekeltségek országszerte előterjesz
téssel fordultak a m. ldr. belügyminisztériumhoz, mire 
a július 28-án megjelent fi 500/1935. M. R. számú ren 
delet egyéb intézkedései során módot adott arra, hogy 
az érdekeltségek előterjesztett kérésére a fennálló hát
ralékok revízió alá vétessenek, esetleg leszállíttassa
nak. vagv nedig teljesen töröltessenek. Minthogy a vo
natkozó kérvények benyújtásának batárideje október 
31-ig volt megszabva, a benyújtott kérvénvek érdemi 
elintézése csak a folvó év folvamán fog megtörténni.

Rendeletben mondatott ki az év folvamán a kávé- 
házban alkalmazott zenészek biztosítási kötelezettsége. 
nmelv ellen évek során állást foglaltunk. A belügymi
nisztérium rendeletével a kérdés eldöntést nvert és 
o kötelezettség ma már kétségen felül áll. F.vétíből tehát 
kénytelenek voltunk a MABT-val a vonatkozó tárgya
lásokat felvenni és a beielentési kötelezettség végre
hajtása. valamint a járulékok fizetése iránt megálla
podást létesíteni.

Tlt említ ifik még meg. hogv ez évben megtörtént 
OTJ közavűJési választások során dr. Strausz Vilmos 
innrtostnietünk alelnöke közgyűlési taggá választatott.

ha jfes tést
3 P-ért rendbeho*
S z ő k í t é s .  Gép- és 
vil lau yn élk t i l i  t a r t ó s

ondolálás 6 P
B U S Z  FODRÁSZ s s t

Mint a múlt évi ielerdésünkben említettük, a 7c- 
vesrer-ö. 7enem'űkiadák és Szövegírók Szövetkezete 
az 1 °35 évre úi iogdírfáhlázatot dolgozott ki. nmelv 
mnnár elseién lénett életbe. Az ebben az iigvben az 
érdekeltséggel lefolytatott tárgyalásaink eredménve- 
l.-énen a sérelmes kivetéseket közös bizottság bírálta 

ét; e"v esof kivételével minden ilven nanaszt az 
erdőket* felek megelégedésére sikerült elintézni

1 kárfvaellenörzések tekintetében a bevezetett úi 
rends/abálvok ellen több ízben felszólaltunk, az ille- 
b’hes hatóságoknál eliáiinnk Abelvett lmgv az ellen
őrzés megszüntetett vagy könnvfttetet* volna, kimon
datott a basznál! Vártvák beszolgáltatásának kötele
zettségp

Radó Pál Hüvelyesek, konzervek, fűszer és gyarmatáruk legolcsóbban
V I I Io  R ő k k  S z l lá r d -u .  21, — — T e le fo n  : 3 4 —O—59. 
F16k : N a g y  v á sá rte le p ._______ — -  T e le fo n  i 3 8 -8 -5 5 .
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.1 dnliángárusilásml felszámított jutalék ügyében clö- 
terjesztéssol fordultunk a m. kir. Ibmziigyigazgalóság- 
hoz. hogfy egyes esetekben a megengedeti 10%-nak 
fillérekkel való kikerekítése is jegyzőkönyv felvételek
kel és relorziós intézkedésekkel jár,

Azon tagjaink, akik vendéglői iparengedéllyel L 
bírnak, több ízben szöválotlék a vendéglős ipnrlesl ül cl 
Ilii magas tagdíj kivetéseit. Lbben az ügyben átirattal 
fordultunk a vendéglős iparlesi ideihez, majd a Keres
kedelmi és Iparkamarához és ankéten kértük e kér
dés rendezését, bár a vendéglős ipartestük1! némi 
koncesszióra hajlandónak mutatkozott, azonban az 
engedményt nem tartjuk kielégítőnek és így a kérdés 
megoldása ez év feladatai közölt marad.

IV .

Már említettük, hogy az ipartedülel lörvénvszabta 
hatáskörén belül, tekintettel a fennálló hatósági 
rendelkezések megállapodott voltára, amelyeknek 
megváltoztatása az átlőtt viszonyok mellett alig remél
hető, mindjobban előtérbe kerülnek a gazdasági és 
üzletviteli kérdések. Míg a múltban az ipartestedet 
munkásságának egyik vezető elve az volt, hogy az üz
letek belső vezetésére semmiféle befolyást gyakorolni 
nem kíván, ma a viszonyok oda kényszerítettek, hogv 
az. üzletvitel minden fázisával alaposan foglalkozzunk 
és igyekszünk kartársainkat oktatással, figyelmezte
téssel. intéssel, sőt a rendelkezésünkre álló kényszer
eszközökkel is arra szorítani, hogy üzletvitelükben a 
tisztességes iparűzést és normális verseny szabályait 
tartsák be.

Iparunk leromlásának egyik legsúlyosabb oka az 
a tarthatatlanná fajult árverseng. mely egv-két kezde- 
ménvzés után az üzletek nagy részében elterjedt. A 
reális termelési költségeket és üzleti lehetőségeket na
gyon kevés iparűző veszi fegyelembe, tisztán a szom
szédságában levő versenytárs árait igyekszik aláígérni, 
tekintet nélkül arra, hogy ezek az árak mellett számí
tását megtalálja-e vagv sem. Ez árrombolás fölvtán 
oda jutottunk, hogy látszólag igen jó forgalmú és a 
mai viszonyok mellett is látogatott üzletek anvaai hely
zete megrendült, kötelezettségeiknek megfelelni nem 
tudnak, válságba kerülnek, aminek következményei 
nemcsak az illetőket magukat sújtják, de azokat az 
üzleteket is. amelyek az adott helyzethez kénest nor
mális kalkuláció alapján igyekeznek dolgozni.

Árrombolás azonban nem esak az eladási árak 
leszállításában mutatkozik de abban a féktelen ver
senyben b. amelvet az ecves üzletek a szolgáltatások 
szinte végtelen fokozásával nyújtanak vendégeiknek.

