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Március 16-án (hétfő) déli 1 órakor a Budapesti 
Kávésok Fényüzési és Forgalmi Adóküzösségének ala
kuló közgyűlése.

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

Március 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont keresti-, külön- és rokkantellátási adó.

Március 26-án (csütörtök) d. u. 5 órakor elöljáró- 
sági ülés.

Április 5-ig megfizetendő az I. negyedévi ii/.lel- 
hér harmadik részlete.

Április 6-ig megfizetendő a nem átalányozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Április 10-ig tartoznak az adóközősség tagjai 
megfizetni április havi forgalmi és fényűzési adó
átalányukat.

Április 15-ig fizetik a fényűzési adót azok. akik 
nem tagjai az adóközösségnek.

A Budapesti Kávésok Fényűzés! és Forgalmi Adó- 
közössége, f. é. március 16-áu (hétfőn) déli 1 órakor 
az ipartestület tanácstermében tartja meg

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSÉT, 
melyre az adóközösség tagjait meghívja.
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Védekezés 
az árrombolás ellen

M O Ó R  JE N Ő  k a m a r a i titk á r  b e s z é d e  
a z  ip a r te s tü le t  k ö z g y ű lé s é n

Méllózlassanak nekem megengedni, hogy törvény
adja jogomnál fogva, amely lehetővé teszi, hogy min
dek ipartestületi közgyűlésen tanácskozási joggal 
réJfetvehessek, a napirendnek ezt a pontját arra hasz
náljam fel, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara képviseletében a kamara elnökségének és a 
Kamarában képviselt egész magyar közgazdasági élet 
nejében őszinte nagyrabecsülésemnek és tiszteletem
nek adjak kifejezést, azért a céltudatos, komoly mun
káéit. amelyet az ipartestület, új és mégis oly régi el
nökének és tisztikarának vezetése alatt az elmúlt év
iién kifejtett.

Ez az ipartestület nem tartozott a jelszavak után 
igázodó, hangoskodó szervezetek közé, de a gazdaság- 
tudomány fegyverével, az általa képviselt szakma ér
dekeinek komoly és gerinces képviseletével mindig az 
első vonalban dolgozott. Annál inkább jogom van ezt
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az Önök plénuma előtt megállapítani, mert évtizedek 
óta együtt dolgozunk, nem ilyen ünnepélyes alkal
makkor, hanem a mindennapi kenyér megvédésének 
állandó, szakadatlan munkafolyamatában. Es jól esik 
hitet és bizonyságot lenni arról a nagy munkáról, amit 
az Önök kiváló elnöke, kamarám közbecsiilésben álló 
kitűnő beltagja, M é s z á r o s  G y ő z ő ,  a kamarában is ki
feji. mindenkor és mindenütt komolyan, magas szín
vonalon figyelmet és tiszteletet keltőén hareolván a 
kávés front élén. () valóban megtelte a kötelességét 
nemcsak a kávésipar, hanem az összes vendéglátó 
iparok közös érdekeinek szolgálatában is. ( K l ó n k  h e 
l y e s l é s  é s  t a p s . )

Tisztelt Közgyűlés! A napirend e pontja az árvé
delem kérdése, amelynek érdemi tárgyalása — az el
nök űr állal kellőképen megokoltál! — későbbre ha- 
laszlaloll. alkalmat ad nekem arra, hogy magasabb 
nemzeti szempontból is reámutassak azokra a tévely
gésekre, amelyek a kávésipari árvédelemmel kapcso
latban nemrég a nagy nyilvánosság előtt lezajlottak és 
amelyek nyilvános tárgyalása ■— érzésem szerint 
nem vitte előbbre az ügyet. Pedig az árvédelem kér
désében a jó iparosnak és a jó hazafinak nem szabad 
más érzéssel közelednie, mint a legtisztább közérdek 
hűséges és tisztességes szolgálatának érzésével. 'Mert 
az árvédelem ma több. mint nyereséy. az üzleti hoza- 
dék növelésének kérdése: ma az ipari munka tisztes
séges polgári hasznának polgár joga, a lét, vagy nem lél 
kérdése! (Nagy taps.)

Át kell értékelni tisztelt Uraim, a gazdasági vál
ságról elcsépelt és közhellyé tett fogalmakat. Ma már 
nem egészen tartom helyénvalónak azokat a megálla
pításokat, amelyek immár másfél évtizede még min
dig a Trianonnal, a világgazdasági válsággal igyekez
nek indokolni, hogv itl mi rendkívüli időkben élünk. 
Én úgy látom, hogy Magyarország iparosságának és 
az egész magyar gazdasági életnek he kell rendezked
nie arra. hogy ezeket az állapotokat ne rendkívüliek
nek. hanem rendes — sajnos — a rendkívüli idők im
már fájdalmasan rendes állapotának tekintse.

Ne siránkozzunk állandóan a válság miatt, ha
nem nézzünk szemébe a rideg valóságnak. Mi egy sze
rencséden korban élünk: lehet, hogy a mezőgazdasági 
helyzet javulása hozhat valamivel jobb fogyasztást is. 
lehet, hogy a tisztviselői osztály elvett jövedelmeinek 
visszaadása és a középosztály vásárlóképességének né
mi feljavulása ránk is kedvezően fog halni: de higv- 
jék el nekem. Tisztelt Uraim, akkor járunk helyes 
úton. amikor a légvárak építése a konjunktúrák, a sült 
galamh-várás helyett csak azzal a gazdasági lehető
séggel számolunk, ami van: ha azt. ami van. nem 
rendkívülinek, hanem a mai generációra nézne ..saj
nos” rendes gazdasági állapotnak tekintjük. (Klónk 
helyeslés és taps.)

Nemcsak az okos és józan üzletvitel gazdasági 
törvényei, nemcsak a mindnyájunk szempontjából 
száz százalékosan jogosult szent önzés, hanem a tisz-
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les iparűzés végső, komoly etikaju célja is kötelessé
gévé teszi nemcsak a kávésoknak, de minden ipar- 
űzőnek azt, hogy abból a munkaalkalomból, ami van. 
abból a kereseti lehetőségből, ami ma kínálkozik, bá
nyássza ki becsületesen tesztességes jobb jövőnket, 
anyagi megerősödésünket! (Nagy taps.)

N e m  h i r d e t e k  én  á j  g a z d a s á g i  e l m é l e t e k e t ,  n e m  
k ö v e t e l e k  r e f o r m k o r s z a k o k a t :  c s a k  e g y s z e r ű  j ó z a n
s z a v a k k a l  m e g  a k a r o m  é r l e l n i  Ö n ö k k e l  a  m a g y a r  
i p a r  m a i  l e g n a g y o b b  p r o b l é m á j á t . a  v i l á g  l e g v i l á g o -  
s a b b  p a r a n c s á t ,  h o g y  ah,Ind a m u n k a a l k a l o m b ó l  é s  a b 
b ó l  a  f o g y a s z t á s b ó l ,  a m i  m a  is  v a n ,  a b b é d  k e l l  t ö b b e l  
k er e s n i .  ( N a g y  taj>s.)

