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MIBŐL NIC FELEDKEZZÉK MIK.?
Március 5-ig megfizetendő az I. negyedévi iizlel- 

hér második részlete.
Március <>-ig megfizetendő a nem álalányozoll és 

nem zenés kávéházak vigalmi adója
Március 10-ig tartoznak az adókózö.SMg tagjai 

megfizetni március havi forgalmi és fény űzési adó- 
átalányukat.

Március 15-ig fizetik a fényűzési adót azok. akik 
nem tagjai az adökö/.össégnek.

Március 16-án (hétfő) déli 1 órakor az ipartes- 
Iillet tanácstermében a Budapesti Kávésok Fényűzési 
és forgalmi adóközösségének alakuló közgyűlése.

Március 20-ig befizetendő az álalányozoll és ze
nés kávéházak vigalmi adója.

Március 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti, külön- és rokkantellálási adó.

Benyújtandók a járdafoglalási engedélyek iránti 
kérvények.

A számadás napja
Elmúlt tehát február 24-ike. amikor a Budapesti 

Kávésok Ipartestületének vezetősége beszámolt egy évi 
munkájáról és kifejtette a jövő munkásságának irá
nyát. Bár az ipartest ülőt közgyűlései évről évre igen 
nagy érdeklődés mellett, magas nívójú felszólalások
kal szoktak lefolyni, a most lezajlott közgyűlés külö
nösen ünnepélyes volt úgy a résztvevő tagok, es ven
dégek számára való tekintettel, mint a napirendre 
tűzött tárgyak megvitatása folyamán elhangzott be
szédek folytán.

Talán e hangulatnak egyik oka a napirendre tűzött 
li'ztújítás volt, amelynek folyamán a közgyűlés egy
hangú lelkesedéssel választotta újra a testület eddigi 
vezetőit, élén Mészáros (ivőző elnökkel. A testület tag
jai egyhangú lelkesedéssel tettek hitet Mészáros (ivőző 
személye mellett, dokumentálva azt, hogy az az út, 
melyet immár 10-ik éve követ, valóban az ipar érdeké
nek helyes szolgálata és csak az eddig meglelt irány
ban remélhetjük iparunk sorsának jobbra fordulását.

Ehhez a bizalomnyilvánításhoz, hozzájárult a 
megjelent hatóságok, érdekképviseletek és társtestiile- 
tek üdvözlése is. akik a legnagyobb elismeréssel nyi
latkoztak a testület eddig kifejlett értékes munkássá
gáról. Kétségtelen, hogy az ilyen bizalomnyíivánitás 
e ak megerősíti a vezetőség terveit és szándékait, de 
magában véve nem elegendő.

Az új munka-ciklus első pontjában le kell szögez
nünk azt. hogy a legnagyobb bizalom és lelkesedés 
csak akkor jelent értékel, ha az érdekeltek e megnyil- 
vánítás konzekvenciáját levonják. Nem elég lelkesedni 
és dicsérni, azután pedig várni, hogy a testület veze
tősége és elnöke mit csinál. A bizalom és elismerés 
abban nyilvánul meg, ha a kartársak megszívlelik és 
magukévá teszik azokat az intenciókat, amelyet a ve
zetők hangoztatnak. Mindenkinek részt kell venni a 
munkában, alkalmazkodni kell azokhoz a elvekhez, 
amelyek az ily ünnepi közgyűlés alkalmával elhangza
nak.

Amint a felszólalások során elhangzott, ma oda 
jutottunk, hogy az érdekképviseletek munkájának java 
része a belső berkekben való rendcsinálásra szorítko
zik. Ezt pedig nem elég hangoztatni, de mindenkinek 
követni kell. Nem szabad várnunk, hogy a kartársa
kat okszerű és gazdaságos üzletvitelre fegyelmi rend- 
szabálvokkal és törvényes intézkedésekkel szorítsák, 
be kell látni azt. hogy a komoly üzletvitel és reális ár
kalkuláció nemcsak jogos érdek, de állampolgári és 
hazafias kötelesség.

Elérkeztünk arra a pontra, amikor exisztenciánk 
és iparunk létéről, vagy nemlétéről van szó. Nem lehel
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tehát tétlenül nézni, hogy'egyes emberek kapzsiságuk
kal az egész ipart megfertőzzék és teljesen tönkre te
szik annak a boldogulási lehetőségeit.

Amikor tehát a testület tagjai vezetőinek bizalmukat 
kifejezték és a további munkára nézve irányt szabtak, 
ez nemcsak magára a vezetőségre ró kötelességet, de 
a testület összes tagjaira, akiknek e megnyilvánulásá
ban benne van a kötelezettség másik oldala is. hogy 
ők a vezetőket munkájukban követik és megszívlelik 
az új, de mégis régi. kipróbált vezetőség irányítását 
és tanácsait.

A kávésipar
nagy napja

I.
Közgyűlés.

Ipartestületünk fennállása óta ilyen látogatott köz
gyűlése nem volt. Testületünk helyiségei, amelyek a 
kartársak befogadására mindig bőségesen elegendők 
voltak, ezúttal -szűköknek bizonyultak, minthogy a 
közgyűlésen több. mint 130-an vettek részt. Tparteslű- 
letiink tagjai közül a közgyűlésen mintegy 80-an je
lentek meg. A vendégek sorában ott láttuk: Moór Jenő 
kamarai titkárt, dr. Dobsa Lászlót, az. TPOK igazgató
ját, dr. fíohringer Emil miniszteri fogalmazót, az Or
szágos Idegenforgalmi Hivatal képviseletében, Zeidler 
Imrét, a Baross Szövetség képviseletében, dr. Ktnm- 
láczii Dezső IPOK titkárt. Malosik Ferencet, a Buda
pesti Szállodások és Vendéglősök elnökét és Bullái 
Károlyt, az ipartestület jegyzőjét, dr. Farkas Imre fo
galmazót, a VI. kér. Elöljáróság képviseletében, dr. 
Síéin Sándort, a Szállodások irodája részéről, Spelter 
Henriket, a Budapesti Cukrászok ipartestületének el
nökét, Wirth Zsiqmondot, a székesfővárosi Kávémérők 
és Kifőzök Ipartársulata elnökét. Naqy Mlnrtet, a Ká
vémérő Ipartársulat alelnökét, Kovát se k F< remet, a

Kőművesmesterek Ipartest ü létének elnökét, l'ábori 
Kornélt, az Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége 
részéről. Fosch Károlyi és Braun Józsefet, a Főpincé
rek Országos Egyesülete részéről. Sándor Bélát, az 
OMKE részéről.

A kögyűlést délután f> óra után néhány perccel 
nyitotta meg Mészáros Győző elnök.

Annak megállapítása után, hogy a közgyűlés sza
bályszerűen egybehívatott, a jegyzőkönyv hitelesítésé
re Bodó Adolf és S:lavek Károly ipartestületi tagokat 
kérte fel.

Majd meleg szeretettel és örömmel köszöntötte a 
megjeleni vendégeket és az ipartest illet tagjait. Fel
kérte a sajtó képviselőit, hogy kisérjék figyelemmel 
a közgyűlés munkáját és arról adjanak híven számot 
a nagy nyilvánosság előtt, annak hangoztatásával, 
hogy az iparlesliilel nem a saját érdekeit szolgálja, liá
néin elsősorban a közérdeknek kíván megfelelni.

A közgyűlés tárgyára áttérve, röviden ismerteti a 
helyzetet. Hangoztatja, hogy elértünk erőfeszítésünk 
végső pont jára. Iparunk válsága mindjobban kimélyiil, 
nemcsak a gazdasági helyzet nehézségei teszik lehetet
lenné a mi munkánkat, hanem az. iparunkban mutat
kozó jelenségek és pedig ki kell emelni ezek során a 
lehetetlen dumpinget, az attrakcióknak óriási kifej
lődését és az ezzel járó terheket. Ma már kartársaink 
annyira kifejlesztették ezt az attrakeiós üzletvitelt, a 
zenéltetés különböző formáit hogy jóformán alig van 
kávébáz. amelyben egy-két-bárom-négvféle zene ne 
volna. Míg régente jobb időkben, amikor a kávéházak 
száma -100 körül járt, ezek 10%.a alig volt zenés ká
véház. ma. amikor a kávéházak száma ennek fele, 
ezeknek 70—80%*a tart zenét, a legkülönbözőbb variá
cióikban. Szinte természetes, hogv ma már a közönség
nek az a része, amelv a kávéházakban pihenni akar. 
keresi azokat a a helyeket, amelyekben zene nincsen, 
de csend van és nyugalom.