Ezek között kell megemlítenünk az inngen kortan  
és eevéb já té k o k  k isz o lg á lta tá sá t. n"d oda vezetett, 
hogy ezek a bevételi fényezők, nmeivel.- a midiiéin a

FIGYELJÜNK! é s  fia\Kbu^ a p e s t
magyar kártyagyár gyártmányainak vatódtíágára. 

óvakodjunk az utánzásoktól!
A  Ma8yar Játékkártyagyár R.-T*

t f  PIATHIK NÁNDOR ÉS FIAI
fi Budapest, VII., Rotfenbiller-u. 17.

Telefon: 81-0-63, 46-8-71. 
v/ÉDJEoy \lapittatolt 1824.

m

kávéliázak tekintélyes bevételi forrásait képezték, ma 
már semmivé foszlottak szét.

Főképp a zenés káné házakra vonatkozik a
szolgáltatások megnövekedése, amikor egy-egy kávé 
házban 2 .‘í t-féle zene. drága külföldi attrakciók,
énekesek és énekesnők lépnek fel. Bár általános gaz
dasági szempontból a munkahelyek és kenyérkereseti 
alkalmak szaporítása nem perrhorreszkálható, de 
meggyőződésünk és tapasztalatunk szerint az ilyen 
drága és költséges attrakciók beállítása sokszor a ká
véház létét és a benne foglalkoztatott munkások exisz 
leneiáját vezélycztoli, minthogy ezeknek a költségeit 
még az itl-otl szokásos mérsékelt áremelés mellett 
sem lehet behozni.

Ipartesliiletiink múlt évi munkájának igen tekinté
lyes részéi az árak védelmében folytatott küzdelem 
töltötte ki. Nem volt alkalom elöljáróság! ülés, köz
gyűlés, vagy hivatalos lapunknak egv egy száma, 
amelyben ezzel a kérdéssel ne foglalkoztunk volna. 
Az év vége felé az ipartestület tagjainak kérésére a 
kérdés rendezését gyökeres eszközökkel kívántuk meg
kísérelni. Kerületenként hívtuk össze értekezletre a 
testület tagjait, akik elé azt a javaslatot terjesztettük, 
hogy állapíttassanak meg azok a minimális árak ame
lyeken alul menni nem lehel és nem szabad. A testűiéi 
tagjai ezt a prepozíciói jóformán egyhangú lelkese
déssel tették magukévá és örömmel látták a terv meg
valósítását. időközben azonban mint ahogy az.l már 
bevezető sorainkban is említettük, a kérdés idő előtt 
a nvilvánosságra került, ahol az különböző szempon
tokból lárgvalfatván. a legkülönbözőbb megítéléseket 
váltotta ki. Ezért célszerűnek tartottuk azt előbb újabb 
tárgyalás alá venni és majd akkor fogunk vele a nyit 
vánosság elé jönni, ha megfelelő szankciók állanak 
rendelkezésünkre, liogv az árrombolók ellen a 
megfelelő törvényes intézkedések foganatosítása fém- 
J(Mf hathatós lesz.

Az árnliázak verseng-e fárgváhan már a múltban 
különböző miniszteriális ígéretek tétettek, sőt rende
lettervezel is dolgoztatod ki. Úgy látjuk azonban, liogv 
az időközben végrehajtott közigazgatási változások, új 
minisztérium felállítása, folytán a kérdés mindeddig 
nem rendezlefeft.

Állandó tárgya évi jelentésünknek a triivák és 
Iriázemck. e tekintetben azonban a helyzet stagnáló 
sáról számoltunk be. minthogy új tejivó az év folya
mán nem létesült, viszont a kávéházak árrombolási 
gyakran elérte a feiivók árait és ígv a verseny vala
mennyire lefomoult.

A ' ni kávéházak alapítását megakadályozó, illőiéi - 
le." a közszükséídef 'szempontjainak figyelembevételéi 
előíró rendeletről már fennb-bb tettünk említést. E 
rendelet végrehajtása során martost ölelünk vélemé
nye folvtán az illetékes kerületi elöljáróságok bárom 
esetben tagadták meg az ioareiu'edélvek kiadását és 
ennek folvtán a főváros TV és VT. kerületében zárlat 
ál|o|| be Megnyugtató az. liogv n <él és szükség né! 
kuli valamint .a kellő anvagi alan nélküli üzlet alaoí- 
lá'-ok ílvmódnn korlátozva vannak.

ICö/e| két év éta van tárgyalás alatt az roncs ven- 
déotnk éiieli unitvafartása ii a vében a széke1 fővárosi 
i>>. kir. Államrendörség főkapitányához, illetőleg a m. 
kir. belügyin in jsv féri ii in hoz hon viiitol I élőt er ieszté- 
sfink, Információnk szerint a főkapitányság ozl a 1 ér
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dést igen alaposan kivizsgálta és most az ügy a bel
ügyminisztériumban vár döntésre. E döntést az év fo
lyamán több ízben megsürgettük és ígéretet is kap
tunk, hogy ez ügyben” megfelelő rendelkezés fog ki
adatni.

Zenés kartársaink egyik legfájóbb sebe a zcnélési 
záróra meghosszabbításinak kérdése. A megváltozott 
életviszonyok, a nagyváros esti programmjának kibő
vítése odavezetett, hogy a zenét hallgatni kívánó kö
zönségnek jóformán arra alkalma sincsen. Ezért ze
nés kávéházaink érdekében fontosnak és kívánatosnak 
tartjuk a zenélési zárórának legalább is 2 órával való 
meghosszabbítását, annál is inkább, mivel a vendéglők 
a mai rendeletek szerint csak éjjeli 2 órakor tartoz
nak zárni. Ennek a rendelkezésnek elintézését az év 
folyamán több ízben sürgettük, a kérdés döntés alatt 
áll, reméljük, hogy e tekintetben a közeljövőben ered
ményt várhatunk. Egyébként a zenélési záróra meg
hosszabbítására vonatkozólag ez évben is fennállott az. 
a rendelkezés, hogy megfelelő díjak fizetése ellenében 
kartársainknak havonta 8 engedélyt adnak. A múltban 
szokásos kivételes záróra meghosszabbításokat, Nem
zetközi vásár, Szt. István napja stb., stb. idejére 
minthogy azok kiadása hivatalból történt — külön 
nem kérelmeztük annál is inkább, mert ezen kivételes 
záróra meghosszabbítások iparunkra semmiféle 
előnyt nem jelentenek miután azokat az ö s 
szes vendéglátó üzemek kivétel nélkül megkapták. Ez 
ügyben a m. kir. belügyminisztériumhoz előterjesz
téssel fordultunk és kértük, hogy a jövőben hasonló 
alkalmakkor az egyes iparágak között különbség té
tessék.