Ez ma nem ipari kérdés, m a  e z  k ö z é r d e k .  Ma 
nincsen joga senkinek az üzletvitelben önmagát elkü
löníteni a szakma közös érdekeitől, nincs joga nem
csak józan üzleti érdekből, de azért sem. mert ezt nem 
engedi meg az a hazafias kötelesség sem, amellyel 
az állam iránt tartozunk. Ne imádkozzunk gyűléseink 
előtt, hogy „hiszünk Magyarország feltámadásában", cm 
ha a gyűlés alatt, és odahaza munkánk keretében épen M 
az ellenkezőjét tesszük annak, ami az ország feltárna-ej 
dúsához szükséges. Az ország nemcsak a föld. a le-fj| 
vegő. a víz, nemcsak a nemzetközi szerződésekkel biz- 
tusitólI határ: az ország elsősorban mi vagyunk, az ;; 
állam polgárai, akik ennek az országnak fenntartá
sára vagyunk hivatva. Hogy legyen az ország erős. ha 
a polgárai gyengék? Szabad-e úgy vezetni üzletet, sza
bad-e úgy kalkulálva dolgozni, h o g y  e r ő s í t é s  h e l y e t t  
g y e n g í t s ü k  ö n m a g u n k a t ,  e g y m á s t ,  a z  a d ó a l a n y o k a t ?  
Cselekvés nélkül csak üres frázis minden hazafias 
szólam. Nemcsak imádkozni kell a hazáért, de dol
gozni is; dolgozni úgv. hogy a hazának abból haszna 
is legyen, hogy abból, mint a reánk nehezedő közter
hek biztos támaszai erősíthessük a hazát is. Haza fia t- 
lan tehertétel csak ennek a szerencétlen hazának tes
tén az. aki ahelyett, hogy üzleti reális hasznának tisz
tességes biztosítása helyett úgy dolgozik, hogy amel
lett, hogy önmagái, és családját és kartársait károsít
ja: nem keresi meg az államnak, a városnak, az ipar
test ületnek. és minden köziiletnek azt. amiből együtt-
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Minden kávéhoz mindig valódi 
:Franck: kávépóílckot ad jon !  
Jelentős jö v ed elm et biztosít 

magának 1

t i- * . * K: h. )
véve nu'gerösödhelik és feltámadhat ez a mi földre- 
sujtott hazánk! (Óriási lelkes taps.)

igen lisztéit Uraiml Kérdezem Önöktől, szabad 
józan ipari társadalomnak — tisztán cs,.k önérdek
ből is — olyan üzletpolitikát íolytatni, amely lehetet
lenné teszi, hogy abból a munkaalkalomból, ami vau, 
jobban élhessen meg'/ A forgalom emeikedhelik 5— 
lUu/o-kal, de csökkenhetik is enuyivel. A mezőgazda
sági jótermések esetén több lehet a fogyasztás, az 
ipari fellendülés is sokat segíthet, de az okos üzletem
bernek mégis arra kell berendezkednie, hogy abból a 
forgalomból, ami van, abból legyen több nyeresége. 
Meg kell barátkoznia mindenkinek azzal a gondolat
iul, hogy nincsen joga senkinek olyan árpolitikát foly
tatni, amely lehetetlenné teszi a versenytársak tisz
tességes megélhetését. Meg kell barátkozni azzal a 
gondolattal mindenkinek, hogy véget kell vetni ebben 
az országban az ár Sobri Jóskák garázdálkodásának, 
akik azzal a lesipuskával állnak ki, , a , piacra, hogy 
elveszik a versenytársaktól, tisztességes munkájuk 
gyümölcsét. Nagy taps.) Olyan ez, mint az öngyil
kosság. Elvégre erkölcsileg senkinek sincs joga ma
gától az életei eldobni, de nem büntetik meg azi, aki 
ezt teszi, de az, aki magával ránt a Duna fenekére 
olyant is, aki nem akar öngyilkos lenni, mert ha ezt 
teszi, gyilkossá lesz és érte akasztófa jár. Az, aki hely
telen üzletvitelével magával rántja a lönkrejutásba 
tisztességesen dolgozó, ártatlan versenytársát, olyan, 
mint a gyilkos, akit lehetetlenné kell tenni! (Elénk 
laps.)

A közfelfogás időnként átalakul és új értelmei 
kapnak a fogalmak. Eddig Magyarországon védték 
az alacsony áart és büntették a magasai. Az igazság
ügyi miniszteri székből dobták a köztudatba annak 
idején iparellenes célzattal a „cipőtalpaló bíro“ fogal
mát: de két évvel ezelőtt már a földmívelésiigyi mi
niszter büszkén hirdette, hogy az „árdrágítás minisz
tere" akar lenni. A magyar törvényhozás védi a me
zőgazdaság legkisebb árait és nem jár uzsorabíróság 
annak, aki drágább búzát, drágább tejet vesz és ad. 
Keserves munkánk volt, de másfél év után —- 130 elő
adás propagandája eredményeképen — elérkeztünk 
mép’s az ipari árvédelem polgárjogának /elismerésé
hez. Másfél év előtt hitetlenkedve fogadták ezt a gon
dolatot, ami ma már köztudal! Ma már a parlament 
előtt fekszik egy javaslat, amely gyors és határozott 
megtorlást igér az árrombolók meghűld elésére, re
formokat hoz az üzleti tisztesség és az árak megvédé

sére: és ilyen körülmények között akadhat még ipa
ros, aki elakarja gáncsolni azt? (Óriási laps.)

Nekem, Igen tisztelt Közgyűlés! különleges jo
gom van, hogy ezeket az eszméket a köztudatba át
vigyem. Knnek az eszmének szolgálatába állítottam az 
utolsó másfél év minden energiáját és ime a közér
deklődés étére került a probléma. Jaj annak a társa
dalomnak, amely ezt a kérdést el engedi siklani. Nincs 
ma fontosabb probléma ennél. Nincs az ipartestület
nek :em ennél fontosabb problémája és az új elnök
nek sem tudok nagyobb és komolyabb programmot 
adni, mint ennek a kérdésnek minden akadályon ke
resztül való megoldását. Erezzék végre azt, hogy any-
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H ü tő  b e re n d e z é s e k
F a g y la lt g é p e k
minden célra — minden nagyságban

Magyar Felvonó és Gépgyár Rt.
W E R T N E I M S S
F. és Tsa Utóda - Hüfőgéposztály
Budapest, VI., Lehel ucca 12. Telelonszáui: 98-3-32.

nyi lelkierejénck minden iparosnak kell lennie az ősz- 
szetartásra, mint az állati csordának I la villámlik és 
az ég zeng, a gulya összebújik és az oktalan állat egy
másban keres támaszt és bátorítást. Hát az ipari tár
sadalom előkelőségét, az országnak kultúrát reprezen
táló kávés iparosság nem lenne olyan nívón — mint 
a csorda —- hogy megértse, hogy összetartással, együtt 
dolgozva védheti csak ki a gazdasági romlás viharát? 
(Taps.) Hát csak a kávésok nem ismerik fel, hogy az 
ő ipartestületiik az ő váruk, ahol minden erőt egybe
vetve, ellenállhatnak a pusztító árrom botásnak?

Az, árvédelem kérdésében nem lehet ellenvéle
mény: az árvédelem kérdésében csak egyöntetű véle
mény nyilatkozhatik meg. Itt nincs más érdek, mint 
közös, mint hazafias érdek. Az iparos azért iparos, 
mert neki munkájával nemcsak a maga kenyerét kell 
megkeresnie, de a holnapra, a munkaképtelenség nap
jaira is. Úgy kell kalkulálni, ahogy azt a közszállítási 
szabályzat 47. §-a azt törvénybehozta, úgy kell kal
kulálni, hogy az anyag árakon a köz és magán rezsin 
és a piacon megállapított egységes munkabéreken ki
vid az árban benne legyen a viszonyok által megen
gedett reális és tisztességes polgári haszon is. (Nagy 
taps.)