A dumpinq kérdésére áttérve, utal. úgy a jelen
tésben foglaltakra, mint a különféle helven tett nvi- 
latkozataira. A múlt év munkájának tekintélyes rész >t 
a diuuping elleni küzdelem vette iffénvbe: hannsúlvoz- 
za. hogv az iparte«tülelct semmiféle árdrágítás szán
déka nem vezette és nem vezeti a jövőben sem. de a 
mai helyzet katasztrófával iár, hiszen már nemcsak 
a kartársak, de még a kávém érések is fölpanaszol iák 
a lehetetlen árakat. A dumping legfeliebb látszat e-ed- 
ménveket szül. ami semmiképpen sem érdeke az inai
nak es nem érdeke a köznek sem. de a közönségnek 
sem. Aki marát szereti és ahhoz ragaszkodik, mpyfonin 
gondolni. bo>'v könnvelmű árduinpimrgel lepve főnkén 
s a iát és kartársai exhzlonoiáiát.

Ezek után a közgvűlés napirendiéri' tér á l  é v  l > e -  
mutatia az 103ő. én mimkássáaóról szóló iehntést

Minthogv felszólaló nem volt. elnök indítvánvára 
a közgvűlés a ielentést. amelv minden tannak mon- 
küldetetf. felolvasottnak tekinti, tudomásul veszi, jó- 
váhnpvin i's felhatalmazza az elnökséget, hogv azt a 
hatóságok (*lé teriecsze.

Föieqnő felolvasta az 1f>35. énről száló zárószáma- 
dásokat, nnavnn-mérlraet.

Minthogy felszólalás nem történt, elnök megálla
pította. hogv a közgyűlés az előterjesztett zárószáina- 
<Iá-sokat iovabagvólag tudomásul vette, az abban fog
lalt kiadásokat, valamint az egves tételek túllépéseit
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jóváhagyta és ennek folytán a felelős tisztikarnak és 
a számvizsgáló bizottságnak a felmentést megadta.

Felolvastatott az 1930. évre szóló költségvetés, 
amelyet a közgyűlés megjegyzés nélkül jóváhagyott! 
tudomásul vett és a bevételek behajtására, valamint 
a szükséges kiadások eszközlésére a felelős tényezők
nek a felhatalmazást megadta.

Elnök e határozatok folytán kimondja, hogy a jó
váhagyott zárószámadásokat, vagyon-kimulatást, költ
ségvetést a székesfőváros Polgármesteréhez, mint fel
ügyeleti hatósághoz, szabályszerű határidőn belül be
terjeszti.

\ isszalekintve eddigi elnöki munkásságára, meg-- 
állapítja, liogy a testület tagjainak bizalma 1927. évi 
április hó 28-án fordult elsöízbeu feléje, llyihódon 
most kezdi meg munkássága 10. évét, amely alatt az 
ipartestületi munkásságát sokfelé, különböző irányok
ban lejlette ki. Hosszadalmas volna a közel 10 eszten
dős munkásság részleteit ismertetni, alig van az ipari 
életnek valamilyen megnyilvánulása, amely a testület 
munkásságát és a vezetőség gondját ne képezte volna.

Ebben az ünnepélyes pillanatban, amikor a kar- 
társak 1 ízben megnyílván ült bizalmáért és szerete- 
téért hála telt szívvel és meghatóban mond köszöne-

Lzután elnök megállapítja, hogy a vezetőség meg
bízatása lejárt. Köszönetét mond a testület tagjainak 
tanúsított támogatásukért, külön kiemeli dr. Hernády 
Jenő iparhatósági biztosnak értékes segítségét, aki min
denkor nagy szeretettel, lelkesedéssel és jóakarattal 
állott a testület rendelkezésére. Amikor az elnöki szé
ket elhagyja, lelkéri dr. Hernádi] Jenő ipurhatósági 
biztosi, hogy a tisztiíjítást ejtse meg.

Dr. Hernádi) Jenő az elnöki széket elfoglalva, üd
vözli a közgyűlés résztvevőit és a saját részéről is, 
mint a hatóságok képviselője, köszönetét és elisme
rését fejezi ki a lelépő ehlöknek és tisztikarnak. Majd 
megmagyarázza a választások rend jére vonatkozó tör
vényes határozmányokat és felteszi a kérdést, hogy a 
közgyűlést szavazást kíván, vagy közfelkiáltással akar 
választani.

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel a választást 
közfelkiáltással kívánja megejteni, amire elnöklő ipar
hatósági biztos felolvassa a jelöltek neveit: Elnök;
Mészáros Győző; Alclnökük: Gál Arnold, Szabó Sá
muel, dr. Strausz Vilmos; Előljárósági tagok: Bodó
Adolf, Orosz Ödön, Klauber József, Olló Dezső, Szlá
vok Károly, Tarján Vilmos. Előljárósági póttagok: 
vitéz Bertha Gyula, Kaiser Adolf, Iíreiner Bál, Kuss 
Béla, Hahn Ferenc, Sugár Gyula; Pénztáros: Bropper 
Márton; Számvizsgáló bizottsági tagok; Síéin Sándor, 
Strasser Béla, Weingruber László; Segéd- és mester- 
vizsgáló bizottsági tagok: Horti Károly, Katona István, 
Bropper Márton, Iieiner István, Rónai Miklós, Tarján 
Vilmos; Tanoncvizsgáló bizottság: Elnök: Mészáros 
Győző; Alelnök: dr. Strausz Vilmos,; Bizottsági tagok: 
Bodó Adolf, Freiwirth Jenő, Klauber József, Lassauer 
Gyula, Ottó Dezső, Weingruber Ignác.

A jelölteket a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
választotta meg.

Az elnöki széket efoglalva, Mészáros Győző elnök 
a következőket mondotta:

let, nem tesz sablonos ígéreteket és nem akarja ígé
retek alapján vezetni az ipar ügyeit.

A bizalom megnyilvánítását elsősorban abban lát
ná, ha a kartársak megfogadnák annyiszor hangozta
tott kéréseit és figyelmeztetéseit, átrevidiálnáli saját el
gondolásaikat s az üzletvitel katasztrófára vezető mód
ját megváltoztatnák. Szeretné visszavarázsolni azt az 
időt, amikor a kávésipar virágzó kereseti lehetőségek
kel bíró ipar volt. Ebből a munkából azonban min
denkinek ki kell vennie a részét, ez nem olyan borzal
mas dolog, de, ha rendet akarunk, akkor tudjunk is 
rendet teremteni. Nem kér és nem vár elismerést, hi
szen a közbizalomnak elhangzott egyhangú megnyi
latkozása magában foglalja azt és ez lesz a rugója jö
vendő ténykedésének, ügy mint eddig, minden kar- 
társ részére köz- és magánügyekben tőle telhetőleg 
rendelkezésre áll, bárki hozzá bizalommal fordul. Arra 
kéri a kartársakat, hogy tartsák meg bizalmukban, 
szeretjükben, kéri eddigi hűséges segítőtársait, az al- 
elnököket, hogy a jövőben is álljanak mellette mun
kájában.

Az ipartestület célja az ipar előbbrevitele. Rész
letes programmot nem ad, erre szükség nincsen, ma
rad az, aki a múltban volt és ezzel ki is fejezte azt, 
ami a lelkében élt.

Elnök beszédét a közgyűlés zajos tapssal és éljen
zéssel fogadta.

Ezután a felszólalásokra került a sor, és pedig 
elsőnek

Zeidler Imre, a Baross Szövetség elnöki tanács 
tagja szólalt fel, aki örömét fejezte ki, hogy a közgyű
lésen megjelenhetett. A Baross Szövetség elnöki taná
csa és összessége élénk figyelemmel kíséri az ipartes- 
tületnek tagjai érdekében kifejteit munkásságát.

Nagy érdeklődéssel figyelik a testület közlemé
nyeit és sajnálattal látják azt a válságos helyzetet, 
amellyel ez a lisztes ipar küzd. Régen Budapest a ká
véházak városa volt, ma sajnos a kávéházak temetője.
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kétségtelen, hogy e részben nemcsak u súlyos közler- 
hekben, de a helytelen kalkulációban is van a hiba 
es ez az oka, hogy a kávéházak száma annyira meg- 
apadt.

Ismételten kifejezi a Baross Szövetség meleg üd
vözletét és szerététől, kéri a közgyűlést, legyen meg
győződve, hogy a Szövetség elnöksége nagy érdeklő
déssel kíséri az iparteslülel munkásságát és kéri arra 
a Mindenható áldását.