A jambó engedéltjek, valamint több énekes egy
idejű működésének megengedése, az éneklésre vonat
kozó jogszabályok átdolgozása ügyében már múlt év
ben azt az méretet kaptuk, hogy a vonatkozó idejét 
múlt rendeletek teljesen át fognak dolgoztatni és a 
tervezethez módunk lesz hozzászólni. A közbenjött 
eseménvek és változások ez Ígéret teljesítésére nem en
gedtek időt. bár azt mi a magunk részéről ismételten 
megsürgettük.

Hasonlóképpen napirenden tartottuk a kávéházi 
táncolás megengedésének ügyét, azonban minthogy ez

a lenti kérdések komplexumába tartozni. .IgV.lllesak 
nem volt elintézhető. Mindenesetre ez ügyben egy lé
péssel előre haladtunk, amennyiben a beliigyminisz 
lérium megengedte, hogy kartársaink szilveszter éj
szakára mérsékelt díj mellett kaphattak táncolási en
gedélyt.

V.
Ipartestületünk munkaközvetítője mintegy ne

gyedszázaddal ezelőtt azzal a céllal alapíttatoll, hogy 
kartársaink munkás szükségletét egy helyen fedezhes- 
íék és hogy munkakereslet tekintetében karlársaink 
semmiféle eshetőségeknek ne legyenek kitéve. Az idők 
folyamán azonban munkaközvetítőink e célja bizo
nyos mértékig háttérbe szorult. A. válságos évek folya
mán a tömeges üzletmegszüntetések folytán, valamint 
a kávéházak forgalmának csökkenése következtében a 
munkás szükséglet a minimumra apadt, úgyhogy a 
munkavállalók elhelyezkedési lehetősége rendkívül 
megcsappant. Megállapíthatjuk, hogy iparunkban 
újabb elhelyezkedési lehetőség alig van. új munka 
helyek nem létesülnek és így állandó munkás feles 
leggel kell számolnunk. Természetesen a munkaalkal
makat kereső munkások minden módon igyekeznek 
megfelelő helyet keresni és ennek folytán a gomba- 
módra szaporodott különféle munkaközvetítőkhöz, 
ügynökökhöz fordulnak abban a reményben, hogy így 
könnyebben helyezkedhetnek el. Minthogy viszont e 
munkaerők a múlttal ellentétben nem csupán a mun
kaközvetítőkben. hanem egyéb helyeken is megfordul
nak. megtörténik az is, hogy munkakínálat esetén 
megfelelő munkás nem áll rendelkezésre. Kartársaink 
jó része nem is ismeri fel munkaközvetítőnk fon 
tossáeát és szükségletének fedezésénél nem egyszer 
elkerüli munkaközvetítőnket. Kétségtelen tehát, hogy 
ílv módon munkaközvetítőnk nem India kifejteni azt 
a tevékenységet, amelyre hivatva volna és amely a 
reá fordított költségekkel arányban lenne. A nvihá 
nosságra jutott kormánynyilatkozatok szerint a mun
kaközvetítés egységes rendezése és állami feladattá 
való deklarálása a közel lövő kérdése. Amennyiben a 
terv megvalósul, kétségtelen, hogy munkaközvetítőnk 
kérdésében ipartestületünknek érdemben kell állást 
foglalni. Tpartestiiletiink munkaközvetítőiének 1085. 
évi munkásságát az alábbi statisztika mutatja:

,4 megr. munkás minősége I. //. III. IV. V.
főpincér 4 0 1 3 0
felszolgáló 68 56 40 03 81
frlirónő 5 7 lt 13 16
kávéfőző 83 26 36 20 17
kávéfőzőnő 28 15 22 21 37
mosogafónő 64 68 60 57 66
takarítónő 47 30 58 62 51
konyhalepfény 25 34 28 20 34
háziszolfia 23 18 11 10 13
trafikos 0 2 0 2 8
ruhatáros-telefonos 3 1 5 2 0
újságos 11 0 9 4 13
tanonc 0 6 4 7 1

VI. 17/. Vili. IX. X. XI. XII. összesen:
1 0 0 1 2 1 0 13

26 78 80 58 44 44 130 014
17 0 0 5 6 1 6 108
17 20 25 10 12 12 12 240
22 21 26 25 22 26 10 284
43 12 52 41 58 51 105 707
32 25 56 68 50 74 8 570
35 13 32 35 20 16 30 340
0 5 18 25 29 16 13 100
1 1 1 6 4 2 0 27
1 0 0 0 4 0 0 160 1 12 5 2 6 o 71
1 2 1 3 2 0 0 30

összesen: 3.540
személy.

Kristály ásnányos forrásoiz. csak Szent Lukács uédjeggyel eredeti.
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Munkabérek tekintetében a helyzet nem változott, 
annál is inkább, mivel az óriási munkás kínálat foly
tán a megállapított bértáblázathoz maguk a munkások 
sem ragaszkodtak és minden áron hajlandók voltak 
munkát vállalni. Iparteslületiink számtalanszor kinyi
latkoztatta azt az álláspontját, hogy a kiadott munka
bér-táblázat minimális árakat tartalmaz és annak be 
tartásához ragaszkodik. Minthogy a munkabérek nem 
változtak, az ezzel kapcsolatos 077 járulekok is vál
tozatlanul fenntartattak. A személyzet, kereseti adója 

mint már jeleztük ez év második felében fel
emeltetett, illetőleg a nagyobb forgalmú kávéházakban 
alkalmazott felszolgáló személyzet átalánya újból sza
bályoztatok.