Ne tapsoljunk! Nem lapsokért beszélek, de azért, 
hogy a tisztességes polgári mukna polgári hasznáért 
álljon ki mindenki, mert ahhoz joga van mindenkinek. 
Ne szégyelje senki, hogy hasznot követel. Nemcsak 
joga van ehhez, de kötelessége is hasznot követelni. 
Az állam érdeken felül ebből a haszonból tartják ei 
családaikat, ebből a haszonból fizetik alkalmazoll:u-

A naptól kiszőkült, bennázott 
é s  m i n d e n  e l r o n t o t t

ha jfes tés t 
3 P-ért rendbeho*
Sz ő k i t é s .  Gép-  és 
villanynélküli tartós

ondolálás 6 P
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körút 1

kai, éltből a haszonból építik iskoláikat, ebből a ha
szonból viszik kórházba betegeinket, biztosítjuk gyer
mekeink jövőjét, ebből a haszonból fedezik szellemi 
cs kulturális szükségleteinkéi. Ne szégyeljék a polgári 
Hasznot, meri ahhoz mint a tisztviselő elsejei fizetésé
hez, nemcsak joga van mindenkinek, de állampolgári 
kötelessége is ahhoz ragaszkodni. Az iparosnak nincs 
nyugdija és minden munka vállalását úgy kell végez
nie, hogy azzal necsuk a mai kenyeret, hanem a be
tegség, a munkaképtelenség, az öregség napjaira is a 
gondtalan, nyugodt polgári megélhetést biztosítsa. lLs 
én külön is lelki szükségét érzem a figyelmeztetésnek, 
hogy gondoljon mindenki az öregségre 1 Külön okom 
is van erre. Amikor mindennap hazamegyek és olt 
látom öö esztendős öreg édesapámat, az öreg kádár
mestert, mindig végig viharzik bennem az a gondolat, 
hogy mi lenne ebből az agg. munkaképtelen ember
ből, ha én már nem lennék, ha nem lenne kire tá
maszkodnia?

Uraim! Hallgassák meg, amikor esténként kis 
gyermekeik hívő lélekkel elimádkozzák az Ur imáját, 
mondván: És add meg nekünk a mi mindennapi ke
n y e r ü n k e tHallgassák meg és véssék lelkűkbe ezt 
úgy, hogy „Ti iparosak, engedjétek meg egymásnak, 
hagy megkereshessélek n Ti mindennapi tisztességes 
kenyereteket!“

(A közgyűlés tagjai helyeikről felállva, hosszasan 
éljenzik a szónokot.)

Az uj ipariörvény novella 
és a kávésipar

Az elmúlt napok folyamán nagy érdeklődés mel
lett tárgyalta le és elfogadta a képviselőhúz az 
XII. te. egyes rendelkezéseinek módosításáról és ki
egészítéséről szóló törvény-tervezetet.

A tervezet most már a felsőház elé kerül és an
nak döntése után a törvényes fórumokon át életbelép.

A tervezetnek iparunkra vonatkozó részéi az 
alábbiakhun ismertetjük.

A tervezet elsősorban az ipari képesítést szigo
rítja meg, amikor közkereseti és betéti társaságokra 
kimondja:

1 §. Az l.y.22:Xll. le. 4. S-ánuk harmadik bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Közkereseti és betéti társaság engedélyhez kötött 
ipart, továbbá a kézműves jellegű iparűzés szokásos 
ken tein belül képesítéshez kötött ipart csak abban az 
cselben gyakorolhat, ha az ilyen önálló ipar gyakor
lása iekiitleléhen megállapított feltételek a közkereseti 
társaság minden egyes tagjának, a betéti társaság 
minden egyes beltagjának személyében megvannak.

Nem vonatkozik az előbbi bekezdés azokra a köz
tered i és betéti társaságokra, amievek a jelen tör-

R a d á  P á l
Hüvelyesek, konzervek, fűszer és gyarmatáruk legolcsóbban
V I I I . f R ökk  Sz ilárd -u . 21. — — T e le fo n :  34—0 —89.
F16k : Nagy  vásártelep. — — T e le fo n :  3 8 -6 -8 5 .
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vény hatálybalépésé ('lőtt kapták a/, ipar jogosítványt: 
ha azonban az ilyen közkereseti tá rsadba  új |ag, íie 
léli társaságba új beltag lép, a társaság az iparfosak 
úgy folytathatja. ha az illető ipar önálló gyakorlása 
tekintetében megállapított feltételek az új tág íltellag) 
- zemélvélten megvannak1*.

A magunk részéről sajnáljuk, hogy a képesítésnek 
a szigorítása nem terjed ki a korlátolt felelősségű és 
részvénytársaságok formájában való iparűzésre, mert 
íz! tapasztaljuk, hogy ezek a jogi fonnák a mi ipa
runkban sokszor csak .a képesítés kijátszására vezet
nek.

Az erkölcsi képesítés szigorítását célozza a terve
zet 2 . §-a, melynek azonban iparunkban jelentősége 
nincsen, mert úgy az iparengedélyek, mint az ital- 
mérési engedélyek megszerzéséhez amúgy is erkölcsi 
bizonyít vánv sziikségés.

2 . §. Az 1922:X 1 í. te. 5. 8-át első bekezdésként 
a következő rendelkezés egészíti ki:

Az, aki az állam ellen, a szemérem ellen vagy 
nvorségvágvból elkövetett bűntett miatt vizsgálat alatt 
áll. vagy vád alá van helyezve, vagy aki ellen ilv cse
lekmény miatt főtárgyalód tűztek ki. vagy akit ilyen 
vétség miatt bárom hónapot meghaladó szabadság- 
vcszlésbűntelésre ítéltek, vagy akit az említett bűn
tett miatt élitél'ek. a jogerős bírói ítéletben megsza
bott szabadságvesztésbimtetés tartania és ezentúl a 
büntetés kiállásától vagv elévülésétől számított bérem 
év alatt ipariigazolványt nem kaphat.

A kiskorú unokák ipargvakorlásál korlátozza a 
3. §.:

3. 8. Az 1922:XTT. te. 7. és 8 . g-ának rendelke
zései annvihan módosulnak, hogy az elhalt iparos 
iparának folvtatása tekintetében az ott felsorolt hátra
maradottak javára biztosított kedvezmény a jelen 
törvénv halálvbalénése utón elhalt iparos kiskorú 
unokáját, ha az ('llátott, nem illeti meg.

A 4. g. a villamos energiái ehvztó üzemekre von- 
natkozik. ennélfogva iparunkat nem érinti.

Az 5- 9. g-ok nagyfonlossneú reformot tartal
maznak. amennvihen az önálló mnrgyakorlás feltéte
léül a mestervizsga letételét íriák elő.

A mestervizsga kötelezővé tétele 
és a szakbavágó gyakorlat emelése.

ö. g. Az 1922:X1I. te. 18. 8-ának első bekezdését 
3. pontként n következő rendelkezés egészíti ki:

3. ines'erlcvéUel igazolása annak, hogy az inán 
űzni kivágó a mesfnrvizsgák'tot (2 ? g.) sikerrel lel('ll('.

Az 1922:XIT. te. 18. g-ának második bekezdé ét 
a következő rendelkezés egészíti ki:

A gyakorlat idő'arlamának meghosszabbításit 
azonban néov éven túl nem terjedhet.

Az 1922:XIT. le. 18. g-ál utolsó bekezdésként a 
következő rendelkezés egészíti ki:

Az illetékes miniszter kivételes méltanvlásl er- 
(l(-i)tlö esetben meslervizsgálalra bocsát ha tia azt. aki 
í*z előző heke/dé hon megszabottnál legaláhh három

STÚDIUM
dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Kréta Vegyészeti Gyár 
j és Keresk. rt.

Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.

évvei hosszabb időn ál szakbavágó munkál végzett, 
ezt azonban szabályszerűen igazolni nem tudja.

fi. g. Az 1922:XI1. le. 24 g-ának e) pontja he
lyébe a következő rendelkezés lép:

c) szakbavágó gyakorlat kimulatása és a mester- 
vizsgálat (2(5. g.) letétele nem szükséges.

7. g. Az 1922.X1I. te. 24. g-ának c) pontja he
lyébe a következő rendelkezés lép:

e) a megállapít*ittcál rövidéi)!) tartamú szakba
vágó gyakorlat igazolását és a mestervizsgáiul (26. g.) 
letételét vagy ízakbavágó gyakorlat igazolása nélkül 
csak a mestervizsgálat letételét kívánhatja meg.

8 . g. Az 1922:X11. te. 2f>. g-ának d) és c) pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

d) a szakbavágó gyakorlat igazolását egyszerűsítheti.
9. g. Az 1922:X11. te. 26. g-a helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:
A medervizsgálat annak igazolására szolgál, hogy 

a vizsgázó iparában az annak gyakorlásához múlha
tatlanul szükséges szakismeretekkel és szakmabeli 
kés /.seggel rendelkezik.