Vas József ipartestületi tag, a kávésiparra nehe
zedő terhekkel, úgyszintén az O lt amnesztiával fog
lakozik és kéri az elnökséget, hogy ez irányban legyen 
a tagok segítségére.

A napirend következő pontja az ipartestületi 
ügyész alkalmazásúra vonakozó indítvány volt. Éz 
ügyben a következő indítvány terjesztetett elő: „Az
ipartestület közgyűlése az elöljáróság indítványának 
megfelelően elhatározza, hogy az 1936—1937—1933. 
évekre az alapszabályok 23. §-a szerint rendszeresített 
ügyészi állásra ii'j. dr. ’l'emple Rezső budapesti ügy
védet hívja meg, akinek tiszteletdíját évi 1200.— pen
gőben állapítja meg.“

Horti Károly felszólalásában reámutat az ipartes
tület súlyos anyagi helyzetére. Véleménye szerint a 
mai viszonyok mellett hosszabb időre szóló kötelezett
séget vállalin nem szabad és ennélfogva az indívány
nak oly értelmű módosítását javasolja, hogy az ügyész 
megválasztása csak egy évre szóljon.

A közgyűlés az indítványt Horti Károly módosí
tásával fogadta el és ifj. dr. Temple Rezső budapesti 
ügyvédet egy évre az ipartestület ügyészének válasz
totta meg.

Beterjesztettek az ipartestületi szék alapszabályai, 
amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott, határo
zattá emelt és azt jóváhagyás végett a székesfőváros 
polgármesteréhez terjeszti fel.

Elnök részletesen beszámol a kávéházak irány
áraira vonatkozó eddigi tárgyalásainak eredményeiről, 
Bemutatja az alábbi indítványt és kéri a közgyűlést, 
tekintettel a kérdés fontosságára, ahhoz járuljon hozzá.

„A Budapesti Kávésok ipartest ületének 1936. feb
ruár 24-ére egybehívott közgyűlése kimondja, hogy a 
kávéházakban felburjánzolt árrombolás megszünteté
sét és e célból irányárak megállapítását szükségesnek 
tartja. Arra való tekintettel azonban, hogy a közeli 
időkben a közüzemi szolgáltatások árának újabb meg
állapítása napirenden van, tekintettel továbbá arra, 
hogy ugyancsak a közeli napokban az ipartörvény no
vella, amely ez ügyben megfelelő rendelkezéseket 
tartalmaz, a törvényhozás elé kerül, a közgyűlés ki
mondja, hogy az irányárak megállapítását egyelőre fel
függeszti.

Felhatalmazza azonban az iparteslülel elnökéi, 
hogy ezt a kérdést, amikor azt alkalmasnak és idősze
rűnek látja újból napirendre tűzze és arra esetleg egy 
rendkívüli közgyűlést hívjon össze, amely azt letár
gyalja."

Ehhez a kérdéshez elsőnek Moór Jenő, a Kereske- 
delmi és Iparkamara titkára szólalt fel, aki nagy ala
possággal és részletesen foglalkozott az árrombolás 
kérdésével és annak orvoslási módjával. A nagyértékű 
felszólalást kartársaink kívánsága folytán lapunk jövő 
számában szószerint fogjuk közölni.

Lissuuer Gyula felszólalásában reámulat a dum 
ping súlyos következményeire, főleg a kisebb és kül
telki kávéházak szempontjából bírálja a kérdést, akik
nek exisztenciális lehetőségeit a nagyobb kávéházak
nak árletörése teljesen aláássa, mert ki keressen fe' 
egy kisebb, szerényebb kávéházat, amikor nagy körük 
kávéházak, amelyek egy kisszakasszal elérhetők, sok 
kai olcsóbb árakat szabnak. Teljes bizalmát és 
szeretetét fejezi ki az elnöknek, de arra kéri, hogy eb 
ben a kérdésben hozzon egy olyan megoldást, amely 
a kávéházak létét megmenti.

Reiner István mindenek előtt köszönetét mond 
Moór Jenőnek, értékes felszólalásáért. A nyilvánosság 
színe előtt kívánja hangoztatni azt, hogy ebben a kér 
(lésben a kávésipar egységes, ellenzék nincsen év 
mindnyájan nehezen várják e kérdés rendezését. Reá
mutat a viszonyok változására, a rezsi költségek őriá: 
emelkedésére, a zenélés fokozódására és az ezzel járó 
többi költségekre és a maga részéről is sürgősnek Unt
ja a kérdés végleges rendezését.

Orosz Ödön teljes mértékben magáévá teszi a fel
szólalásokat és hozzájárul elnök előterjesztett indítvá
nyához.

Spelter Henrik a Budapesti Cukrászok Ipartes
tületének elnöke, mint akit ez a kérdés saját iparában 
is érdekel, arra kéri az ipartestületet és annak elnökét 
hogy ennek megoldásába vonják be a Cukrász Ipar 
tstületet is.

Spatz Béla a kávémérések éjjeli nyitvatartásának 
kérdését említi fel, mint sürgősen orvoslandó sérel
met.

Wirth Zsigmond, a kávémérő ipartársulat elnöke 
a közgyűlést üdvözölve, reámutat arra, hogy ma a 
kávéházak dumpingje a kávémérések helyzetét is tart
hatatlanná teszi, ennélfogva örömmel üdvözli az ipar- 
testület ily irányú mozgalmát.

Mai ősik Ferenc, a vendéglős iparteslülel elnöke a 
le.stvértestület üdvözletét tolmácsolja, a kérdést a ma
ga részéről is igen fontosnak és mcgoldandőnak tartja, 
hiszen a két testvér ipar azonos jellege folytán ilt is, 
ott is hasonló kérdések kerülnek napirendre. Azt a 
reményét fejezi ki, hogy a jövőben sikerülni fog a 
két ipar között fennálló differenciákat kölcsönös meg
értéssel tisztázni.

Katóim István örömmel látja az egységes hangu
latot és szükségesnek látja a kérdés sürgős rendezését. 
Ki kell terjeszkednünk a zenélési záróra ú jabb szabá-

FIGYELJÜNK! PIATN1K NÁNDOR 
ÉS FIAI BUDAPEST

magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 
Óvakodjunk az utánzásoktól!

Magyar Játékkártyagyár R.-T*

PIATNIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., Rottenblller-u. 17, 

Telefon: 31-0-63, 45-3-71. 
Alapittatott 1824.VÉDJCgv
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sait 
Heller doboz 

emmenthali
Derby sait kávéházakban

_____________________nélkülözhetetlen

lyozásuru, amely lőlcg a zenes kávéházakat érinti, szó
vá teszi az ingyenes kártya szolgáltatást, amely a ká
véházak egy tekintélyes bevételi forrását semmisítette 
meg.

Szólító Béla a dumping kezdeményezőjéről emlé
kezik meg.

Elnök a vitát berekeszlve, a felszólalásokra rész
letesen válaszol. Köszönetét mond Mnór Jenő kamarai 
titkár értékes felszólalásáért, majd az érdekeltségek 
üdvözletét köszöni meg. Célja mindig az volt, hogy a 
rokon érdekképviseletekkel baráti harmóniában tud
junk együttműködni, mert számtalan olyan kérdés 
van. amelyet csak összefogva lehet megoldani. A kar- 
társak felszólalásának tartalmát teljes mértékben ma
gáévá teszi és amint az időt alkalmasnak látja az ár
rendezés kérdését egy rendkívüli közgyűlés keretében 
napirendre tűzi. Már most hangoztat ja, hogy semmi
féle áremelés szándéka nem vezet, de eljutot
tunk oda, hogy a lehetetlen üzletvitel megrendszabá- 
lyozása nemcsak ipari érdek, de általános közérdek 
Mert államérdek az, hogy az adózók megélhessenek, 
terheiket viselni tudják, munkásaiknak munkahelyet 
és megélhetést nyújthassanak.

Ezután bemutattaiott Gro.sz Ödönnek f> rendbeli 
indítványa: /. a zenéltetésj zóróvn meghosszabbítása:
II. az áruházak kávéházi és vendéglői üzeme; III. a 
Zeneszerzők Szövetkezetének különleges [jogállásti; IV. 
a kártyakészlet ellenőrzése: V. a tisztviselők fizetésé
nek redukciója tárgyában.

Elnök, minthogy az előterjesztett indítványok az 
ipartestület állásfoglalásának teljes mértékben megfe
lelnek .kéri a közgyűlést, hogy azokat fogadja el, ille
tőleg, hogy azok végrehajtását hízza az elnökségre.

