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Február 5-ig megfizetendő az I. negyedeli ház- 
bér első részlete.

Február ö-ig befizetendő a nem álalányozott és 
nem zenés kávéházak vigalmi adója.

Február 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak 
fényűzési és forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Február 10-én (szerdáié d. u. 5 órakor elöljáró
sági ülés az ipartestület tanácstermében.

Február 15-ig fizetik a fénytízési adót azok. akik 
nem tagjai az adóközösségnek. Esedékes a kereseti 
jövedelem- és vagyonadó, ezek pótlékainak első rész
lete, úgyszólván az italmérési illeték 1 negyedévi 
részlete.

Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási en
gedélyek iránti kérvények.

Február 15-ig beküldendő az OTI-hoz a baleset
biztosítási célokat szolgáló vallomási ív.

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

Február 24-én (szerdán) d. u. ■> órakoi ovi ren
des közgvülés az ipartestület tanácstermében.

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

Február 28-ig kell beadni az 1987. évre szóló ke
reseti-, jövedelem- és vagyonadó vallomásokat.

A Budapesti Kávésok Ipartestük*tének Elöljáró
sága f. évi február bő 10-én (szerdán), délután öt 
órakor az ipartestület tanácstermében

ü  l  í: s  t
tart. melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 

Budapest, 1937. február 1-én.
Dr. Havas Nándor s. k.. Mészáros Győző s. k.,

főjegyző. elnök

J ífc g fiir ó
A Budapesti Kávésok /partestülete 1937. február 

24-én (szerdán) délután 5 órakor az Ipartestület ta
nácstermében (Vili., József-körut 38. 1.) tartja meg

17-ik ÉVI RENDES 
KÖZGYŰLÉSÉT,

melyre az ipartestület tagjait és a kávésipar barátait 
tisztelettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok nem hatá
rozatképes számban jelennének meg, az f. évi már
cius 2-án (szerdán), délután 5 órakor az ipartestület 
tanácstermében ugyanezen napirenddel fog megtar
tatni.

Budapest, 1937. február 1-én.
Dr. Havas Nándor s. k., Mészáros Győző s. k.,

főjegyző elnök.
Napirend:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1936. évről szóló jelentés.
3 Az 1936. évi zars/ámadasok előterjesztése és 

jóváhagyása.
4. Az 1937. évi költségvetés előterjesztése és jó

váhagyása.
5. Az alapszabályok 16.. 21. és 25. 8-a értelmében 

megüresedett tisztségek betöltése, (4 elöljarósagi tag 
póttagok. 3 számvizsgáló, ipartestületi székhez ellen
őrök megválasztása, esetleg megüresedő tisztségek be
töltése.)

6. Alapszabályok 4., 11.. 17. és 21. lkainak módo
sítása (1936. évi VII. te. 29. §-a.).

7 Esetleges indítványok. —
Kivonat a: alapszabályokból:

14. 8. A közgyűlés határozatképes, ha azon az 
ipartestületi szavazásra jogosult tagoknak legalább 
10% a jelen van.

A napirendre fel nem vett indítványok csak ab
ban az esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 tag 
aláírásával, három nappal a közgyűlés előtt, írásban 
az elnöknél beadattak.

Budapesti K özponti Á ltalános a «**■<» ««>»<•«
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Kivonat az 1932. évi Vili. törvénycikkből:
11. 8. Az Ipartestületben minden tagnak van ta

nácskozási és szavazati joga, szenvedő választói joga 
ellenben csak olyan tagnak van, aki magyar állam
polgár és aki az ipartestület működésének területén 
legalább három év óta űz képesítéshez kötött ipart.