Mestervizsgálatot csak az tehet, aki igazolja, hogy 
a 18.. 20.. 21., 22.. 24. vagy 25. g. szerint szükséges 
szakbavágó gyakorlattal rendelkezik.

A meslervizsgálalra bocsátás felett az illetékes 
mestervizsgáló bizottság határoz. A bizottság határo
zata ellen közlésétől, illetőleg kézbesítésétől számítolt 
15 nap alatt folebhezésnek van helye az elsőfokú ipar
hatósághoz.

Aki a mestervizsgálatot sikerrel letette, az iparjo- 
gositvánv megszerzése és iparának megkezdése után 
cégében, nyomtatványain vagy hirdetéseiben a ..mes
ter” szót használhatja, ellentétben azokkal, akik 
mestervizsgálatot nem lettek és csak az iparos szó 
használatára jogosultak. Az 1923. évi november hó 
első napja előtt iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt 
szerzett iparosokra ez a rendelkezés nem vonatkozik.

M o c z n I k -m  u s t á r  legyen  m inden asztalon I
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A mestervizsgazó bizottság szervezetet, mcgalaki- 
lását, működését, a vizsgálat anyagát, színhelyét, me
netét. a mesterlevél kiállításának módját, a mester- 
vizsgálatért fizetendő díjakat az illetékes miniszter, az 
illető érdekképviseletek meghallgatása után. az egyes 
iparok természetét figvelenibevéve. rendelettel álla
pítja meg. ..........

A z  a v i z s g á z ó ,  aki a mestervizsgálaton kielégítő 
eredményt nem mulatott fel. az eredménytelen vizsgá
latot követően eltöltött további, legalább egyévi szak- 
bavágő gyakorlat után az ország bármely mesterviz.s- 
gáló bizottsága elölt újból jelentkezbetik vizsgálatra. 
Ha az újabb vizsgálat is eredménytelen, a második 
vizsgálatot követően eltöltött további, legalább egyévi 
szakba vágó gyakorlat után az ország bármely mester- 
vizsgáló bizottsága előtt harmadszor is jelentkezbetik 
vizsgálatra. Ha a harmadik vizsgálat is eredménytelen, 
a vizsgázót csak az illetékes miniszternek engedélye 
alapján szabad mestervizsgálatra bocsátani.

1 0 . §. Az 1922:XII. Ic. 32. §-ál a következő ren
delkezések egészítik ki:

Azok. akik valamelv képesítéshez kötött ipar 
gyakorlására az 1 0 2 2 :XTT. törvénycikkben megszabott 
képesítést a jelen törvény hatálvbalépése előtt meg
szerezték. vagy azt a hatálybalépéstől számított bal 
hónapon belül megszerzik, amennyiben az 1922:XTf 
lörvénveikkben megállapított egvéb feltételeket is iga
z o l j á k .  képesítéshez kötött iparukban üzletvezetőkul 
alkalmazhatók: ha pedig a jelen lürvénv hatálybalé
pésétől, illetőleg képesítésük megszerzésétől számított 
hal hónap alatt tanult iparuknak önálló gyakorlására 
iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt kérnek és az 
1022. évi XTT. törvénycikkben megállapított egyéb fel
tételek is fennforognak, nekik a kéri iparigazolványl. 
illetőleg iparengedélyt ki kell adni.

p a m l a g o k ,  csil- 
H a s z n a i l  lárok, b i l l i á rdok ,

inárványaszialok, füzfotclek 
_  -  ^  Zsigmond és Fia kávéházi berendezők
F M © 0  Király-utca 44. -  Telefon: 2 9 -~ -34

II §. Az 1922:X1I. te. 37 §-a helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

Az iparengedély kiadását az illetékes miniszter
biztosíték letételétől teheti függővé:

Az egyes iparüzletek után leteendő biztosíték 
nagyságát és letételének módját az illetékes miniszter 
nndelettel állapítja meg.

Az. engedélyhez kötött iparok számának meghatározása.

1 2 . §. Az 1922:XII. te. 38. §-a helyébe a követ
kező rendelkezések lépnek:

Az illetékes miniszter rendelettel jelöli ki azokat 
az engedélyhez kötött iparokat, amelyek gyakorlására 
kiadható iparengedélyek számát a 30. §. értelmében 
alkotott szabályrendeletben előre meg lehet határozni 
vagy számszerű meghatározás nélkül az iparengedély 
kiadását a szabályrendeletben annak a megállapításá
tól lehet függővé tenni, liogv az illető községben. Bu- 
dapesl székesfőváros területén az illető kerületben, 
almi az iparengedélyt kérő iparát gyakorolni szándé
kozik. fcnnáll-i1 a szüksége annak, hogy azokon felül, 
akik azt az ipart ottan gyakorolják, arra mások is 
iparengedélyt kapjanak.

Az első bekezdésben említeti szükség fennállásá
nak kérdésében a hatóság az illető érdekképviseletek 
meghallgatása után határoz.

Abban az esetben, ha a számot a szabályrendelet 
nem határozza meg. az illetékes miniszler az első be
k e z d é s  alapján kijelölt ipar gyakorlására kiadható 
iparengedélyek számát a törvényhatóságra vagy me- 
•;vei városra kiterjedően meghatározhatja.

Az ipui'lc.stülrti felviteli díjakat előre kell fizetni.

13. §. Az 1922:XTT. te. 39. §-a harmadik bekez 
dósét egészíti ki:

ípartestiilet működése területén űzni kívánt kéne- 
sílésbez vagy képesítéshez és engedélyhez kötött ma
roknál ezenfelül mellékelni kell az iparleHíileti felvé
teli díj befizetéséi tanúsító elismervényt is.

\ngvfontosságú a tervezet 19. S-a. melv az inar- 
iua/olványok elvonásáról intézkedik:
Az ipurignzolvány migvondsa hlintctis is szakmai mcghízlm- 

tntlansúg csőién.

19. 8. Az 1022:XTT. te. 70. §-a helyébe n kövef- 
kező rendelkezések lépnek:

Az iparűzési ioeot az annak elvonását kimondó 
jogerő' ítélet végrehajtását kimondó jogerős ítélet vé<r- 
rebaitásának esetein felül szabályszerű eljárás alán
ján határozott vagv balározatlan időre el lehet vonni:

a) iparigazolvány alapján űzhető ipar gyakorlása 
esetében, ha az iparos az állam, n szemérem ellen

Kristály ásványos forrásvíz csnvSzentLukács védjeggyel eredeti
■i
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vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt három 
hónapot meghaladó szabadságvesztés büntetésre vagy 
ily bűntett miatt jogerősen elítélték, továbbá, hu oly 
cselekmény miatt, amely szakmai megbízhatóságát 
kétségessé teszi, három éven belül háromízben jog
erősen elitélték:

l>) engedélyhez kötött ipar gyakorlása esetében, 
ha az iparosi bűntett, az állam ellen, a szemérem ellen 
vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt jogerő
sen elítélték, továbbá, ha oly cselekmény miatt, amely 
szakmai megbízhatóságát kétségessé teszi, bárom éven 
belül két ízben jogerősen elítélték.

Az iparűzési jog határozott tartama öt évnél 
hosszabb nem lehet. Amennyiben az iparűzési jog el
vonása határozatlan időre történt, az illető megfelelő 
időn ál tanúsított kifogástalan magaviselet után ipar- 
jogosítványt kaphat.

Valamely ipart reáljog alapján gyakoroló iparos
sal szemben az iparűzési jog elvonása szintén helyt 
merhet, de az iparos reál jogát értékesítheti.

Az iparűzési jog elvonása az iparhatóságnak, ille
tőleg ha az iparjogosílvánvl más hatóság adta. ennek 
h a! á sk ö rébe tartozik.

Az iparűzési jog elvonása tárgyában a közigaz
gatási hatósághoz halasztó hatóivá panasznak van 
helye.

Az. iparűzési jog elvonásának hatálya az ország 
egész területére szól.