A közgyűlés ilyen értelemben határozott.
Főjegyző felolvasta az iparosnyugdíj létesítésére 

vonatkozó elvi indítványt, amelv a következőkép 
hangzik: ,.A Budapesti Kávésok ipartestiiletének feb
ruár 24-iki közgyűlése kimondja, hogy a saját részé
ről is kívánatosnak tartja a kötelező iparos nyugdíj 
megvalósítását. Egyben a közgyűlés kimondja azt is 
hogy amennyiben a kötelező biztosítás megfelelő tör
vényes keretek mellett életbelép, az ipartestületi tagok 
a kötelező biztosítással járó terheket hajlandók elvál
lalni.“

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta.
A napirend tárgyai ezzel letárgyaltattak, elnök a 

megjelenteknek köszönetét: mondva, kéri őket. hogy 
a közgyűlést követő esti fársasvaesorán minél nagyobb 
számban jelenjenek meg és ezután a közgyűlést be
rekesztette.

Mindenki
tisztítószere
mindenhez!

? most i 
sokkal olcsóbb!

II.
TÁRSASVACSORA.

A közgyűlést a Royai szálló fehérermében, igen 
látogatott, kedélyes vacsora követte. Azon közel 150-en 
vettek részt a testület tagjai és az ipar barátai közül. 
Merjük állítani, hogy a fehér asztalnál ilyen nagy
számú és magas nívójú összejövetele az iparnak már 
régen volt.

A vendégek között ott voltak: dr. Dnday Alajos 
tanácsnok, a XI. kerületi elöljáró, dr. Farkas Imre, a
VI. kerületi elöljáróság képviseletében, Székely Vladi
mír nv. főkapitány h.. Papp József, az If’OK elnöke 
és dr. Dobsa László igazgató, dr. Kovaloezy Dezső tit
kár. dr. Kemény Dezső kamarai ügyvezető titkár, dr. 
Lipesey Adóm kamarai titkár, dr. lírády Ernő ország- 
gyűlési képviselő. Tábori Kornél, az idegenforgalmi 
Érdekeltségek Szövetségének képviseltében, Koch 
Gyula, a hentesipartestület elnöke. Spelter Henrik, a 
cukrász ipartestület elnöke. Kovalsek Ferenc, a kőmű
ves ipartestedet elnöke, Wirtlx Zsigáimul. a kávémérő 
ipartársulat elnöke. Lo no nézi Gusztáv, a Budapesti 
Kávésok Áruforgalmi R. T. elnöke. Kemény Imre igaz
gató. Kammermayer Antal cégvezető, a Főpincérek 
Országos Egyesülete részéről: Braun József és Hor
váth Lajos társelnökök, dr. Ságiig Bnssa Béla. a Zene
szerzők Egyesülete titkára és László Bál cégvezető. 
Fnger Ede és Unger Edéné. Fischer Árminné. Mar- 
kovics Lajosné, az ipartestület számos tagja, barátai, 
a szállító cégek képviselői, az ipartestületi tanoncis
kola tanárai, a sajtó képviselői és még sokan mások.

A vacsorái felszólalások alkalmával elsőnek Mé
száros Győző elnök szólalt fel. aki a Némái serleggel 
kezében emlékezett meg a tisztes ipar tradícióiról, ame- 
Ivek manapság olyan aktuálisak. Örömmel és szere
lőitől köszöntötte a megjelent vendégeket, hatóságokat

Radó Pál Hüvelyesek, konzervek, fűszer és gyarmatáruk legolcsóbban
V I I I . ,  R ö k k  S z ilá rd -u . 21. -  — T e le fo n : 3 4 -0 -5 9 .  
F ió k  : N a g y  v á sá rte lep . — — T e le fo n  i 38—6—55.
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to jás -
nagykereskedő

Kudapvüt, VI., Vasvári I’ál uccu 10. — Tel.: 21-7-54.
Számos budapesti lóvéház, étterem és vendéglő 

állandó szállítója.

és a testület tagjait. Majd hosszabb beszéd keretében 
kitért az ipar aktuális kérdéseire. Egyenként foglalko
zott az árrombolás, a lehetetlen üzletvitel, az új ipar- 
törvény-novella intézkedéseivel, amelyektől eredményi 
vár. Majd indítványozza, hogy a társasvacsora részt
vevői Bornemisza Géza iparügyi és Winchkler István 
kereskedelemügyi minisztert áviratban üdvözöljék.

Pa/ip József, az [POK elnöke, elismerését fejezi 
ki azért az érdemes munáksságért, amelyet a kávés- 
ipartestiilet kifejtett. Készséggel támogatja az. IPOK a 
testület közhasznú munkáját. Üdvözli és köszönti an
nak érdemes elnökét.

Dr. Kemény Dezső kamarai ügyvezető titkár, a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara legmelegebb 
üdvözletét tolmácsolja.

Dr. Dudálj Alajos tanácsnok a székesfőváros elöl
járósági értekezletének elnöke a székesfőváros köz- 
igazgatásának üdvözletét fejezi ki és annak jóindulatú 
támogatásáról biztosítja az ipartestületet.

Dr. Brádij Ernő lelkes szavakkal köszönti a dol
gozó kávésokat, majd

Tarján Vilmos üdvözölte az elnököt.
Tábori Kornél, az Idegenforgalmi Érdekeltségek 

Szövetsége nevében szólalt fel.
Nagv tetszést aratott Székely Vladimír baráti hu

moros felszólalása.
Orosz Ödön szólalt fel. maid dr.Dobsa László igen 

érdekes ipartörténeti visszaemlékezés keretében fejezte 
ki örömét az est fölött.

Oláh János a sajtó üdvözletét tolmácsolta.
Dr. Lipcsey Adám. mint régi kávéházi törzsven

dég szólalt fel.
Katona István a hölgyeket üdvözölte és a febz.ö- 

lalásokat
Dr. Ttázsa le/náe beszéde zárta be. aki Mészáros 

Győző elnököt, mint az ipar tanítómesterét köszön
tötte.

Eifél felé járt az idő. amikor a felszólalások vé'>et 
értek és a társasvacsora résztvevői a legjohb hangulat
ban távoztak.

Nyomatéke-an kell megemlékeznünk és elismeré
sünket kell kifeieznünk Korármi Zoltán karbonunk
nak név a kiszolgált ételekért, italokért, mint a k i s z o l 
gálásért. Mindent megtett, hogy a jelenlevők jólérez- 
zék magukat

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 38-5-59.
Az ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

Nem lehet megbüntetni a mestert 
a mulasztásért, ha a tanoncot 
elküldi az iskolába

A polgármester újabb ítélete egy iskola-
mulasztási ügyben.

Az utóbbi időben sok a panasz amiatt, hogy a 
tanonciskolák vezetői a legkisebb mulasztás, vagy va
lamely taneszköz hiánya miatt, minden intés nélkül 
lejelentést tesznek a tanonctartó mester ellen.

Az eddigi tapasztalatok szerint megállapíthatjuk, 
hogyha egy ügyből feljelentés lesz. annak a inai ren
dőri büntetőbírói gyakorlat alapján, a legtöbb esetben 
büntetés a vége. A munkaadó hiába igyekszik igazolni, 
hogy a nem nála lakó tanoncot kellő időben elküldte 
az iskolába, a tanonc el is távozott, úgy tüntette fel a 
dolgot, mintha az. előadáson részt is vett volna és így 
a mester egyáltalában nem tehet róla. hogy a fiú még 
sem az iskolába, hanem i futballtréningre ment. A 
mestert legtöbb esetben egyszerűen megbírságolják. 
Ami a leghibáztathafóbb ezekben a rendőri büntető
bírói ítéletekben az. hogy teljesen figyelmen kívül 
hagyják azt is. hogy a tanonc nem is a mesternél, liá
nom a szüleinél lakik.

Csak egészen ritkán és az ügyeket alaposan isme
rő rendőri biintetőbírák vizsgálják meg jól a dolgokat 
és tesznek különbséget az egyes esetek között. Mcg- 
nvugtató, hogy ilyen Ítéletek is létrejönnek, mert ezek 
alapján lehel tájékozódás szerezni n magasabb fóru
mok álláspontjairól is és ezekre való hivatkozással 
lehet jogorvoslatot keresni más. hasonló esetekben.