Tanácskozási és szavazási jogát nem gyakorol
hatja és az ipartestületben semmiféle lisztet be nem 
tölthet és semmiféle megbízatást nem kaphat az olyan 
tag, illetőleg a tagnak olyan helyettese;

1. aki gyámság, gondnokság vagy csőd alatt áll;
2. aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágy

ból elkövetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, 
továbbá aki fegyházbüntetésre, három hónapot meg
haladó fogházbüntetésre, hivatalvesztésre vagy a poli
tikai jogok gyakorlásának felfüggesztésére szóló ítélet 
hatálya alatt áll;

3. aki a tanácskozási és szavazási jog gyakorlá
sának szünetelését, vagy a kapott megbízatás vissza
vonását kimondó fegyelmi ítélet hatálya alatt áll;

4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van.
Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok sze

mélyesen, jogi személyek, a részvénytársaságokat és 
szövetkezeteket is ideértve, meghatalmazott képviselő
jük útján, közkereseti társaságok az üzlet vezetésére 
jogosított tagjuk útján gyakorolhatják. Az iparnak 
kiskorú javára gyakorlása esetén az ipartestületi 
tagsági jogokat az gyakorolja, aki az ipart kiskorú 
javára űzi.

A közgyűlés után este 9 órakor társasvacsora, 
melynek helyét utóbb közöljük. A társasvacsorán 
vendégeket szívesen látunk. A vacsorán való részvé
telt kérjük előzetesen bejelenteni (Telefon: 1-303-75.).

Árrombolás, drágaság 
uzsorabiróság, árelemzés

Fogaknak, amelyek nap-nap mellett felszínen 
vannak, amelyekről beszélnek és amelyek rendezését 
és szabályozását különböző érdekeltségek kérik és 
sürgetik.
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Napirenden van a drágaság kérdése, sőt ez 
újabban a parlamentben is felmerült. A minisz
ter úr, ugyan azt állapította meg, hogy nincs drága
ság, csak egyes cikkek ára emelkedett.

Sajnos, mi ezt máskép tudjuk és érezzük. Alig 
van iparunkban olyan nyersanyag, mely a múlt évi
nél drágább ne lenne. Főleg ez a drágaság ott mu
tatkozik, amikor kvalitásárúkról, jobb minőségről 
van szó, amivel iparunk dolgozik. Hús és zsír, liszt 
és vaj, a múlttal szemben bizony jócskán megdrá
gulták.

Ennek megállapítása egyébként akadémikus jel
legű, mert hol az az iparüzó. aki a drágulás konzek
venciáit le merné vonni és árait a beszerzési árakkal 
hozná összhangba.

Ilál lehet és szabad áremelésről csak beszél
ni is?

Hogy egy ilyen árrendezésnek a gazdasági elő
feltételei megvannak, kétségtelen, de erre komolyan 
gondolni még akkor sem lehetne, ha ez minden re- 
cenz.us nélkül keresztülvihető volna.

Hiszen iparunkban még mindig dúl a dumping, 
a lehetetlen árak rendszere, melyek kartársaink egy 
részét máris romlásba vitték!

Tudjuk, hogy a kávéházi iparban az egységes 
árak bevezetése jóformán teljesen lehetetlen. Üzle
tenként más a hely, más a közönség, mások az igé
nyek. Ha kartársaink ezeket a tényezőket figyelem
be vennék és reálisan kalkulálnának, kialakulna egy 
olyan árrendszer, amely úgy a közönség igényeit ki
elégítené, mint az üzletek fenntartását lehetővé tenné.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy míg egyes, a pe
rifériákon és külső negyedekben levő kartácsaink a 
viszonyoknak megfelelő árakat számítják, a belső 
területen lévő nagy béreket fizető és nagy költséggel 
dolgozó nagyüzemek olcsóbban árusítanak, mint a 
jóval kisebb vállalatok. Ez a villamos kisszakasz- 
rendszer mellett odavezet, hogy ezek a külső terüle
ten fék\ i kávéházak elnéptelenednek, vendégeik a 
dumpingező üzemekbe vonulnak, ahol az ottani árak 
mellett c ak növelik a ráfizetést.

Es elhangzanak nyilatkozatok, hogy a dumping 
minő káros, közérdekellenes és erkölcstelen, amelyet 
minden jogo- érdek tekintetbevételével ki kell irtani. 
Tekintélyes iidvek nyilatkoznak, a kamara terveze
tet készít —- érdekeltségek hozzászólnak és várják, 
hogy alami történjék.