A (anoncidőre vonatkoznak a 20—23. §-ok. me
lyek a következő rendelkezéseket tartalmazzák:

20. §. Az 1922:XIÍ. le. 70. §-á( harmadik bekez
désként a következő rendelkezés egészíti ki:

Az illetékes miniszter a tanonciskolái oktatás 
eredményessége érdekében a vallás- es közoktatásügyi 
miniszterrel egyetértve rendelettel szabályozhat ia. 
hogv az évnek mely szakában szabad tanoncsz.erz.ő- 
désf kötni és segédi vizsgálatot tartani.

A Iwioiuádíí nicgrillnpftása.

21. §. Az 1922:XIÍ. le. 89. §-a helyébe a küvel- 
kzcö rendelkezések lépnek:

A tanidő általában nem lehel három évnél rövi- 
<|ebi; és négy évnél hosszabb' ílv tanoncok tekinteté
ben. akik valamely középiskola, vagy polgári iskola 
négy osztályát sikerrel elvégezték vagv tizenhatodik 
életévüket betöltötték, két évnél rövidebb és három 
évnél hosszabb; oly tanoncok tekintetében, akik va
lamely középiskola vagy polgári iskola hat os/tálvál 
elvégezték, egv és félévnél rövidebb s kél és félévnél 
hosszabb; végül olv tanoncok tekintetében, akik 
érettségi bizonvítvánnval rendelkeznek, hat hónapnál 
rövidebb és egy félévnél hosszabb.

Az illetékes miniszter az ille'ö érdekképviseletek 
meghallgatása után azokra az iparokra nézve, amelyek
nek vis/.onvai ezt szükségessé teszik, a 'anidő tarta
mát az első bekezdő- korlátái között kiilön-külon p  
mc"4'zabhatia, ha nődig eeves inarokra lermés/elnk- 
nél fogva az első bekezdés rendelkezései nem >>i/o- 
nvnlnak megfelelőknek kivételeket is me-'á’lanhbai.

A jelen szakasz első és második bekezdésének 
rendelkezései és a második bekezdés alaoián kiadott 
rendelkezések nem érintik a hatálybalépésük előli kö
tött lanoncszerződéseket.

még a gyári áraknál is olcsóbban szerezheti be 
napi szükségletét az alanti cikkekben:

Jamek
(barack, málna, ribizli, meggy, eper, narancs)

Málnaszörp
((»">% cukortartalommal, utóprés mentes sueeus- 
ból)

Olívaolaj
(akár valódi olasz, akár belföldi gyártmány)

Szardínia
(Nice, Giné és egyéb portugál minőségek)

Szardellagyürlik
(Arrigoni és Socciete gyártmány)

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

Telefon. 39-2-77.

2 2 . S. Az 1922:X11. le. 9Ü. S ál 8 . pontként a kö
vetkező rendelkezés egészíti ki"

iS. a tanoncnak a kikötött bér és termeszeiben 
járó szolgáltatások érintése nélkül évenként egyszer, 
egy hazamban nyolc napi szabadságot adni.

2.‘5. §. Az 1922:XII. te. 107. S-ál ulobö bekezdésként 
a következő rendelkezés egészíti ki:

Az illetékes miniszter a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterrel egyetértve rendelettel megállapíthatja, 
hogy a segédi vizsgálatra bocsátás felIé!<déiiI a ta
nonciskola mely évfolyamának elvégzését, illetve a ta
nonciskolában megszerezhető mely ismereteknek elsa
játítását kell megkívánni.

21. §. Az 1922:XIf. te. 111. 8-ának harmadik be
kezdéséi a következő rendelkezés egészíti ki:

Az olyan iparban alkalmazásra azonban, am ely
ben a lanonei alkalmazás fcltételképen az illetékes 
miniszter a 84. §. első bekezdésében megszabottnál ma- 
gasahh fokú iskolai képzettséget írt elő, munkaköny
vét csak az kaphat, aki ezl az iskolai képzettségéi 
igazolja.

Az ipartestületi szervezet kiépítését és az. ipartes
tül elek megerősítéséi célozzák a 25—28. §-ok.

25. §. Az 1932:VTIT. te. 3. §-ánnk második be
kezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az ipartestületi szervezel kiépítésével kapcsola
tos.,,, ;iz érdekelt ipartestület meghallgatása után bár
melyik iparlestiilol területét, akár új területek csato
lásával. akár meglevő területek elvételével meg lehel 
változtatni, bármely ipartesliiletet meg lehel szüntet
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ni. illetőleg más iparié-Iliidbe be lehel olv asztani, ha 
ez az ipartestületi szervezel célszerű kiépítése érde
kében szükséges.

26. f  Az 1932:VI11. le. 7 f a  első bekezdésének 
{vontját, annak élére illesztett következő rendelke

zés egészíti ki:
3. a tagjainál alkalmazott kinőnénk és segédek 

foglalkoztatására v onatkozó rendelkezések ne glartásá- 
nak ellenőrzése.

27. f  Az 1932:VI11. le. 10. fának első bekezdése 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az ipartestület kötelékébe való felvételért Ifi vő - 
leli díjat kell fizetni. A felvételi díjat, amelynek ősz- 
szege a tényleg fizetett legmagasabb tagsági díj félévi 
ö': zegénél. Budapesten azonban ötven pengőnél, az 
ország egyéb területén pedig harminc pengőnél maga
sai)!) nem lehel, az iparjogosítvány kiadására irányuló 
beadványnak benyújtása előtt kell az i portost ii lel pénz
tárába befizetni. A befizetésről szóló elemervénvl a 
beadványhoz mellékelni kell. Az ipar jogosítvány kia
dásának megtagadása esetében az ipartestiilet a befi
zetett felvételi díjat késedelem nélkül visszafizetni kö
teles.

iparunk szempontjából nagv jelentőségű a terve
zet 28. fa .  mely az árrombolás kérdésével foglalkozik.

Az önrombolók biintctése.

28. §. Az 1932:VIIT. te. 19. f á t  a következő be
kezdések egészítik ki:

Az ipartestiilet elöljárósága az illetékes kereske
delmi és iparkamarához fordulhat, az érdekelt szak 
osztály előterjesztésére oda fordulni köteles azzal a 
panasszal, hogy valamely iparban az ipartestiilet tagja, 
vagy a tagok egy része a vállalt munkának díját az 
iparűzés tisztességét sértő egészségtelen versennyel oly 
mértékben szorítja le, hogy emiatt az iparosság többi 
részének élet fenntartását veszélyezteti.

A panasz felett a kereskedelmi és iparkamara ke
belében alakítandó háromtagú bizottság dönt, amely
nek elnöke a kereskedelmi és iparkamara elnöke vagy 
annak helyettese, két tagját pedig a felek jelölik ki a 
kereskedelmi és iparkamara kisiparos tagjai közül.

Amennyiben a bizottság a hekivánt költségszámítá
sok alapján megállapítja, liogv a panaszolt ár. illető
leg munkadíj nem fedezi az önköltségei é-> nem felel 
meg a rendes és észszerű gazdálkodás feltételeinek, 
ebben az esetben a szakosztálynak, illetőleg az ipar- 
h f  ölelnek azt a tagját, aki az iparűzés tisztességét 
sértő eljárási elkövette, 'zúz pengőig erjedhető pénz
bírsággal '.sújthatja.

A bizottság határozata ellen tizenöt nap alatt fel
lebbezésnek van helye az illetékes miniszterhez, aki

P a r k e t t á i  lerakását és javítását végeztesse 
Jakab Józsefnél,
Bulyovszkv ucca 32 Telefon 14-6 31

.ziik ég esetén az Arelemző bizottság bevonásával 
végérvényesen határoz.
A kiszabott bírságot az illetékes minisztérium 

költségvetése keretében kell bevetőiken! elszámolni.
A hátralékos bírságösszeg behajtásának biztosí

tása és elévülése tekintetében a közadókra vonatkozó 
törvényes rendelkezések irányadók.