A tanonciskola igazgatója feljelentett cgv asztalos- 
mestert. mert tanonca nem vett részt az iskolai elő
adáson. A mester hivatkozott arra hogy a fiút kellő 
időben elküldte az iskolába s hogy az nem is nála 
lakik. A TX. kerületi rendőri büntetőbíró I 4117-0 1930
szám alatt kelt ítéletével a mestert az 1922. évi XII. b\ 
94. §-ába ütköző kihágás vádia alól a Rbsz. 155. íj
ának 2. pontja alapján felmentene. Az Ítélet ellen a 
tiszti iievész fellebbezést jelentett be a notgánnesler- 
hoz, mint a TT. fokú rendőri büntetőbíróboz. aki azon
ban az T. fokú ítéletet jóvábagvta.

A polgármester indokolásában kimondta. Iiogv az 
ítéletet azért hagvia helyben és n fel Jelenti-M a s z t a l o s -  
mesteri azért menti fel. mert nem nvert bei vakolási, 
hogy a kihágási cselekményt ő követte volna el \ 
munkaadó n nem nála levő tanone muhi zlácáérl csak 
akkor felelős, ha a rendes napi munkára a míibelvbe 
heinft tanoncot nem küldi el az iskolába, vavv ez' a-' 
iskola látogatásától visszatartja F>t(« nézve imdi- az 
eliárás során semminemű bizonv'lék nem merült fel.

Nincs többé ponyvaszakadás!
GYORSJÁRATÚ

NAPELLENZŐ PONYVASZERKEZETEK
P A S G H K A  ÉS T Á R S A

V., Mária Valária-utca 10. — Telefon: 82-0-4I. — Alapiitva 1886.

Springut Henrik
utóda  O fn er M árton
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A polgármester ezt az ítéletéi a bolügyminiszler- 
uek 1881—1933. B. II. kih. sz, rendeleté alapján hozta 
meg, aki már korábban ilyen értelemben döntött eb
ben a kérdésben.

Az itt közöltökből tehát láthatják olvasóink, hogy 
mi a helyzet, a tanoneiskoláztalás során mire kell fi
gyelemmel lenni és ha a tanonc jogtalan mulasztása 
miatt eljárásra kerül a sor, miképpen kell védekezni.

A mesternek kötelessége a tanoncot az iskolába 
elküldeni, de viszont az iskola és a hatóságok nem kí
vánhatják azt, hogy a mester kézenfogva vezesse el az 
iskolába a tanoncot. vagy hogy peszlráva! kísértesse 
oda, mert úgy sem biztos, hogy akár az egyik, akár a 
másik megoldás eredményre vezet, ha a tanonc az 
előadás helyett, nem- oly hasznos, de élvezetesebb prog
ramot csinált magának.

Az iskola már a feljelentések megléteiénél tekin
tettel lehetne ezekre a körülménvekro, az eljáró ren
dőri büntetőbírák pedig ezek után rájöhetnek arra. 
hogy nem csak a mestert lehet minden cselben elő
venni hanem a tanonc szüleit is.

A munkaadó felelőssége 
az üzemi baleseteknél

Mikor állapítható meg az iparos anyagi telőssége?

A balesetbiztosítási törvény értelmében a mun
kaadók összessége téríti meg az egyes üzemben a bal
esetet szenvedett munkások kárát A balesetet szenve
deti munkás munkaadója ebben a kárviselésben úgv- 
vcsz részt, hogy az általa tiz°lett munkabérek és az 
üzem veszélyessége arányában az OTI kirója rá az évi 
összes kárköltség felosztásából ráeső költséghányadot.

Ezenfelül a munkaadó a balesetből kifolyólag az 
OTf-nnk semmit sem tartozik fizetni, kivéve, ha .,a 
munkaadó, vagy felelős megbízottia a hatóság által 
elrendelt bale-ethárító óvórendszabálvl. vagy óvóin
tézkedést nem foganatosítottak“. amely esetben a 
munkaadó a balesetből származó összes sepélvezési. 
kártalanítási és eliárási költ* éget köteles az OTT-nak 
megtéríteni. Í169. §.T

1£ törvényes rendelkezés alkalmazása körül az. 
utóbbi időben nagy viták folytak. Ezt a vitat intézte el 
most a budapesti kir. ítélőtábla társadalombiztosítási 
jogegységi tanácsának 7. számú határozata.  ̂Esze
rint a munkaadónak az 1927. évi XXL te. 169. 8-aban 
meghatározott megtérítési kötelezettségé ‘zempontjá- 
ból ..hatóság által elrendelt óvérendszabály“ alatt az 
oly óvórendszabályt kell érteni, amelyet az arra illeté
kes hatóság az Országos Társadalombiztosító Intézel 
kérelmére, vagv enélkiil akár általában, akár különö
sen elrendelt. Az OTI által alkotott ovorcndszabalvo- 
kal ..hatásáé által elrendeltek“-nek tekinteni nem l<>- 
het s ígv a kártérítési kötelezettség megállapításánál 
az az irányadó, hogy az ővórendsznbályok elrendelése 
körül mi a helyzet.

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

Imperiál teakeverék 
Royal teakeverék 
Lipton teakeverék 
Teakeverék a) 
Teakeverék b)

P. 20.65 
„ 18.45 
„ 19.65 
„ 17.40 
„ 1480

Jamaikai vágott rum 5O()j0 P. 5.90 
Jamaikai vágott rum 60% „ 6.90
valódi jamaicai rummal, többéves vágás.

Budapesti Kávésok 
Áruforgalmi Rt-nál
Budapest, Vili., József-krt 38.

Telefon: 39-2-77.

Kártérítés a tanoncszerződés 
elmulasztásáért

Egy kiskorú tanonc gyámja kártérítési pert indí
tón egy mester ellen, meri ez hosszabb időn át foglal
koztatta a tanoncot anélkül, hogy vele az ipartörvény- 
hen előírt módon lanoneszerződést kötőit volna. E per
ben a törvényszék, mini munkaügyi fellebbezési híró- 
ság végilélellel megállapílolla az alperes kártérítési kö
telezettségét.

Az ítélet indokolása hivatkozik az ipartörvényre, 
amely kötclezőleg előírja, hogy a tanonc belépésének 
napjától számított négy hét alatt az iparhatóság elöli 
a tanoncszerződésl meg kell kölni.

A fennforgó esetben tehát törvényellenes voll az 
alperesnek az az. eljárása, hogy a kiskorú felperesi 30 
héten át tanszerződés nélkül kétségtelenül kárI oko
zod. mert ez alkalmazásban tartotta és ezzel 30 beli 
alkalmazási idő a lanone képesítésénél figyelembe 
nem jöhet.

A törvényszék az iparlesi öleitől beszerzői I értesü
lésnek megfelelően arra kötelezte az alpresl. hogy kár
térítésül 280 pengő lökéi, ennek kamatait és a felme
rült perköltségeket fizesse meg.
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p a r n l a g o k ,  csil-
___________________lárok, bi l l i árdok,

márványasztalok, fiizfotelek
Zsigmond é« Fia kávéházi berendezők 

V T l C Q  Király-utca 44. — Telefon: 29-1-34.

H i v a t a l o s  r é s z
m i: (; h i v o

A Budapesti Kávé,ok bYnyíízési ős Forgalmi Adó- 
közössége, f. é. inámiis 1(i-én (hétfőn) déli 1 óra
kor az ipartestiilet taiiáesterinében tartja meg 

ALAKULÓ KÖZUYÍLFSF.T, 
melyre az adökiizösség tagjait meghívja.

Budapest, Kiöli, máreius 1-én,
Dr. Havas Nándor s. U.. Mészáros Győző s. k..

főjegyző. elnök.

TYÚKTOJÁS FORGALOMBA HOZATALA.
A Budapesti Közlöny február lö-iki száma közli 

a kormány (>80—1930. Tvi. E. szánni rendeletét a tyúk
tojás forgaloinbahoznfalának szabályozása tárgyában.

A rendelet szövege a következő:
..A in. kir. minisztérium az egyes mezőgazdasági 

termények és termékek, valamint állatok és állati ter
mékek állami ellenőrző jeggyel való ellátásáról szóló 
1931:11. te. 7. §-ának második bekezdésében kapuit 
felhatalmazás alapján a külföld igényeinek megfelelő 
nagyobb súlyú tyúktojások termelésének és ezáltal a 
tyúktojás külföldi értékesítésének előmozdítása céljá
ból a kövekezőket rendeli:

1. §.
Nyílt árusítási üzletben piacon ívásárcsarnokban) 

és vásáron tyúktojást darabszám szerint meghatáro
zott vételárért csak (íz darabol meg nem haladó tétel
ben szabad eladni, tíz darabol meghaladó mennyiség
nek egy tételben való eladása cselében azonban a vé
telárat az árú súlya szerint kell meghatározni.