A békéit el őbizotl sáij mindössze -'5 esetben ült ősz- 
sze, amikor összesen 5 panaszt tárgyalt, amelyek kö
zül ítélettel 2, megegyezéssel 3 ízben fejezte be az. 
eléje terjesztett panaszokat.

Iparunk évről-évre visszatérő kérdése a borravaló 
kérdése. Ez évben miniszteri és miniszterelnöki nyilat
kozatok történtek, aminek nyomán kénytelenek vol
tunk ezt a számtalanszor letárgyalt kérdést újból 
megvitatni. A m. kir. kereskedelemügyi miniszté
riumban ez ügyben megtartott megbeszélés alkalmá
val úgv írásban, mint szóban megvilágítottuk testüle
tünk állásfoglalását, reámulatva arra a felfogásunkra, 
hogy a borravaló kérdése hatósági szabályozás tárgya 
nem lehet és minden erre vonatkozó kísérlet kudarc
cal jár.

A gazdasági viszonvok leromlásával a főpimeri 
éwadékok kérdése is valamennvire háttérbe szorult. 
Ma már alig van főpincér, aki nagyobb összegeket 
tehetne le óvadék fejében, viszont az iizletnlnpihook 
korlátozása feleslegessé és lehetetlenné teszi a főpia
cén kauciók igénybevételét. Adott esetekben ipartes 
Kilétünk állandóan arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy főpincéri óvadék csak annyi lehet, amennyit a 
vonatkozó rendelet megszab.

VT.
A súlyos viszonyok ellenére nagv áldozatok árán 

tartja fenn ipartestületünk »zakiránvú tanonciskoláját. 
A tononc létszám tekintetében némi emelkedés mutat
kozik. ami azt bizonyítja, hogv kartársaim masuk is 
belátják az utánpótlás szükséges voltát, irodánk az
1935. évben 38 tanoncot lajstromozott. Az év folyamán 
felszabadult és segédlevelet kapott lt. tanoncsz.crződé 
lét felbontotta 4. 1935. december 31-én nyilvántar
tottunk 56 tanoncot. Tanonciskolánk 23. tanévét 1935. 
iúliiis 12-én tartott záróvizsgával feiezte be. az 1935
1936. tanév szeptember 5-én kezdődött 14 tanulóval, 
akik osztályonként a következőképpen oszlottak meg:

T. osztályba 12 
TT. osztályba 11 

TTT. osztályba 9 
TV. osztályba 12

Összesen: 44
Iskolánk vezetését és irányítását Marton József 

székesfővárosi elemi iskolai igazgató teljesítette, aki 
a legnagyobb szeretettel és lelkesedéssel töltötte be o 
tisztségét. Az iskola tanítói kara 1934—1935 iskolai 
évben a következőkből állott: Marion József igazgató, 
dr. Havas Nándor inartestiileli főieffvző. dl*. Kársa 
Ignác nv. c. febökereskedelmi iskolai igazgató, iij.

Behozata l i  kor lá tozások
miatt már előre ajánlatos, ha vevőink teával a téli 
szezonra magukat ellátják.
Friss termésű, hosszú éveken keresztül bevált tea
keverékeink megérkeztek, azokból kimérve is bármily
mennyiségei szállítunk.

Imperiál teakeverék P. 20.65
Royal teakeverék „ 18.45
Lipton teakeverék „ 19.65
Teakeverék a) „ 17.40
Teakeverék b) „ 14.80
Jamaikai vágott rum 5O°|0 P. 5.90 
Jamaikai vágott rum 6O°í0 „ 6.90
valódi jamaicai rummal, többéves vágás.

Budapesti Kávésok 
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, VIII., JóZsSef-krt 38.

Telefon: 39-2-77.

(Utó Dezső szakelőadó, t'ra lózsef r. katb. hitoktató, 
Szabó Lajos ref. hitoktató. \ tanonciskola céljaira 
a székesfőváros polgármesterétől kaptunk 60.— peír 
gőt, a közoktatásügyi minisztérium, ahonnan az előző 
években segélyt kaptunk, ilyent ez évben nem folyó
sított. Iskolánk tanulmányi kirándulások keretében 
hazafias ünnepségekben igyekezett teljesíteni fel
adatát.

A törvény szerint elrendelt levente oktatást Her
nádi/ Nándor alezredes. levenlcoktató vezette kü
lön szakmai csoportban. Sajnos, most -is ismétel
nünk kell a múltban elhangzott panaszokat, hogy a 
leventeköteles ifjak körül sok mulasztás történik 
amennyiben a munkaadók, leventeköteles alkalmazot
taikat nem ellenőrzik, és ígv azok nem járnak ponto
san az. oktatásra.

VIT.
A Budapesti Kávésok Tpartestülete szorosabb gaz

dasági és ipari feladatain belül állandó kontaktust tart 
a különböző kulturális, hazafias és szociális tényezők
kel. Tpartestületünk úgy a munkából, mint az áldoza
tok! tói sokszor erején felül is kiveszi a részét.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ez én
ben megtartott választásai folyamán az ipartestület 
elnöke 'Mészáros■ Győző újból mandátumot nyert és 
így továbbra is módjában lesz iparunk érdekeit a 
gazdasági élet ez. előkelő fórumán érvényesíteni.