Történ* is — megjeleni az árelemzö bizottság 
íelállításáról szóló rendelet, melyet a ..drágaság le
törésének" jegyében adtak ki. Magával a rendelettel 
nem kívánunk ezidőszerinl foglalkozni, nem akar
juk bírálni. Tény az, hogy az árelemzö bizottságot 
azóta fel is állították, tagjait kinevezték — két rész
letben. Első ízben igen tiszteletreméltó urakat, ma
gasrangú tisztviselőket, egyetemi tanárokat slb. stb. 
neveztek ki, majd a/, ipar és kereskedelem felzúdu
lására enyhítő ilaslromként néhány, a kereskedelmi 
és iparkamara főtitkárát nlelnökké és néhány 
vezető tisztviselőjét és néhány ipari és keres
kedelmi szakembert is bevontak ‘ De, hogy általános
ságban maga az ipari és kereskedelmi érdekeltségek, 
akiknek bőrére a dolog megy. megfelelően bevonat
tak volna, szó sincsen.

Igaz az is. hogy a magunk szempont jából az 
árelemzö bizottság felállítása keveset jelent mindad-
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<lig, miiig az árdrágításról és uzsorabíróságokról szóló 
1Ü20:XV. te. érvényben van.

Elismerjük, hogy az arelemzó bizottságról szóló 
rendeletben foglalt eljárás enyhébb és kevesebb ve
szedelmet jelent az ipar űzőkre, de mit ér mindez, ha 
sokszor egy névtelen feljelentés megindíthatja a bün
tető igazságszolgáltatás egész apparátusát, annak 
minden következményeivel együtt.

Úgy véljük, jó lenne egyszer hivatalosan és hite
lesen tisztázni: mi a közérdek és kormányzati eél: 
a szabad áralakulás, reális kalkuláció és ezzel együtt 
a dumping letörése, vagy pedig az áraknak a gaz
dasági élet törvényeinek megfelelő kialakulásának 
meggátlása és az áron alól való termelés és eladás 
további propagálása?

Jó lenne ez irányban határozott állásfoglalás, 
hogy végre mindnyájan tudjuk, merre kell tarta
nunk?

Mészáros Győző.

Elöljáróság! ülés
1937. január hó.

Az ipartestület elöljáróságának január Író folya
mán tartott első elöljárósági ülése az intenzív mun
ka jegyében folyt le. A napirendnek nem kevesebb 
mint 25 pontja volt, amelyhez a megjelent elöljáró
sági tagok nagy érdeklődéssel szóltak hozzá.

Az elöljárósági ülésen részlvettek: Mészáros
Győző elnök, Gál Arnold, ür. Strausz Vilmos alelnö- 
kök, vitéz Bertlm Gyula, Freiwirth Jenő, Grosz Ödön, 
Lissauer Gyula, Klauber József, Olló Dezső, Szlavek 
Károly, elöljárósági tagok, Strasser Béla számvizsgáló 
és Dr. Havas Nándor főjegyző.

Kimentésüket bejelentették: Bődó Adolf, Rónai 
Miklós, Singer Kálmán, Weingruber Ignác és Wein- 
yruber László.

Mészáros Győző elnök az ülést megnyitotta és az 
ülés jegyzőkönyvének hitelsítésére vitéz Berlha Gyula 
és Szlavek Károly elöljárósági tagokat kérte fel.

A napirend elölt Gál Arnold alelnök szólalt fel és 
abból az alkalomból, hogy ez az ülés az új évben az 
első alkalom arra, hogy elnököt hivatalosan is üd
vözölje, az elöljáróság köszönetét fejezi ki elnöknek 
a múltban teljesített értékes tevékenységéért és kéri, 
hogy munkájúi a jövőben is lankadatlanul folytassa.

Mészáros Győző köszönetét mond a meleg sza
vakért, ainig egészsége és ereje engedi örömmel szol
gaija továbbra is a kávésipar érdekeit.

Az 1936. december 17-én tartóit ülés jegyzőköny
ve bemulattatott és megjegyzés nélkül helybenha- 
gyalott.

Főjegyző bejelentette, hogy új tagokként a tes
tület tagjai sorába iktattatlak. Molnár Sándor (Bno- 
ni), Gárdonyi Andor (Dunupark), Drucker Sándor 
(Casinoi, Jancso Gyula. Elhalálozás folytán a tagok 
sorából töröltetett: özv. Drucker Sainuné (Casinoj.