Aki tyúktojást nyílt árusítási üzletben, piacon (vá
sárcsarnokban) és vásáron elad. az eladási ár megje
lölésére vonatkozó s a 3.310 1918. M. E. számú ren
delet 2. §-ában meghatározott kötelességének csak ak
kor tesz eleget, ha a tyúktojás eladási árát nemcsak 
darabszám. hanem súly szerint is fellünteli.

2 . 8 .

Aki az 1. §. első bekezdésében foglalt rendelkezés 
megszegésével vagy kijátszásával tyúktojást nyílt áru
sítási üzletben, piacon, (vásárcsarnokban) és vásáron 
tíz darabnál nagyobb mennyiségben, vi*\ léiéiben, nem 
súly szerint megbatározott vételáron ad el. az 1931:11. 
le. 13. §-a értelmében kihágást követ el és kél hónapig 
erjedhető elzárással büntetendő.

E kihágás miatt az eljárás a kir. járásbíróság ha
táskörébe tartozik (I897.XXXT. te. 18. §. IV.).

3. 8.
Aki az 1. §. első bekezdésében megjelöli helyen 

a közvtelen fogyasztás céljára tyúktojásnak árusít;''- 
"óival foglalkozik és az eladási árai egyáltalában nem.

H an tos testvéreit r. t.
f e s t ő , máxofo é s  
ta v é tő H Ö  ipo*fi*em
Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kfivéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fal- 

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

vagy nem az 1. S. második bekezdésének megfelelően 
I ünteli fel, a 3.310 1918. M. E. számú rendeld I.
S-áha ütköző kihágást követi el és lizenöl napig ter
jedhető elzárással biinielendő.

E kihágás mialt az eljárás a közigazgatási baló
ságnak. a m. kir. rendőrség működési területén a 
in. kir. rendőrségnek, - mini rendőri büntetőbíró:ág
nak hatáskörébe tartozik. Az 1929:XXX. te. 59. §. első 
bekezdése 3. pontjának alkalmazása szempontjából 
szakminiszternek a m. kir. kereskedelem- es közleke
désügyi minisztert kell tekinteni.

4. 8.
A jelen rendelet az 193(5. évi május hó 1. napjait 

lép hatályba.

H Í R E K
Kapunk jelen száma, a hűséges közgyüléii anyag 

folytán némi késedelemmel jelenik meg, miért olva
sóink szíves elnézését kérjük.

Miniszteri köszönet, l i o n n G é z a  iparügyi 
miniszter, az ipartestület közgyűléséből küldőit üd
vözlő táviratért levélben fejezte ki köszönt tél.

Atlóközösségi közgyűlés. A m. kir. pénzügymi
nisztérium végzése beérkezett és az adóközösség ala
kuló közgyűlése f. é. március lö-án (hétfő) déli 1 óra
kor fog az ipartestület tanácstermében megtartatni. 
Felhívjuk az adóközösség tagjait, hogy az alakuló 
közgyűlésen minél teljesebb számban vegyenek részi. 
Megjegyezzük, hogy amíg az új adóálalány megálla
pítását tartalmazó) határozat nem kézbesílletik, a kö
zösség tagjai máreius 10-én a mull évi átalányokat 
larloznak megfizetni.

Adomány. A Piatnik Nándor cég. mini minden 
évben, az idén is testületünk jód éti céljaira 200. pen
gői adományozoll.

Megkezdték az O l t tartozások részbeni eldigedé- 
‘ét, A mull év október hó végéig kellett benyújtani az 
() l'I tartozások részbeni elengedésére irányuló) kér
vényeket. Ennek a batáridőnek a meghosszabbítónál 
számos érdekképviselet kérte, amit azonban nem vei
tek az illetékesek figyelembe. \  jelzett időpontig
34.000 kérelem érkezeit az OTI-hoz. amelyek körül
belül 30.000 pengő hátralékot képviselnek, ölezer pen
gőn felüli kérelem a fővárosból 557 vidékről 207. ér
kezeti. A főváro-nak körülbelül 7 millió, a vidékről 2 
millió nengő 5.000 pengőn felüli tartozás elengedését 
kérik. Úgy a vidéki kerületi pénztáraknál, mint a fő
varosban működő bizottság megkezdte a tartozások 
részbeni elengedésére irányuló kérelmek feliilvi/.sgá-

H asinál!

M o c z n i k -m  u s t á r  legyen minden asztalon I
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lúsát. Ez a munka azonban nagyon lassan folyik, 
miután minden egyes kérelmet alapos tárgyalás alá 
vesznek.

Körrendelet a taiioueok iskolai látogatásának elő
mozdítására. Bornemisza Géza ipariigvi miniszter kör
rendeletét bocsájtott ki az elsőfokú iparbatóságokboz 
a tanoncok iskolai látogatásának előmozdítása ügyé
ben. A miniszter körrendeleté rámutat arra, hogy mél
tánytalan a főnököknek az a gyakorlata, hogy tanon- 
caiknak az iskolában eltöltött időre nem fizetnek béri. 
Ez az eljárás alkalmas arra, hogy a tanoncot az isko
lától távol tartsa, vagy az iskolát a tanonc szemében, 
antipatikussá tegye. Ezért méltányosnak tartja a mi
niszter, hogy az iparhatóságok és az ipartestéi letek a 
tanoncszerződések megkötése alkalmával hangsúlyoz
zák annak szükségességéi és eélszerüségét, hogy a ta
nonciskolában etöltött időt is megfizessék és ezt a kö
rülményt mint kötelezettséget a tanoneszer/ődésbe be
vegyék.

Százezer mikroba egyetlen tányéron. JJr. Guniing, 
az amerikai egészségügyi intézet professzora Mtlwauko 
városban egy éven keresztül érdekes kísérleteket vég
zett. Negyvenhat különböző étterem üzemében meg
vizsgálta az evőeszközöket, tányérokat, mosatlan és 
tisztára mosott állapotban. A kísérletezés meglepő 
eredménnyel járt, amennyiben egy tisztára mosott 
tányéron 100,000 mikrobát fedezeti fel, melyek kö
zött olyan mikrobákra is talált, melyek sarlach, tüdő
gyulladás, influenza és himlös megbetegedések előidé
zésére alkalmasak. A professzor jelenleg olyan folya
dék összeállításán dolgozik, amelynek alkalmazása 
teljesen megtisztítja a tányérokat. Eddig legmegfele
lőbbnek az enyhe chór telítéséi langyos vizel találta.

Étterem — pihenőhellyel, horgaimat egy-egy 
szellemes újítással mindig lehet emelni és a forgalom 
fokozásának ez a módja rendszerint kedvezően szo
kott hatni, mind az iparra, min a kezdeményezőre, 
nem úgy, mint az ötlellelen iparos közismert módsze
re: aki a valószinűtlenül olcsó árakkal akarja bevé
teleit emelni. Ez az utóbbi az ipar egyetemének, de 
az egyesnek is a kárára, biztos bukására van. Most 
egy újabb ötletről emlékezünk meg. Egy londoni elő
kelő vendéglős az étterem mellett kis pihenőfülkéket 
rendezett be, amelyet egy-egy órára egy shilling elle
nében bocsát rendelkezésére étkező vendégeinek -  
ebédutáni pihenésre. Képzelhető, hogy a munkahelyé
től távollakó londoni milyen szívesen áldoz arra, hogy 
napi fáradtságát étkezés utáni sziésztázással pihenje 
ki abban a kényelmes pihenőfülkében.

Svédországban megreformálták a piiieérrnhát.
Svédországban közös megegyezéssel 193(5. évi január 
1-én már eltűnt a frakk és a szmoking a pincérek ru
hái közül. Az új egyenruha a nálunk már régen viselt 
fekete nadrág, mellény és a szükséghez képest jól 
mosható fehér vagy világos drappszínű vászonkabát, 
esetleg szövetkabát egyszerű, fénytelen gombokkal. A 
ruhához fehér keményített inget és fekete esokornyak- 
kendőt hordanak.

Schillinger Anna Budapest, VI.,
V örösm arthy-utca  47b. — T e le fo n :  21— 3 — 8 5 .
Az ország legrégibb, modernül berendezett gűzmosodája.