Résztvettünk az. idegenforgalom érdekében történt 
különféle megmozdulásokban, értekezleteken, Írásban 
és szóban juttattuk el véleményünket az illetékes té 
evezőkhöz.
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A vvelszi herceg itlarlózkodása alatt a lipótkörúti

Glasner Ede r.í.
„PRINCE O F WALES"

kétszer síi 11 j é I |‘« >g y asz l< >11 a.
IA PÓT KÖRÚT <». TKLIÍHLV

Úgy a Kereskedelmi és Iparkamara, mini az Ipar- 
testiiletek Országos Központja, a hatóságok és a lobbi 
érdekeltségek számos kérdéssel fordultak az iparles- 
liilethez. amelyekre mindenkor részletes és kimentő 
véleményt adtunk. Kiildöltségileg jártunk el a >zékes 
főváros Polgármesterénél, a székesfőváros egyes osz
tályainál. Pénzügyminisztériumnál, Belügyminiszté
riumnál, a székesfővárosi m. kir. Pénziigv'igazgatóság
nál, ahol iparunk érdekében felvetett eszméink és elő
terjesztései nk megvalósítását szorgalmaztuk.

Fenntartottuk a sajtóval való kontaktusunkat, 
közleményeink mindenkor helyet kaptak a lapok ha
sábjain. tekintet nélkül azok pártállására. ..Az Lsl' -el 
-5  éves jubileuma alkalmával meleghangú levélben 
köszöntöttük. Diák jóléti, kulturális, nemzeti célokra 
tekintélyes összegeket áldoztunk, az év végén meg
újított „Búzavirág" mozgalomban való részvételre tag
jainkat ismételten felhívtuk.

Állandó segélyben részesítettünk 13 megrokkant 
kartársunkat, akiknek az év folyamán 2.500 pengőt 
folyósítottunk. Az iparban megrokkant munkásoknak 
és családtagjaik között az év folyamán és a karácsonyi 
ünnepek alkalmából 1.446.20 pengő segélyt osztottunk 
szét.

Vili.
Ipartestiiletünk egyéb tevékenységéről a követ

kezőkben számolunk be.
Az ipartestület elnöksége és tisztikara a testület 

tagjainak ipari és gazdasági vonatkozású ügyeiben 
mindenkor rendelkezésére állt és arra törekedett, hogy 
kartársaink üzletvitele a súlyos viszonyok mellett 
megkönnvíttessék. Az ipari közigazgatás körül felme- 
iült kérdések és panaszok kontár ügyek, jogosulat
lan iparűzések .stb.. stb., úgy mint a múltban, ez év 
ben is állandóan foglalkoztatták ipartestiilelünkcl és 
igyekeztünk a jogos álláspontot érvényesíteni.

A székesfőváros polgármesterének megbízásából 
az iparhatósági biztos teendőit ez évben is dr. Hernádi/ 
.Tenő székesfővárosi tanácsjegvző látta el. akinek jó
akarata támogatásáért, hasznos tanácsaiért és iparunk 
érdekeinek méltányolásáért e helyen is köszönet linket 
fejezzük ki.

Az 1032. évi VTII. te. szerint hatósági vizsgálat 
két ízben tartatott és pedig először 1035. április hó 
folyamán, amikor a testület előző évi zárszámadása 
vagyonmérlege és költségvetése vizsgáltatott felül és 
amelyet a székesfőváros polgármestere május 2-án 
51.174/1035.—V. számú véghatározatával vett tu’domá-

Hattyú gűzmosó és fehérnemű
_ . - „„  -  kölcsönző vállalat
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 38-5-50.
Az ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

sül és hagyott jóvá. Másodízben 1035. évi október 13 
án vizsgáltatott mega testület könvvvezetése, ügy- és 
pénztár kezelése, amelyet a polgármester úr 55.025. 
1035.—V. ii. o. számú végzésével teljes rendben ta
lált.

Számos s/űkebb és lágabbkörü értekezleten, el
nökségi megbeszélésen kívül az év solyamán 10 elöl- 
járósági ülést. 1 közgyűlési. 0 kerületi értekezletet, 3 
békéltető ölési tarlóit link. A szokásos lársasv aesoráí 
február 20-án az évi rendes közgyűlés után nagv ér
deklődés melleit tartottuk meg. Ili említjük meg, liogv 
iparleslüleliink újonnan felállított ipartestületi széke 
egy beérkezeti panasz folytán egy cselben tartott ülést.

Régi kegveleles szokás, hogy évi jelentésünkben 
megemlékezzünk i/Hírünk veszteséi/éröt. Ipartestületi 
tagjaink közül ez évben l'rei/ Gyula és Druckcr Leó 
hunytak el, régi tagjaink közül NeufeUl Károly és 
Horváth Dezső haláláról kell megemlékeznünk.

Külön említjük fel Holstein Zsigmond, iparunk 
nesztorának elhunytat, aki hosszú éveken át, mint a 
régi ipartársulal választmányi tagja, pénztárosa, al 
elnöke, utóbb pedig mini a testület hűséges, szorgal
mas tisztviselője késő aggkoráig szolgálta iparunk 
érdekeit.

Ellnmytaink emlékezetét mindenkor kegyelettel 
fogjuk megőrizni.

Az ipartcstülelnek saját tagjaival, valamint a ha
tóságokkal és a nyilvánossággal való kapcsolatát a 
Kávésok Lapja tartotta fenn, amely immár 11. évfo
lyamát fe jezte be. A lap munkatársai között felemlít- 
jiik Mészáros Győző elnököt. Mnár Jenő kamarai lil 
kari, dr. Strons; Vilmos alelnököt. dr.fíeviloqiio Bor-

Szék- és 
Faárugyár Rt.
Budapest, Kőbányai-ut 41-a

Telefon: 34-6-43

▼
Ifi m o d e r n  tó n u s

Saját érdekében kérjen árajánlaton
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sndi Béla és dr. Mazsári Pdz Béla írókat, Marion Jó
zsef igazgatót és másokat

IX.
Ipartestületünk tagjainak száma az 1934. év vé

gén 185 volt. Az 1935. év folyamán belépett 33 lag. 
Üzletét megszüntette 38 lag. Énnél fogva a létszám az 
év végén 180. Ezek közül ipart folytat 172, iparát nem 
gyakorolja 8 tag.

1935. évben iktatásra került 1.402 ügyirat, ame
lyek közül az év végéig elintézést nyert 1.398. Elinté
zetlen maradt 4 darab. Kiállítottunk 97 darab munka
könyvét és 3 darab ideiglenes igazolványt. Segéd\izs- 
gát 2 ízben tartottunk, amelyek eredményeképpen 11 
tanonc kapott segédlevelet és munkakönyvét.