A bizottság szervezetének, eljárásának és ügyrend
jének részletes szabályait az. illetékes miniszter az 
igazságügyminisztcrrel egyetértve, rendelettel sza
bályozza.

Az ipartestületi szék hatáskörét bővíti ki a 29. f  
a következőkben:

Az ipartestületi szélt hatásUüi-éiiek növelése.

29. f  Az 1932:VIII. le. 25 fá i  a harmadik be
kezdés után negyedik bekezdésként beiktatott követ
kező rendelkezés egé-zíti ki:

Az ipartestületi szék kijelölt tagjai útján ellen
őrzi azt. hogy az ipartestiilet tagjai a náluk alkalma
zott tanonook és segédek foglalkozlalasára vonatkozó 
rendelkezéseket megtartják-e.

Az 1932:VHI. le. 25. S-ának negyedik bekezdését 
a következő rendelkezés egészíti ki:

Az ipartestületi fegyelem megszegésének kell mi
nősíteni azt is. ha az ipartestedet tagja az ipartestületi 
szék idézésére meg nem jelenik és elmaradását kel
lően nem igazolja.

A tervezet 30. f a  a munkaügyi bizottság hatás
körét szabja meg. a 33. §. az Országos Iparügyi Ta
nács felállítását rendeli el. míg a 31 37. fo k  vegyes
és él el beléptetési intézkedéseket tartalmaznak.

Mit Írnak rólunk?
(A Magyar Hírlap 1936. fehr. 25-iki ne: ereik ki').

K Á V É H Á Z I  V Á L S Á G

A kávésok közgyűlése nem csupán jogos magán
érdekeket tárgyalt hétfőn este. A budapesti kávéhá
zak ügye bizonyos fokig — közügy is. Azért, meri 
Budapest életéhez nélkülözhetetlenül, pótolhatatlanul 
hozzátartozik a kávéház és azért, mert a budapesti ká
véháznak úgy. mint a bécsi kávéháznak, van idegen- 
forgalmi értéke is. Azután léniánk majd egy kávéház
iéi: ez a budapesti és bécsi látogatások egyik program
pontja. ..

*
beülni egy kávéházban és ott órákat tölteni: ez 

löbbé-kevésbé szokatlan Kurópa egyik részében. Lon
donban alig is akad kávéház, vagv legalább nincs 
olyan kávéház. amely az volna a sző) budapesti értel
mében. Ha a tea beíveli kávéi vagy feketéi rendel va
laki. talán azt is elhozzak neki. de azután várják: mi
kor fog fizetni? A vendég leül, fogyaszt és távozik. 
Ha társavágban van. akkor még elnézik neki a félórás
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vágj' egyórás ollidözésl. De :i kávéház, mini Idill), ;i 
kávéiul/., mini üzleti iroda, a kávéiul/., mini második 
lakás: erre legkevésbé sincs berendezve London. Söl 
Párizs nagy részében sem lalálni ilyen kavélui/.akal.

A Szajna balpari jára kell ál menni, a (Junrtier 
Latin-hv. és a Mont/tamasse-ra. hogy ilyen kávéházak
ra akadjon valaki. Még a M<>nlmnrlre-an is inkább 
csak a „fulóvendégeket" szerelik, nem azokat, akik 
tarlósán telepszenek le.

Majd hívni fognak a telefonhoz. . Ila Fehér úr 
később keres, mondja meg neki, hogy egy óra múlva 
visszajövök. . . Ez mind ismeretlen fogalom Európa 
nagy részében. Budapest pedig nini tudna meglenni 
enéíkül. Az amugyis leszürkiilt elszegényedett buda
pesti élet pótolhatatlan < leme a kávéház. Tehát a ká
véházakat mindenkép meg kell menteni. Ila kérdéses 
is, vájjon helyes-e az a szanálási terv, amelyet a ká
vésok egy része dolgozott ki a maga iparának alátá
masztása végett.

k
Természetesen a kávéházak krízise csak egyik 

„mellékterméke14 az általános gazdasági válságnak és 
a létszínvonal általános lefelé hanyatlásának. Tehál 
igazi megoldáshoz valószínűleg nem lehel eljutni ebben 
a kérdésben addig, amíg nem sikerül generálisan 
visszaállítani az emelkedés vonalát. De azért bizonyos, 
hogy a kávéházi üzemeknek van egy sor speciális ne
hézségük és a speciális nehézségeknek egy részén 
lehet segíteni, vagy legalább lehet könnyíteni, (.sak 
azt hisszük: az irányárak megszabása nem volna sze
rencsés szanálási módszer. Az irányár zavarokhoz 
szokott vezetni akkor is, ha a felső halaid vonja meg. 
Es még inkább zavarokhoz szokott vezetni akkor, ha 
ilyen tilalomfák felállításával próbálkozik: énnel ol
csóbban pedig nem szabad ezl vagy azl számítani.

Végül egy kávésnak sem célja, szándéka az ar- 
rombolás és többnyire a közönség lecsökkeni fogya.-z- 
tóképességéhez igyekszik alkalmazkodni az alacsonj 
árakkal. Van néhány aránlyag <íróija kávéház., amely 
állandóan zsúfolt, mert magas árak ellenében a leg
jobb kvalitást adja közönségének. De azután van a 
közönségnek egy igen széles rétege, amely a v.icsoia 
rendelésénél kénytelen elsősorban az árakat nézni es 
csak másodsorban foglalhat állási a minőséggel szem
ben. Még mindig jobb --- üzletileg is, — olc.-on ki
szolgálni ezt a közönségei, mint kizárni a kávéházi 
életből. Ha természetesen ideje volna is egyszer már 
véget vetni annak a lisztes1 cglelen versenynek, aine- 
lyet ill és olt hitelezőinek kockázatára, söl hitelezői
nek egyenes veszélyén* lolytal néhány kávés.

A legfontosabbnak és a legsürgősebbnek mi a 
magunk részéről azl larlanók, ha az. összes érdekeli

FIGYELJÜNK! ÉS FIAM‘BUDAPEST
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

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

Telefon: 31-0-63, 46-8-71. 
VÉdjcsv Alapitlatott 1824.

Nincs többé ponyvaszakad és!
GYORSJÁRATÚ

NAPELLENZŐ PONYVASZERKEZETEK
P A S G H K A  ÉS TÁ R S A

V., Mária Valéria utca 10. —  Telefon: 82-0-41. — ■ Alapiitva 1886.

hatósági fórumok elismernék a budapesti kávéházal 
egyrészt mint a magyar főváros közszükségleti cikkét, 
másrészt mint idegenforgalmi értékét. Es még csak 
nem is volna rossz üzlet a sokféle közteher enyhíté
se. A rossz üzlet az a kincstár és a főváros számára, 
ha a közterhek behajtá ánál lezárt kávéházi redőnyö
kéi találnak csak, úgynevezed adóalanyok helyett.

Az „ÚJSÁG" lüiltí. február 11-iki számából:

M Ű S O R O N  K ÍV Ü L
Néhány nap még, s örökre becsukják a budai 

„Philadelphia“-kávéházat. Egy-egy ilyen régi kávé ház 
természetesen sokkal több é« más is, mint kávéház. 
Idegenek ezt nem értik. Beám úgy hat a bír, mintha 
zord hatalom értesítene, hogy lakásom egy részét 
lezárják, oda többé nem szabad belépnem. Mi lesz 
velem, most, télviz idején? Es mi lesz a többiekkel, 
a Krisztina-negyed polgáraival, a nyugdíjasokkal és 
a magánosokkal, az éjszaka merengőivei, a délelöttök 
álmodozóival? Sorsokat láttam itt lezajlani és — min
den élet sors — itt véltem megrögzíteni a magam 
életét is, a bejárattól balra, a harmadik asztalnál, b> 
napilap, egy kapuciner és irodalmi becsvágyaim kö
zepette. Arcokat ismertem meg ill, melyeknek emléke 
elkísér az életre. Láttam ebben a kavéhazban politikai 
és irodalmi indulásokat, láttam beérkezéseket, sőt lat
iam zord zseniket, akik valahogy ide emigráltak az 
idő viharai elől, s úgy éltek itt, évtizeden ál, csendes 
és komor emigrációban, mint Kossuth Túróiban Es 
néha úgy hatott reám a Philadelphia, tükörablakaival, 
füstös termeivel, mint egy titokzatos akvárium, ahol, 
afféle mesterséges mély vízben, exoíikus élőlények le
nvésznek: a létezés ritka példányai, akik feketekávé
val. bel- és külföldi képeslapokkal és újságokkal táp
lálkoznak, s titokzatos pillantással emlékeznek a ten
gerre. Néha megszólalt a lelcfon s ilyenkor majd min
dig ismeretlen nevű urat kérlek a készülékhez: a 
„Philadelphia" vendégei, az igaziak, lehetőleg nem 
telefonáltak.