A naptó l  k iszőkü lt ,  l ien n ázott  
é s  m i n d e n  e l r o n t o t t

OROSZ F

ha jfes tés t
3 P-ért rendbeho*
S z ő k í t é s .  Gép- és 
villanynélküli tartós

ondolálás 6 P
Károly- 
k ö rú t  1

Debrecennek volt a legnagyobb belföldi idegen- 
lorgalma az elmúlt évben 3,900 szálló vendég. Utána 
Szeged következik 3,400 vendéggel, majd pedig Mis
kolc 2.000 vendéggel. Pécseit 2.300, Győrben 1.000, 
Sopronban 1.300 idegen szállt meg. Székcslehérvár, 
Baja, Kecskemét idegenforgalma 1000 vendég alatt 
maradt, míg sorban az utolsó Hódmezővásárhely for
galma még a 100 vendéget sem érte el. A vidéki vá
rosoknak sokkal nagyobb propagandái kéne kifejtniök 
írásban, képekben, szóban, mert bármelyik városban 
igenis van olyan idegenforgalmi szempontból számba 
jöhető érdekesség, vagy látványosság, amely feltétle
nül vonzaná az idegent. Nem lefaragni a propaganda 
költségeket, hanem inkább emelni, llogy erre nincs 
alap, olyan nincs. Legyen! lessék teremteni, minden 
másra van, erre is legyen! Aki keresni akar, annak ál
doznia is kell. Befektetni egy tőkét, egy várható biz
tos üzletbe. Budapest is ezt telte. Budapestnek sem 
csinálták ingyen ezt a reklámot.

A kerületi elöljáróságok megkezdték az italmérési 
illetékek közlését. Ismételten fi gyei mez l etjük kartár
sainkat, hogy az italmérési engedélyilletékek kivetési 
munkálatai befejezést nyertek. Az Illetéket az ilalmé- 
rőkkel írásban nem közlik, hanem a kerületi elöljáró
ságok felhívást küldenek ki, amelyben felhívják őket 
arra, hogy a lajstromszerű kimutatásban foglalt ille
ték 111 egál la f) í t ása i ku t a kerületi elöljáróságon tekintsék 
meg. Ez időponttól számítolt 15 nap alatt lehel a fel
szólamlásokat benyújtani.

Ihináiiterinelés Dániában. Azok a szigorú behoza
tali korlátozások, amelyekkel a dán kormány a déli
gyümölcsök behozatalát megnehezítette, arra indított 
egy dán kertészt, hogy nagyban termeljen dán banánt. 
IC célból egy különlegesen felszereli melegházat épí
tőit, amelyben rendkívül inagy melegben kizárólag ba
nánok termelésére rendezkedett be. Az első kísérletek 
sikere alapján most azt hirdeti, hogy a jövő évben már
20.000 teljesen megérett banánt fog piacra hozni.

A konzervsör. Az amerikai sörfőzőknek az a si
kerrel kereszt ül vitt kísérlete, hogy sört konzervek for
májában hozzanak forgalomba, most már Angliában 
is utánzásra talált. Két vidéki sörfőzde gépeket szerel 
fel a sörkonzervek előállítására. Az. ezzel az új csoma
golási módszerrel elért kísérletek — miként különö
sen az amerikai sörfőzdék jelenük állítólag kitűnő 
sikerrel végződtek. Kétségtelen, hogy a bádogdoboz
nak sok az előnye a palackkal vagy a bordóval szem
ben. A bádogdobozok -mindenekelőtt teljesen fényét-
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hatatlanok, ami a sör minőségénél nagyon fontos, és 
ezenkívül súlyban és Iérőén is olyan lehetőségeket 
nyújtanak, amelyek megiakarításokat tesznek lehetővé. 
Most már Németországból is híre jő, hogy az ottani 
őáclogipar rátéri a sör konzerválásához alkalmas do
bozok előállítására. Több exportra dolgozó nemet sör
főzde máris kísérleteket folytat annak a megálJapitá- 
sára, hogy a bádogdobozokba való csomagolás nem 
árt-e a sor ízének.

Iparügyi probléma lett — a íánk.siilés. Érdekes 
iparügyi engedély-probléma vetődön lel Makón. Itt az 
a szokás, hogy a hetipiacokon a falusi asszonyok házi 
készítésű tésztákat, főleg túróslepényt árusítanak, söl 
a piacokon frissen sülnek fánkot is. A lepénynek és 
a fánknak nagy kelete van és az asszonyok igen jó 
kersetre tettek szert. Az ipari érdekeltségek szóvátel- 
lék az ügyel és a város mint elsőfokú iparhatóság, a 
szegedi kereskedelmi és iparkamara véleményezése 
után olyan határozatot hozott, amely megállapítja, 
hogy a lepény és fánk sütése a háziipar kereteit meg
haladja, ipari tevékenységnek minősíti és mint cuk- 
rásziipari tevékenységet, képesítéshez köti. Ezek alap
ján eltiltotta az asszonyokat a lepényárusílástól. Az 
eltiltó határozat ellen az alispánhoz fellebbezlek a le
pényárusító és lanksiitő asszonyok. Az alispán a tilal
mat feloldotta és elrendelte, hogy az ass/.oijyok részére 
iparengedélyt adjanak ki. Utalt arra a rendelkezés, 
hogy a lepénysütés már régi háziipari szokás ezen a 
környéken és szcoiális szempontból méltányos az en
gedélyek kiadása. Az érdekeltek most az iparügyi mi
niszterhez fellebbeztek.

Hogyan kell bánnia a japán pincérnek az idege
nekkel. A japán idegenforgalmi hivatal nemrlég köny
vet jelentetett meg, amelyben összefoglalja azokat a 
tanításokat, amelyek a pincéreket kioktatják arra. 
hogyan kell az idegenekkel érintkezniük. A könyv 
többek között a következő megszívlelendő utasításokat 
tartalmazza: Ne suttogjatok egymás között, ha idegen 
van jelen. Ne utánozd a filmeken látott sztárok moz
dulatait, mert ez vagy nevetséges, vagy ellenszenvet 
kelt az emberekben. Ne játszadozz az ujjaiddal. akár
hogyan unatkozol is. Ne menj a fürdőszobába, ha 
vendég fürdik. Férfi vagy hölgy vendégre vonatkozik- 
e ez az utóbbi utasítás, arról nincs szó a könyvben.

Előkelő dalénekesnük bécsi kávéházakban. Bécs- 
bőrl írják a következőket: a pesti kávéházak úri 
dalénekesnőit, úgylátszik, megírigvelte Bécs. Kissé 
másként, mint Pesten, egymásután megjelennek a 
zongorák mellett az előkelő származású hölgyek, akik 
közül egy füstös „fin de siecle“-re maszkírozott pin
cében Sonja Wronkow, az egykori dúsgazdag orosz 
hölgy aratja a legnagyobb sikereket. Kesernyés, gú
nyos, szívbemarkoló és álomkönnyű dalait laterna- 
magikás vetítéssel illusztrálja. A legkitűnőbb festők

Dunavecse járási központ. Járásbírósága, szol- 
gabirósága, adóhivatala, csendőrsége stb. van. 
N incs kávéház,sem cukrászda, tehát ilyen üzlet

biztos megélhetése lehetne 
ü g ye s  s z a k e m b e r n e k .

Megfelelő remek lakás kapható. Cim a kiadóhivatalban.

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

Telefon: 34-6-43.

T
Ifj modern pus

Saját érdekében kérjen árajánlatot!

készítik a vetítőgép tekercseit, valóságos élő hangos
film minden chanson. Azt hiszem, Pesten is feltűnést 
keltene dizőzeink dalainak ilyen képzőművészeti ki
egészítése.

Fából cukor. „Fából vaskarikái" — mint a köz
mondás is mondja — nem. lehet csinálni, de hogy 
fából lehet cukrot csinálni, azt a német vegyiipar be
bizonyította. Hogy igen előrehaladott stádiumban van 
a facukor ügye, azt a legjobban mutatja, hogy Göring 
német miniszterelnököt lakodalma alkalmával a mann- 
lieimi Bergin-müvek, amely a facukor prolémájával 
foglalkozik, egy olyan tortával ajándékozta meg, 
amely már facukorból készült. A lacukor előállítása 
egyelőre még nagyon komplikált és drága, de a pro
bléma megoldás előtt áll és azok az országok, amelyek 
gazdasági krízis folytán fatermelésüket nem tudják 
jól értékesíteni, nemsokára rátérhetnek a facukor 
gyártására.

Érdekes számok. Egy óra alatt az egész világon
2.100.000 liter bort, 750.000 liter sört és 50 millió 
csésze kávét isznak. De szilárd táplálékot is rettentő 
nagy mennyiségben fogyasztanak. Egyetlen óra alatt 
a földkerekség lakossága 25 millió kiló burgonyát, 
4.25 millió kiló húst és 2'A miliő darab tojást eszik 
meg. Amerikában a hivatalos kimutatások szerint 1935 
első negyedében kereken 000.000 tehenet irtottak ki, 
az év első harmadában 0 .2 millió sertést adak át a 
gyepmesternek, 1935 augusztusában a narancsok szé
dületes mennyiségét dobták a tengerbe és ugyanabban 
az időben Floridában hihetetlen tömegű földiepret 
rohasztottak el. Brazíliában 1935 márciusában 7.75 
millió zsák kávét részben elégettek, részben a tenger
be dobták.