Részletes számadásainkat jelentésünkhöz, csatol
tan mutatjuk be, ezek szerint bevételeink 115.048.22 
pengőt tettek ki, míg kiadásaink 76.519.82 pengőre 
rúgtak.

Ennélfogva az 1936 évre 38.528.40 pengő egyen
leget viszünk át.

Itt kell bejelentenünk, hogy az előirányzott költ
ségvetés tételeit általában sikerült betartanunk, egyes 
tételeknél kisebb — a változott viszonyok által indo
kolt — túllépések mutatkoztak, viszont a székház ház
fenntartása és karbantartásánál a felmerült munkák 
sürgős és költséges voltára mintegy 1.700 pengő túllé
pés merült fel. Erről az 1935. évi november bő 27-én 
tartott előljárósági ülésen házgondnok jelentést telt. 
mire az elöljáróság a túllépésre a felhatalmazást ideig
lenesen megadta azzal, hogy ez ügyben véglegesen a 
közgyűlés fog határozni.

Ezek alapján tisztelettel kérjük, hogy a zárószá
madás jóváhagyása alkalmával a túllépett tételekre 
vonatkozólag is a jóváhagyást megadni szíveskedje
nek.

Megemlítjük még, e helyen, hogy az Adóközösség 
adminisztrációs költségeinek megtérítése címén a tes
tület pénztárába 6.000.— pengői fizetett be.

Az 1936. évi költségelőirányzat megállapításánál 
általában véve az előző kereteket tartottuk szem előtt, 
bár a kiadási tételeket egyes címeknél némileg fel
emeltük, nem azért, mintha a rendelkezésre bocsátott

összegeket okvetlenül igénybe kivánnók venni, inkább 
azért, hogy a költségvetési keretek túllépésére sor ne 
kerüljön.

X
Mindezekben részletesen számot adtunk ipartes

tületünk 1935. évi munkájáról. Testületünk munkája 
és feladata évről-évrc nehezebbé válik, minthogy a 
viszonyok mindig új. meg új kérdéseket veinek fel. A 
jövő munkássága főleg az ipari lesztesség és azzal kap
csolatosan az ipar exiszlenciájának megvédése felé irá
nyul, amihez nem elég a vezetők állandó tevékenysé
ge, de a testület tagjainak támogatása és munkája is 
szükséges. Látjuk, hogy a jövőben intenzívebben kell 
foglalkoztatni az ipartestületi székel, amely a rendel
kezésére álló törvényes szankciók csekély volta ellené
re főleg erkölcsi szempontból fejthet ki értékes mun
kát.

Mindezek után arra kérjük a közgyűlést, hogy 
jelentésünket, a beterjesztett számadásokat és vagyon
mérlegel tudomásul venni, jóváhagyni és a felelős tisz
tikarnak a felmentést minden irányban megadni szí
veskedjenek.

Egyben kérjük, hogy a bemutatott költségvetést 
jóváhagyva, a beállított tételek bevezetésére és a kiadá
sok folyósítására a felhatalmazást megadni szíves
kedjenek.

Végül felemlítjük, hogy testületünk alapszabá
lyainak 16.. 21. és 25. S-ai értelmében a testület el
nökének. alelnökeinek, valamint 5 előljárósági tag 
nak. 3 számvizsgálónak. az ipartestületi széknek, va 
lumint a póttagoknak megbízatása ez évban lejárt, en
nélfogva a tisztségek betöltését a közgyűlés napirend
jére tűztük.

Nem mulaszthatjuk el, hogy az ipartestület tag
jainak és mindazoknak, akik iparunk érdekeit meleg 
szeretettel támogatták ez évben is az elnökség, a tisz
tikar és az elöljáróság nevében köszönetét mondjunk 
és arra kérjük, hogy ipartestületünk munkáját a jö
vőben az eddiginél még hathatósabban támogassák.

.1 Budapesti Kórósok Ipartestületének 
elnöksége és elöljárósága.
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AZ IPARTESTÜLETI SZÉKHÁZ 1933. ÉVI ZÁRÓKIMUTATÁSA

BEVÉTELEK:
Házbérek--------- ------------
Vegyes bevételek — — — -----------------
Házfenntartási számlán —

1935. évi 
előirányzat

1935. évi 
eredmény

KIADÁSOK:
Ház- és szükségedé-------------------------
llletékegyenérlék — --------—------------ -
llázfenntarlás
Beruházás és karban tartás---- --
a) Készpénz számlán 2.791.34 
hí Hitelezők számlán 2.508.17

Villany----- -------------------------
L ift------ -------------------------------------
Tagdíj
Vegyes kiadások-----------------------------

Egyenleg:

|985. évi előirányzat ! 1935.évt eredmény
= = = = =

50.000 52.241
40
65

50

98

15 000 
2.120 
1.000 
4.000

: 12.780 
2.119 
1.549

5.299
889
555
471
52
50

92
14

81
48
60
42

15

1.000
500
500
52

100

—

22.252
7,748

— 25.327
9.017

52
96

50.000 _ i
__

52,345 48 50.000 — 32.545 48

Budapest, 1936. február 15.
Mészáros Győző s. k. Gál Arnold s. k. I)r. Havas Nándor s. k. Donulli Andor s. k.

elnök. alelnök-házgondnok. főjegyző. könyvelő.
Fenti zúrókimutalást a könyvekkel és okmányokkal összehasonlítottuk és rendben levőnek találtuk:

Stcin Sándor s. k. Strasser Déla s. k. Weingruber László s. k.
számvizsgáló. számvizsgáló. számvizsgáló.

AZ IPARTESTÜLETI SZÉKHÁZ l«3ü. ÉVI KÖLTSÉGELŐIRÁNYZATA.