A bejelentések tudomásulvétettek.
Elnök sajnálattal emlékezik meg Dr. Sipöcz Jenő 

a székesfőváros főpolgármesterének folyó évi január 
ho 1-én történt váratlan elhuny tárói. Meleg szeretet
tel méltatja Dr. Sipöcz Jenő munkásságát. Közli, 
hogy az általános gyászban testületünk is reszt vett, 
mit a székesfőváros polgármesterével részvétiratban 
közölt. A székesfőváros polgármesterének köszönő 
iratát felolvasva javasolja, hogy a testület Dr. Sipöcz 
Jenő főpolgármester emlékezetét igaz kegyeletének és 
fájdalmának kifejezése mellett örökítse meg az ülés 
jegyzőkönyvébe.

Az elöljáróság elnök indítványához hozzájárult.
Mielőtt a napirend pontjainak tárgyalására át

lómé, elnök sajnálattal említi fel, hogy ipartestiile- 
lünknek egyes tagjai, sőt u vezetőség tagjai is, a tes
tület éveken át hozott és fenntartott határozatától el
térve, az újév alkalmából vendégeik között ajándéko
kat osztottak ki. Voltak olyanok is, akik testületünk 
ajándékmegváltási akciójához hozzájárultak és en
nek ellenére mégis adlak ajándékot. Ez szomorú piár 
azért is, mert a kartársak maguk discreditálták 
a testület határozatait és ilymódon az ipar ér
dekeit célzó munkát maguk a tagok teszik lehetet
lenné.

Lissauer Gyula megütközéssel teszi magáévá el
nök szavait. Vannak olyanok, akik ebben a lehetet
len dumping küzdelemben anyagilag, de lelkileg is 
tönkre mentek. A tisztességes, reális kalkulációt ma
guk a kartársak teszik lehetetlenné, aminek úgy érzi, 
ö is egyik áldozata. Ezt a kérdést a közgyűlésen kí
vánja szóvátenni, s kéri, hogy ez alkalomra közöljék 
vele az illetők neveit is.

Grosz Ödön meg van döbbenve, hogy a vezető
ség tagjai között is vannak olyanok, akik a testületi 
határozatot megszegték. Az illetők neveinek közzété
telét kívánja.

n i é w - W *
Minden kávéhoc mindig valódi 
: F ra n ck :  kávépótlékot adjon! 
Jelentős j ö v e d e l m e t  biztosít 

magának 1
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Schiliinger Unna Gőzmosógyár Rt. 
Budapest, VI.,

Vörösmarthy-utca 47b.—Telefon : 1—2I3—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gőzmosodája.

vitéz Bertha Gyula szerint azért nem becsülnek 
meg bennünket, máshol, mert mi magunkul nem 
becsüljük meg.

Dr. Strausz Vilmos nem helyesli, nevek nyilvá
nosságra hozatalát. Az ilyen alkalmi ajándékozás a 
bíróság felfogása szerint nem állapítja meg a tisz
tességtelen verseny tényálladékát ugyan, de beleüt
közik az ipar etikájába.

Elnök úgy véli, hogy ez ti kérdés tárgyalása a 
közgyűlés nyilvánossága elé tartozik .

Elnök szomorodott szívvel jelenti, hogy ipar
testületünk régi érdemes tagja Ruoz Mórion, aki sok 
éven át működött a kávésiparban az elmúlt napok
ban elhunyt és folyó évi január hó '24-én temették. 
(Kegyelettel emlékezik meg Rooz Mártonról, és tekin
tettel arra, hogy özvegye igen súlyos anyagi helyzet
ben maradt, azt javasolja, hogy a Rooz Márton részé
re a legutóbbi elöljárósági ülésen megszavazott havi 
segélyösszeg továbbra is feleségének utaltassék ki.

Az elöljáróság fájdalmas részvéttel vette tudo
másul elnök jelentését és az előterjesztett javaslathoz 
hozzájárul.

K. F. ipartestületi tag kérvényére, amelyben 
tönkremenése miatt segély megszabását kéri, az elöl
járóság folyó évi február hó 1 -töl havi ló pengő se
gélyt utal ki.