Csendes emberek járlak ide. Harminc ev előtt 
beiért néha éjszaka Ady, de erre az irodalomtörténeti 
lémre már csak a legöregebb pincérek emlékeznek. 
A kiszolgálás családias volt a régi kávéházban, meg
hitt és bizalmas. A törzskávéházban a legzárkóz.otlabb 
ember is elárul idővel magánya titkából valamit, 
senki nem lehet igazi nagy ember megszokott pincé
réi előli. A kávéház ablakaiból a Horválh-kert szelíd 
látképére bámult a vendég, erre a miniatűr körparkra, 
ahol a legfinomabb szerelmek kezdődnek a padokon, 
s  később idejárnak ki a íiatal mamák a gyermekko
csival. A kávéház. vendégei szigorú órarendet tartottak;
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voll, aki beállított minden délután háromkor, Ez volt 
az egyetlen kávéház Hildán, mely egész éjjel nyitva 
tartott. A hegedű hajnal felé, mikor a hivatalos zenei 
élet már végétért, s a cigányok családi eseményekről 
vitatkoznak, csendesen -/ólt néha, vidékiesen. A mu
lató társaságok a kávéház hátsó .szögletéhen borullak 
össze, olyan meghittségben, mint egy kisváros lump
jai. A „Philadelphia" valahogy vidéki kávéház ma
radt. A kártyások és a billiárd mesterei nem ismerték 
az újságolvasókat, a nyugdíja ok diszkrét iapintattai 
nem zavarták a kávéház magányos prominenseit. 
Időnként felbukkanlak átvonuló hordák, lármás ide
genek, szokatlan és rendhagyó italokat rendeltek, 
knikebájnt. vagy pezsgőt, s követelték, jálsza el a 
cigány a ..Hajdúk hadnagya" cimíi operett belépőjét. 
Az ilyen átutazó idegeneket kissé megvetettük mi a 
lörzsökös bennlakók. Mi soha nem rendeltük meg a 
„Hajdúk hadnagya" belépőjét. Az ilven viselkedés 
nem illett hozzánk.

A „Philadelphia" ablakából láttam megvirradni 
gyönyörű nyári reggeleket. Néha. külföldön, zord 
fiancia kávéházakban, szemtelen, idegen pincérek kö
zölt. eszembe jutott a ..Philadelphia" és honvágval 
éreztem. Aztán eltelt az élet egy tekintélyes szakasza, 
s a régi kávéházal most becsukják és lebontják. Tomi 
hűtlen lesz száműzöl tjeihez. . Zavartan nézek körül, 
tájékozatlanul. Az ember, ha elmúlt már az első ifjú
ság, minndenl szívesebben cserél, mint kávéházal.

H Í R E K

Elöljáróság! ülés. A budapesti Kávésok Ipartes- 
lideiének elöljárósága 1. é. március hé> 2(5-án csütör
tökön délután 5 órakor az ipartestiilel tanácstermé
ben tartja meg márvius havi eléiljárósági ülését. A 
napirenden levő tárgyak fontosságára való tekintettel 
kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai minél nagyobi) 
számban vegyenek részt.

Adóközösségi közgyűlés. A m. kir. pénzügymi
nisztérium végzésé beérkezett és az adóküzüsség ala
kuló közgyűlése folyó évi március 1 0 -an (hétfő) déli
1 órakor ing az ipartestedet tanácstermében megtar
tatni. Felhívjuk az adóközösség tagjait, hogy az ala
kuló közgyűlésen minél teljesebb számban vegyenek 
részt.

Halálozás. Ozv. l'ricd Zsigmondné úrnő 06 éves 
korában, hosszas szenvedés után elhunyt. Az elhunyt
ban bried Imre, a Éried Zsigmond és F :" cég tulaj
donosa édesanyját gyászolja, aki mialatt „„ és férje 
a háború alatt be volt vonulva, éjjelt nappallá téve 
dolgozott azon, hogy a cég fennmaradjon. Ezen ren
díthetetlen szorgalmával az összes kávésok nagyra
becsülését érdemelte ki.

Áthelyezés. I)r. Bíró Bilit pénzügyi titkárt, Adó- 
közössegünk eddigi előadóját a m. kir. pénzügymi
niszter úr a pénzügyminisztériumba helyezte át. be
osztását I)r. Hóim Jenő pénzügyi fogalmazó vette ál 
Amennyire övömmel vesszük tudomásul I)r. Bíró Iliin

keksz és ostya- 
különlegességek

előléptetés szómba menő áthelyezését, annyira sajná
latunkat fejezzük ki afelett, hogy Adóközösségiink 
ügyeinek intézésétől, amelyben mindenkor nagy 
jóakaratot és megértési tanúsított — megvált.

Megdrágult a nemzetközi posta, táviró, telefon és 
ujságcióíizetés. A kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter 91.5(50 193(5. K. K. M. szám alatt rendeletét 

adott ki, mely szerint a nemzetközi távíró- és távbe
szélő forgalomban az eddig érvényes díjakat 25%-kal, 
a légipostái levélküldemények portóját pedig ugyan
csak 25%-kal emeli. Ez az emelés azonban csak az. 
európai övezetre szól, míg a tengerentúli övezetre az 
emelés a mostani díjak ÖOVo-ának felel meg. A minisz
ter rendeletében kiemeli, liogy kénytelen ehhez az esz
közhöz nyúlni, meri a magyar posta a nemzetközi tá
viró- és távbeszélő forgalomban az idegen igazgatá
soknak járó díjakat valutában köteles megfizetni, 
márpedig valutát csak a megfelelő felár számítása el
len szerezhet be. Figyelem rém élló a rendelet azon lo- 
vábbi intézkedése, hogy a nemzetközi hirlapelöfize- 
Iesi szolgálatban a miniszter azokat a felárakat szá
míttatja, melyeket a Magyar Nemzeti bank az egyes 
valutáknál életbeléptéiéit. A rendelet március 1-töl 
kezdve hatályos.

Ipari és közigazgatási hírek

A 18 évnél fiatalabb kiskorú iparűzése. A buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara egy adott esetben 
olyan szakvéleményt adott, hogy a 18 évesnél fiata
labb kiskorú kereskedésének szabad iparként való 
folytatására jogosító iparigazolványt a maga nevére 
olyanformán, hogy az üzletét kiskorúnak atyja üzlet
vezetőként folytassa, nem kaphat. A Kamarának ezt 
az állásfoglalását megerősíti a volt kereskedelemügyi 
miniszternek 09.(549—1934. K. M. szánni harmadfokú 
elvi határozata.

Az automata billiárdasztalokról a belügyminiszter 
rendeletet adott ki, amelynek értelmében az automata 
hilliárdasztalokat nyilvános helyen csak a rendőrható
ság előzetes engedélyével szabad felállítani és üzem
ben tartani. Nyilvános helyen vagy helyiségben fel
állított automata hilliárdasztalon 18. életévüket be 
Tűin töltött egyénnek a játékot megengedni tilos; ki
záróan automata hilliárdaszlalokkal berendezel! he
lyiségbe 18. életévéi be nem töltőit egyént bebocsálani 
sem szabad. Automata biJIiárdasztalon reggel nyolc 
órától a nyilvános étkező vagy szórakozó helyiségre 
megállapított záróráig, külön e célra berendezelt he
lyiségben pedig éjfél után egy óráig szabad játszani.