1935. évi 1936. évi 1935. évi 1956. évi

BEVÉTELEK:
eredmény előirányzat

KIADÁSOK
eredmény előirányzat

H ázbérek------------- ---------- - —-------- 52.241 50 50.000 — Ház- és .szükségadó — — — — ---------- 12.780 — 15.000 ___

Vegyes bevételek--------- — — ----------- 40 — — llletékegyenérlék----------------------------- 2.119 92 2.120 ___

Házfenntarfási szám lán------------- — 65 98 — Házfenntartás — — --------------------- 1.549 14 2.000 ___

L Beruházás és karbantartás — ------— 5.299 81 6.000 _
V íz d íj--------- -------------------------- — 889 48 1.000 __
Villany 355 60 500
Lift — — — — — — — — — — — — 471 42 600• T ag d íj-------------------------------- ------- 32 —* 52
Vegyes kiadások----- - —------ ------------- 50 15 100

1

Egyenleg:

.. .

9.017

1

96 4.748

• 1
52 545 48 50.000 — 32.345 48 30.000 —

Budapest, 1936. február 15.
Mészáros Győző s. k. 

elnök.
Gál Arnold s. k. 

alelnök-házgondnok.
fír. Ilavas Nándor s . k. 

főjegyző.
Donulh Andor s. k. 

könyvelő.
A BUDAPESTI KÁVÉSOK IPAKTÉSTÜÉÉTÉ MÉRLEGSZÁAILÁJA 11135. ÉVI DECEMBER 31-ÉN.

Pengő
I. VAGYON:

1. Készpénz--------------------------------
2. Takarékbetét------------- — ------- —
3. Adósok:

a) Tagdíjbatralékok leírás u. 7.539.03
b) Behatási díjhátr. leírás u. 1.969.70
c) Előlegek számlán 2.028.—■

4. Székház értéke-------------------------
5. Berendezés értéke 8.877.37

10% avulás 887,74
6. Nyomtatványkészlet leltár szerint —

215
58.515

11.556
111.208

7.989
1.816

r.

_ i
40

171.079 74

Budapest, 1936. február 15.
Mészáros Győző s k 

elnök.

lí. TEHER:
1. Hitelezők ---------
2. Átmeneti számlán
3. Tiszta vagyon------

Dr. Havas Nándor s k. 
főjegyző.

Dauer György s, 
főpénztárul.

Pengő

898
211

169.970

f. i

171.079 74

Donuth Andor s. k. 
könyvelő.
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különlegességek

H i v a t a l o s  r é s z
A M. KIK. BELÜGYMINISZTERNEK 

184.300/1935. B. M. SZÁMÚ RENDELETÉ 
az automata billiárd asztalok felállításának és üzem

ben tartásának rendőrhatósági engedélyezése.
Kétség merült fel abban a tekintetben, hogy váj

jon a különböző néven forgalomba hozott automata 
billióid asztalok a 04.573/1901. 13. M. számú rendelet 
rendelkezései alá tartozó szórakoztató eszközök-e.

Az e téren követendő egységes ej járás biztosítása 
céljából a következőket rendelem:

1. §.
A 65.573/1901. 13. M. szánni rendelet rendelkezé

seit — értelemszerűen — az automata billiárd aszta
lokra is alkalmazni kell. Azokat tehát nyilvános he
lyen csak a rendőrhatóság előzetes engedélyével sza 
had felállítani és üzemben tartani.

2. §.
Nyilvános helyen vagy helyiségben felállított auto

mata billiárd asztalon 18. életévéi be nem töltött 
egyénnek a játékot megengedni tilos.

3. §.
Kizáróan automata billiárd asztalokkal berende

zett helyiségbe 18. életévet be nem töltött egyént be- 
bocsájtani nem szabad.

4.
Automata billiárd asztalon reggel 8 órától nyil

vános étkező, vagy szórakozó helyiségre megállapított 
záróráig, külön e célra berendezett helyiségben pedig 
éjfél után 1 óráig szabad játszani.

5. §.
1. Aki a rendelet 2., 3. és 4. S-aiban foglalt rend

őri rendelkezéseket vagy tilalmakat megszegi, illetve 
kijátsza, — kihágást követ el és az 1928:X. te. 5. jj-a 
szerint 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendő.

2. Azt pedig, aki nyilvános helyen vagy helyi
ségben automata billiárd asztalt előzetes rendőrhatósági 
engedély nélkül állít fel és tart üzemben, a 04..>73— 
1901. 13. M. számú rendelet értelmében — az 1879 
XL. te. 70. §-a alapján 000 pengőig terjedhető pénz
büntetéssel kell büntetni.

0. S.
E kihágások elbírálása ehő és másodfokon az 

1929. évi XXX. te. 59-ik §£ában megjelölt közigazga
tási hatóságok, mint rendőri büntető bíróságok, a 
m. kir. rendőri büntető bíróságok, a m. kir. rendőrség 
működési területén pedig a rendőrség hatáskörébe

T e rra ss fo te le k
príma kivijeiben. Darabja P  3 bR ©

— — a  _  Zsigmond és Fia kávéházi berendezők
P l  I H l l  Király-utca 44. — Telefon: 29-1-34.

CrémantRosé 
Transylvania sec

tartozik, llarmadfokon a m. kir. belügyminiszter bí
ráskodik.

7. §.
Ez a rendelet 1930. évi február hó Lö. napján 

lép hatályba.
Budapest, 1930. január 23.

A miniszter helyeit:
l)r. ERESZLY ELEM Eli sk.

államtitkár.

K
Évi rendes közgyűlés, táj-sasvacsora. Az idevonat

kozó törvény és az alapszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően az ipartestület elnöksége és elöljárósága 
az évi rendes közgyűlést f. évi február 24-ére (hétfő) 
délután 5 órára a testület tanácstermébe hívta egybe. 
Minthogy az évi közgyűlés az ipartestület munkássá
gának a nyilvánosság előtt való reprezentatív bemu
tatása, amelyen szokás szerint az aktuális ipari kérdé
sek is szóvátétetnek és napirenden nagyon fontos 
tárgyak szerepelnek, kívánatos, hogy azon kartársaink 
minél többen vegyenek részt. A közgyűlést társasva- 
csora követi, melyen kartársainkat és iparunk bará
tait szívesen látjuk. Egy teríték ára 3.— pengő. Fel
kérjük t. kartársainkat és vendégeinket, hogy a va
csorán való részvételüket a testület irodájában (Tel.: 
32-1-05) lehetőleg! előzetesen jelentsék be.