Főjegyző felolvasta a székesfőváros polgármes
terének az ipcirtestület ügy- és vagyonkezelésének 
megvizsgálására kiküldött bizottság jelentését tartal
mazó határozatát, mely 1936. december 15-én 
58.374/1936. V. ii. o. szám alatt kelt. Elnök részlete
sen magyarázta a határozat pontjait és kijelentette, 
hogy a jövőben ennek értelmében fogunk eljárni. Az 
elöljáróság a jelentést helyesléssel vette tudomásul.

Főjegyző felolvassa öt munkavállalói szervezet 
közös beadsányát, melyben hivatkozással az 1936. évi 
2787. K. K. M. sz. rendelet 1. S-ban foglaltakra annak 
elhatározását kérik, hogy a kávéházak bridge-szalon- 
jaiban. tekintet nélkül arra, hogy a kártyapénz kit 
illet — a kártyapénz utáni százalékos kiszolgálási 
díj felszámítása kötelező legyen.

Elnök a kérdést vita alá bocsátja.
ür. Strausz Vilmos ismerteti a bridgeszalonokban 

követett gyakorlatot. Ezekben a szalon-vezetők adják 
a kártyát és egyéb felszerelési tárgyakat és ennek fe
jében őket illeti a kártyapénz. A kávés csak a fo
gyasztásért járó számla összegét kapja. A helyzet te
hát az, hogy egyes helyeken a szalonvezetöket illető 
játékdíjakat a fogyasztás összegével együtt, a főpin
cérek szedik be, más helyeken a kártyapénzt közvet
lenül a szalon-vezetője veszi át és a fogyasztás érté
két a főpincér inkasszálja. A kártyapénz utáni szá
zalék tehát oly teljesítményért járna, amelyet a kávés 
nem nyújtott és a melyért a személyzet nem teljesí
tett munkát. A rendelet szövegéből pedig az értelmez

hető, hogy csakis a teljesített munka után jár kiszol
gálási díj.

Lissauer Gyula a rendelet szövegére hivatkozik, 
melyet

Főjegyző felolvas.
Elnök a felolvasott szöveget nem látja egész ha

tározottnak.
Dr. Strausz Vilmos, Szlavek Károly, Orosz Ödön, 

vitéz Bertlia Gyula hozzászólása után
Elnök javasolja, — hogy arra való tekintettel, 

hogy nem egy az elöljáróság határozatával eldönthető 
kérdésről, hanem a kiadott miniszteri rendelet helyes 
értelmezéséről van szó, a kérdés döntés végett a ren
deletet kiadód kereskedelemügyi minisztérium elé ter
jesztessék és a testület e döntésnek megfelelőn hatá
rozzon.

Az elöljáróság a javaslat értelmében határoz, 
megbízza az elnökséget, hogy a minisztérium magya
rázatát kérje ki és a megkereső érdekképviseleteket 
egyelőre ily értelemben értesítse.

Főjegyző bemutatta az 1936. év utolsó negyedé
ről szóló pénztári jelentést, mely szerint az elmúlt év 
összesen 111.769.91 P bevétellel 75.635.17 P kiadás
sal zárult, az 1937 évre átvitt egyenleg 36.134.74 P. 
Ismerteti az egyes bevételi és kiadási tételeket, azok 
indokolását és szükségességét.

Az elöljáróság a jelentést jóváhagyólag vette tu
domásul és a történt pénztári műveletekhez hozzájá
rult és a felmentvényt megadta.

Elnök reámutat arra, hogy újabban a kávéhá
zakban sűrűn ismétlődnek a kabátlapások. Bár az 
1925. évi 21. sz. kúriai döntvény ebben a kérdésben 
megfelelő joggyakorlatot vezetett be, mégis az újabb 
bírói gyakorlatban különféle ítéletek hozattak. (Kí
vánatos lenne, hogy ez a joganyag a testület rendel- 
kzeésére álljon, és e végből körlevélben kívánja a 
kartársakat felhívni arra, hogy a velük megtörténi 
eseteket közöljék. s

(lói Arnold felszólalása után
Az elöljáróság elnök intézkedéséhez hozzájárul.
A vigalmi adó kivetése és a fennálló hátralékok 

rendezése tárgyában a testület felhívást kapott az il
letékes polgármesteri ügyosztálytól. A hátralékosokat 
a testület annak rendezésére hívta fel. a tagokat pe
dig figyelmeztette a megfelelő kérelmek beadására. 
Egyben az elnökség előterjesztéssel fordult a székes- 
főváros polgármesteréhez, melyre elvi álláspontja 
alapján a vigalmi adó eltörlését, amennyiben ez nem 
lenne keresztülvihető, az átalányrendszer fenntartá
sál és az átalányok mérséklését kérte.