Az ipari szakképzettség igazolása. Az ipari szak
képzettség igaozlására oklevelekről vagy működési bi
zonyítványokról készített l'én\képmásolatok nem fo
gadhatók cl; a félnek eredeti okleveleket, illetőleg mű-
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ködősi bizonyítvánvöket vagy azok közjegyző állal 
hitelesített másolatait kell 'öenmtalni (39 6‘Jö- 1901 
K. M.)

A margaiinos cukrászsüteményt meg kell jelölni.
Égy fővárosi cukrász süteményét részben vajjal, rész
ben pedig míívajjal, azaz margarinnal készítette és 
hozta forgalomba, azonban ezt a készítményein nem 
tüntette fel. A cukrászmestert legfelsőbb fokon a Ki 
hágási Tanács is megbüntette. Az ítélet indokolásá
ban kimondta a Kiháeási Tanács, hogy az érvényben 
lévő fővárosi szabályrendelet értelmében a cukrász 
köteles készítményein látható helyen megjelölni, hogy 
az. tiszta vajjal, míívajjal. margarinnal, vagy más mes
terséges anyaggal készítették-e, hogy a vásárlóközön
ség e tekintetben tájékozott legyen.

A katonai szolgálat alatt nem kell üzletvezetőt al
kalmazni. Egy hentesmester katonai szolgálata alatt 
üzletvezető nélkül folytatta az iparát. Emiatt kihágási 
eljárás indult meg ellene, azonban legfelsőbb fokon a

I
 Kihágási Tanács felmentette a henlesmesiert azzal az 
indokolással, hogy a katonai szolgálatra bevonult 
iparííző üzletvezető alkalmazása nélkül folytathatja 
iparát, mert az ipartörvénv errenézve semmiféle tiltó 
rendelkezést nem tartalmaz és méltatlanság lenne 
mondja az ítélet — ha a bonpolgári kötelességét I cl - 

jP jesítő, katonai szolgálatra bevonult egyén megalapo
zol! exiszteneiáját a katonai szolgálat teljesítésével el
vesztené.

I'igyclinozlotjük tiszteli Kiii'lár.sainkal Jiikali József par- 
kettvállalkozó ma megjelent hirdetésére.

(ivárlátogatási meghívás. Izúlon hívja meg Testületünk 
tagjait a gyártelep és a legújabb rendszerű elektromos hűtő
készülékek és fagylaltgépek mcglekinlésére a Wertheim 1'. és 
társa Utóda felvonógyár és hütőkészüiékek gyára igazgató
sága, Budapest, VI., Lehel-11. 12.

Az igazgatóság szívesen látja az lpartesliilel tagjait bármi
kor, csoportosan, vagy egyenként is, előzetes bejelentés nélkül 
is. — Itt jegyezzük meg, hogy folyó hó 12-én a cukrászok 
Iparlestiiletének 100 tagja látogatta meg a Wcrtheim-gyárat és 
a látottak felől egyöntetűié" a legnagyobb elismeréssel nyilat
koztak.

CrémanfRosé 
Transylvania sec

Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különlegességek, főzelék és gyümölcs konzervek
NAGY IGNÁC SKTSSf

BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT 9.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
szürőgégekjndackokjjnmifa^

H a n to s  testvér. t.
fe s tő ,  m éixo tő  és 
topéMxó ipailixem
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.

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

I ' se
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BERGER S. ^  mázoló, fényező ée tapétázó

vpudapest^  VI., H egedűs S án d o r u c ca  27.
Telefon: 20-4-82.

írógépet irodájába, üzletébe, otthonába 
legolcsóbban Édes és Dcesy- 

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

Szíves figyelmébe ajánljuk karlársainknak a Bergcr S. 
.szobafestő, fényező és tapétázó vállalatot (VI., Hegedűs Sándor 
ucca 27.), aki 1935-ben az Andrássy, Eloilc, EÍoicnce, Sanlos 
kávéházak munkálatait a legnagyobb megelégedésre végezte.

•Hattyúi Gázmosó- és febérncniűkUlesünző vállalat (Buda
pest, VII., Klauzál-utea 8.) a legmodernebbül újonnan be 
rendezett üzemével, mindenben a legkedvezőbb feltételek 
mellett áll kartársaink rendelkezésére

T. Fizető-pincér urak! A Götzl Lipót Sidol vegyilermékek 
gyára r. I., (Budapest, XIV., Cséréi ucca 14. Telefon: 90 6-80.) 
arról értesít bennünket, hogy szívesen bocsát rendelkezésünkre 
megfelelő mennyiségű számolócédtilál. Ajánljuk tehát, hogy a 
Sidolgyár ezen előzékenységét minél számosabban vegyék 
igénybe és akár telefónon, akár levelezőlap útján közöljék cí
müket a gyárral, hogy az a számolócédulákát rendelkezésükre 
bocsáthassa.

Felhívjuk ipartársaink figyelmét Slciner és Szlmper dísz- 
és szobafestő és mázoló üzemre (Budapest, IX., Üllői út 57. 
Telefon: 30—6—29.), mely eddig is karlársaink közül többek 
nek állandó szállítója évtizedek óta Kérjük, hogy karlársaink 
festő és mázoló munkákat a lehetőség szerint csakis Slciner és 
Szimpcr céggel végeztessenek.

Schncidcr és Társai iivcgcsiszolő és tüköi'gyár (VIII., Víg 
ucca 34.) végzi kartársaink részére legjutányosabban a kávé
házi tükrök készítését, javítását és foncsorozásál, valamint 
kávéspoharak csorba javítását. Egyébként ezen jóhirü cég vé
gezte a Baross kávéház idevágó munkálatait is a közelnmll- 
ban. \  legmelegebben ajánljuk ipartársainknak a céget, mint 
megbízható, szolid beszerzési forrást.

Knrtársnk! Mint értesülünk, a Fricd Zsigmond és Fia (Ki
rály ucca 44. sz. a.) berendezkedett arra. hogy kartársainknak 
nagyobb összejövetelekre, bankcllckrc. fillérekért kölcsönadjon 
evőeszközöket, tányérokat, poharakat, székeket, asztalokat, stb. 
Jól leszik Kartársaink, ha fenti címet előjegyzik. Telefonszám: 
29—1—34. #

Kartársaink szíves figyelmét felhívjuk Zelinanovits Inborn- 
toriumn legújabb készítményére, a .,NOVUS“ porra, mely tel
jesen kipusztítja a svábokat és rusznikat.

•I Márványból
B épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít 
KH ON EM ER DÁVID márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai ut 89. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 87-8-69

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 „ IV O V U S “  port használ. Méregmentes 
Zelmanovits Laboratórium Budapest, VI., Berlini-tér 3.

ChrÓNsezftassau nickeleztesse felszerelését
NEMES EDE cliroinozó vállalatánál, 
Budapest, VI., Nagymező ucca 45.

Telefon: 18-9-80.

{ j e d u f d i g e r  3 4 .U & Ó  (Séfyegeőáwára
Budapest, VI , V ilm os császár-úf 17.

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

Ifj. Grfinwald Mór
F erenc József-rak p art 6 .

Telefon: 84-3-59, — Ü veg és  p o rc e llá n .

ÍÜÜE! PARKETTA
SZABÚKY GYÖRGY IX., Üllöi-ul 73. T. 37-4-03.

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

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

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

NIKOTEX
S Z IV A R  ÉS C IG A R E TTA .
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SIDOL fém-,
ablak-
és

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

Telefon: 90-6-86

3E3Bl3i;3E3t3i5B^^

S te in e r  és S z lm p e r
szobafestők, mázolók, disz- és templomfestők. 

BUDAPEST, IX., ÜLLÖI-UT 57. — Telefon: 30-6-20.

I'elelős kiadó: Gycncs Dénes.
Nyomta: Róna Ferenc nyomdai mű intézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5.
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