Kartársaink szíves figyelmét felhívjuk Zelinanovits lalioru- 
íoriuniu legújabb készítményére, a „NOVIJS" porra, mely tel
jesen kipusztítja a svábokat és rusznikat.

N A G Y  I G N Á C  pincefelszerelésiU H U I  I U  1 1  H  V» cikkek raktára
BUDAPEST, Vlf. KAROLY KÖRÚT t>.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivatlyúk,
íizürőgéj)ekj)alackokj)urafadu^

H an tos testvérek  r. t.
fem tö. másofó és 
lapéfáxó ipaittxem
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fal

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

T E L J E S E N  K I P U S Z T U L N A K  1 
S V Á B O K , R U S Z N I K , I

ha „ N O V U 8 “  port használ. Méregmentes Í j  
Zelmanovits Laboratórium Budapest, VI., Berlini-tér 3.
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j  t Z ? 1 szoba ié iő ,  mázoló, fényező éa tapétázó

j  J  r  | - £  \ J  r .  Budapest, VI., H egedűs S á n d o r u c c a  27.
Telefon: 20-4-82.

I r n n ó n o i  irodájába, üzletébe, otthonába 
U y « 3 |J C I  legolcsóbban Édes és Dccsy-

nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akáefa-u. 13. Tel.: 44-2-24.

Szives figyelmébe nj.uiljuk k.irlársuinknak u Hergel' S. 
szobafestő, fényező és tapétázó vállnlitlol (VI , Hegedűs Sándor 
uccu 27.), aki 1935-ben az \ n ( l r á s s y ,  l ' J o U c .  I I o i c i h c . S í i  n i  i i s  

kávéházak munkáinkul a legnagyobb megelégedésre végezte.
Hattyúi, Oőzmosó- és feliériieinűkölesönző vállalat (Hilda 

pest. VII.. Klauzál-utcn 8.) a legmodernebbül újonnan be
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb teltételek 
mellett áll kartársaink rendelkezésére.

T. rizető-pincér urak! A (iölzl Cipót Sidol vegyilermékek 
gyára r. I., (Budapest, X I . Cséréi néni I I. Telefon: 96-6-8Ő.) 
arról értesít bennünket, hogy szívesen bocsát rendelki zésünkre 
megfelelő mennyiségű száinolócédttlál. Ajánljuk lehál. hogy a 
Sidolgyár ezen előzékenységét minél számosabban vegyék 
igénybe és akár telefonon, akár levelezőlap útján közöljék cí
mükéi a gyárral, hogy az a számolóecduláknt rendelkezésükre 
bocsáthassa.

Felhívjuk ipartársaink figyelmét Steiner és Sziinper dísz
es szobafestő- és mázoló üzemre (Budapest, IX., Üllői út 57. 
Telefon: 30—6—20.), mely eddig is kartársaink közül többek
nek állandó szállítója évtizedek óta Kérjük, hogy kartársaink 
festő és mázoló munkákat a lehetőség szerint csakis Steiner és 
Sziinper céggel végeztessenek.

SehiiCidcr és Társai Uvcgesis/.Mln és liikörgyár (Vili.. Víg 
ueea 34.) végzi kartársaink részére legjnlányosablmn a kávé 
házi tükrök készítéséi, javítását és lom-sorozását, valamiül 
kávéspoharak csorba javítását. Egyébként ezen jóhiríí cég vé
gezle a Baross kávéház idevágó munkálatai! is a közelinuil- 
ban. \ legmelegebben ajánljuk iparlársainknak a céget, mint 
megbízható, szolid beszerzési forrást.

S Z E G É N Y S É G I  BIZONYÍTVÁNY oz olyan

N IK O TEX -LÁD A
amelyben nincsen bőségben

NIKOTEX
SZIVAR ÉS CIGARETTA.

Márványból
éptlletburkolAst, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít 
KBONEMEl t  DÁVI D márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 99. (Hungária körút 

tarok.) Telefon: 9T-8-69

Trafikot vegyen át
kezelésre, befektetett tőkéje és megélhetése bizlos. óva
dékára teljes fedezetet kap. Csakis korrekt megélhetési 
nyújtó trafikok közvetítésével foglalkozik a

DOHANYKISAIUJSOK szöv etk ezete
______ Bérkoctls-u, 19. 11. ern, Telefon: 35-35-2.

G e d u í d i g e r  J t u g ó
Budapest, V I . Vilmos császár-ú í 17.

Telefon : 22-8-95. Telefon : 22-8-95.

Schillinger Unna Budapest, VI.,
Vörösmarthy-utca 47b. — Telefon: 21—3 —85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodúja.

IQ. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 6.

Telefon: 84-5-59. — Üveg és porcellán.

«5E» PARKETTA
SZflBÓKY GYÖRGY IX.,ÜIIŐi-ut 73. T.37-4-03.

Saját érdekében kérjen árajánlatot a 
kávéházak legrégibb és legmegbízha
tóbb parketta és padlózási vállalatától.

BORPALOTA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 14-0-44. és 18-4-64.
Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 

palackozva és hordótételben.

S te in e r  és S z im p e r
szobafestők, mázolok, disz- és templomfestők. 

BUDAPEST, IX., ÜLLŐJ-UT 57. — Telefon: 30-6 29.

E*
IS!

gyd
0
ISI
H

Az
eredeti fém-,

ablak-
ésSIDOL

márványtisztitásra a legalkalmasabb!
Götzl Llpót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T. 

0  Telefon: 90-6-86

ÉJ

M m

Felelős kiadó: (jyenes Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai műintézete, 

Budapest, VII. Vörösmarty ucca 5.
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