Tervbe vétetett a telefondíjnak, a csomagdíjsza
básnak és a postautalvány díjának leszállítása. A ke
reskedelmi és iparkamarák legutóbbi miniszteri érte
kezletén, melyet felváltva a kereskedelemügyi és ipar- 
ügyi minisztériumban tartanak meg, a Budapesti Ke-
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ruskedelmi és Ipurkumnra megimélolto a kamarának 
a posta la lilák revíziójára vonatkozó egy övvel ezelőtt 
előterjesztett kívánságait. Az értekezleten elnöklő 
Winehler István kereskedelemügyi miniszter kijelen
tene, hogy a revízió előkészítés alatt áll és a telelőn 
beszélgetési díjánál, a mellékállomások díjánál, a eso- 
niagdíjszabásnál és a postautalványoknál a tarifák le- 
‘/állítására van kilátás,

Kraiiciaorsziíghan ics/állí tolták a társadalom biz
tosítási terheket. Érdekes hírt hoz a sajtó Eranciaor- 
szagból, ahol a gazda ági válság hatása alatt a társa
dalombiztosítási terheket az eddigi 8%-ró! 7%-ra le
szállították. Érdekes, hogy ez a kereken 1 2 Vá%-os köz- 
tehercsökkentés túlnyomórészt nem a szolgáltatások 
megvonásával, tehát a biztosítóit munkavállalók igé
nyeinek leszállításával történt, hanem a társadalom- 
biztosító pénztárak ügykezelésének egyszerűsítésével, 
tehát a fenntartási költségeknek csökkentésével. En
nek gyakorlati eredménye az volt. hogy a tisztei'élők 
létszámát mintegy 33%-kal leszállították. Mindenesetre 
érdemes felfigyelni erre a tényre annál is inkább, 
mert a mi szegényes viszonyainkat sohasem hason
líthatjuk össze Franciaország hatalmas tőke- és va
gyonőre,jévcl, de világpiaci helyzetével sem. Nálunk 
a társadalombiztosítás mintegy 1 1 %-os megterhelést 
jelent, ami erősn gondolkodóba kell. hogy ejtse azo
kat. akik a magyar termelés minél nagyobb eredmé
nyességén fáradoznak.

Knrtársak! Mini értesülünk, a Ffiert Zsigáimul és Fia (Ki
rály uccn 44. sz. a.) berendezkedett arra, hogy karlársnínknak 
nagyobb összejövetelekre, bankettekre, filterekért kölcsönadjon 
evőeszközöket, tányérokat, poharakat, székeket, asztalokat, slb. 
Jól teszik Kartársaink, ha fenti címet elöjcgyzik, 1 elefonszáin: 
20—1—34.

F R A N C O I S  PEZSGŐ
A KEDVELT MÁRKA!

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

N IK O T E X -LÁ D A
amelyben nincsen bőségben

NIKOTEX
S ZIV A R  ÉS C IG A R ETTA .

Kávés uraknak legelőnyösebben dolgozik 

P in té r  M ih á ly  vegytisztító és festő mester
elismert kelmefestő, vegytisztító és fehérneműt is 
kiválóan tisztító üzeme.

Budapest, VI., Sziv-u. 32 Telefon: 19-6-12

Kartársak figyelmébe!
Szab. kuglibilliárdaszlal

Egyesített karambol, 
kugli- és lyukjáték.
Szórakoztató közkedvelt 

sportjáték.
Automata nélkül zárja 

a játékidőt.
Forgalomba hozza: 

FEHÉK FERENC szab.túl 
Bp,VI.,Vörösmarty-u. 43.

Telefcnhlvó: 46-9-67.

NAGY IGNÁC
BUDAPEST, VII. KABOLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszereli raktárát, ú. m.: borszivaltyúk, 
szürőgégckjgalackokjjiaraíndiigól^ci^

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

Kristály ásoámjos forrásuiz. csak Szent Lukács Dédjeggyet eredeti.
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BERGER 5 szo b a fe stő , m á zo ló , fén yező  é s  tap étázó

B udape st, VI., H egedűs S án d o r u c ca  27.
* Telefon: 20-4-82.

I n n n o n o t  irodájába, üzletébe, ódiumába 
' I  U y C | J t í l  legolcsóbban Édes és Deesy-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfu-u. lő. ’l cl : 44-2-21.

C h r ő m o z t a s s a ,  nickelezlesse (elszerelését 
NEM ES E D E  ehrum ozó vállalatánál, 
Rudapest, VI., N agym ező ucca 45.

Telefon: 18-9-80. |

<<Ilattyu» (iözmosó- és frliérnemííkölesőnzö vállulut (Buda
pest, VII., Klauzál utca 8.) a legmodernebbül újonnan be
rendezel! üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek 
mellett áll kartársaink rendelkezésére

(iLASNER EDF, ti., udvari szállító, Rudapest, 
Vr., Lipót kürut (», Telelőn: 11-G-2G. Az előkelő 
kávéház péksütemény és kenyér szállitója.

Felhívjuk iparlársaink figyelmét Stcincr és Sz.imper dísz 
és szobafestő és mázoló üzemre (Budapest, IX., üllői út 57. 
Telefon: 30—6—29.), mely eddig is karlársaiuk közül többek
nek állandó szállítója évtizedek óla Kérjük, hogy kartársaink 
festő cs mázoló munkákat a lehetőség szerint csakis Stcincr és 
Sziinper céggel végeztessenek.

Üvegzcttisztíttutús. Rendkívül előnyös feltételű megálmo
dásokat létesít most a Romlási cég (Akadémia-u. 7.) az egyes 
kávéházakkal tisztíttatási bérletekre. A cég egészen olcsó havi 
bérért elvállalja az iivegzet teljes tisztántartását. A kávés igy 
csekély összegért kényelmetlen gondoktól szabadul meg és 
kirakatüvegei mindig fényesen ragyognak. Kérjen telefonon 
ajánlatot Telefon: 23—7—34.

G e d u f d i g e r  J t u é ó  l»éfweé*őáwóra
Budapest, VI , V ilm os császár-út 17.

Telefon : 22 8-95.______________________ Telefon : 22-8-95,

IQ. Grünwald Mór
F eren c József-rak p arí 6 .

Telefon: 84-5-59, — Üveg és porce llán.

«»íhú' PARKETTA
SZABÍKY GYÖRGY IX.JIIÖi-iil 73. T. 37-4-03.

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

BORPALOTA RT.
Selmáidéi* és Társai iivegesiszoló és tiikürgyár (VIII., Víg 

uccu 34.) végzi kartársaink részére legjntányosabban a kávé
házi tükrök készítését, javítását és foncsorozását, valamin! 
kávéspoharak csorba javulását. Egyébként ezen jóhirü cég vé
gezte a Baross kávéház idevágó munkálatait is a kozelmull- 
ban. A legmelegebben ajánljuk ipartársainknak a eéget. mint 
megbízható, szolid beszerzési forrást.

Zwack-liktífjjyái1 elsőrangú g in -l. whisUy-l. ver 
imilhot, cocktaill és tokaji borból főzött konyakot lm / 
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló Hullni 
egyenértékűnek ajánl a kartársak szives figyelmébe 
Mi xeléshez páni liánok. Diópálinkája és harack pálinkája 
a legjobb a maga nemében.

9 M árványból
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat

minden színben a legolcsóbb árban készít 
ERONEMER DÁVID márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 87-8-69

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

BUDAPEST, IX., ÜLLŐI-UT 57. — Telefon: 80-0-20.

Budapest, VI., Király ucca 26. szám.
Telefonok : 14-0-44. és 18-4 64 .

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételben.

Az
eredeti
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márványtisztitásra a legalkalmasabb!
Gölzl Lipót „SIDOL" vegyitermékek gyára R. T. 

Telefon: 96-6-86
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T E L J E S E N  K I P U S Z T U L N A K  

S V Á B O K , R U S Z N I K ,
ha „ N O V U S “  port használ. Méregmentes 

Zelmannvits Laboratórium Budapest, VI., Berlini-tér 3.

Felelős kiadó: (iyeues Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mííinlé/.clc, 

Rudapest, VII, Vörösmarty ucca 5.
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