A jelentés tudomásul vétetett.
A személyzeti kereseti adónak új megállapítása 

iigvében a székesfőváros adószámvevösége — tekin
tettel a személyzet megváltozott fizetési rendszerére 

új tárgyalásokat indított meg. Egyelőre adatszol
gáltatásra hivattunk fel, melyek most vannak fel
dolgozás alatt. A döntésről annak idején a testület 
tagjait értesíteni fogja.

Főjegyző jelenti, hogy az ÜTI által ötévenként 
kiadni szokott balesetbiztosítási veszélyességi táblá
ra/ tervezete a testületnek megküldetett, amely azt

Kristály ásnanyos forrásniz csak Szent bukács uédjeggyel eredeti.
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behatóan tanulmányozta, és észrevételeit megtette. 
Ibii- a káveházaknak a 6. veszélyességi arányszám alá 
való besorozasa a tervezetben is változatlanul t'enn- 
lartatott, — de ezt más ipari és kereseti ágakhoz vi
szonyítva túlmagasnak véljük és alacsonyabb beso- 
rozást javasoltunk.

Elnök közlései után az elöljáróság a jelentést tu
domásul vette.

Az Ár elemző Bizottság felállításáról szóié) rende
let ismertetése következett. Ennek működése abban 
áll, hogy előzetes kalkulációkat kér, esetleg a kifo
gásolt árak rektifikálását rendeli el és ha ez az el
jutás nem jai sikerrel, következik a retorziós eljá
rás. Minthogy e rendelet nem szünteti meg az 1(.)2(): 
XV. t. cikkel felállított uzsorabíróságok intézményét, 
melyek súlyos ítéleteket hoztak és hozhatnak, a ká
vésipar szempontjából az Árelemzö Bizottság műkö
désétől nem kell tartanunk. Sajnos az Árelemző Bi
zottság tagjainak kinevezése alkalmával iparunk is
mét kimaradi; e sérelem helyesbítése iránt előter
jesztéssel éltünk.

A dunaparti érdekeltség kérelmére a testület az
zal az előterjesztéssel fordult a székesfőváros polgár- 
mesteri V. ügyosztályához, hogy engedjék meg azt. 
hogy kedvező tavaszi időjárás esetén n járdateriile 
lek — a vonatkozó járdafoglalási szabályrendeletben 
megszabott április 1-iki halárnap élőit igénybeve- 
hetők legyenek. Bár a kérelem érdemben elintézve 
nincsen, információink szerint illetékes helyen az elvi 
hajlandóság megvan annak kedvező elintézésére. Az 
érdemleges döntésről a testület tagjait értesíteni fog
ja. —

Az ipartestületi munkaközvetítő 193fi évi decem
ber havi munkásságáról szóló jelentés bemutattatott 
és irattárba tétetett.

Az m. kir. iparügyi miniszter úrnak a munka
nélküliek részére létesítendő tanfolyamok tárgyában 
kiadott felhívása és az arra adott válasz, előterjeszte
tett és tudomásulvétetett.

Az Ipok körlevele, melyben az iparosok részére 
arcképes igazolványok bevezetését javasolja és az 
erre adott vélemény ismerteftetvén. ahoz az elöljáró
ság hozzájárult.

Elnök közli, hogy a fővárosi szabályrendeletnek 
az üzletekre is kötelező szemétpénz rendszeresítését 
tartalmazó rendelkezése ellen előterjesztéssel fordult 
a székesfőváros polgármesteréhez Az előterjesztése
ket egyben az Ipokhoz és a Keresk. és iparkamarának 
is megküldöftük, melyek azokat magukévá tették, sőt 
a kamara adatgyűjtést kért. Mire azonban a kért 
adatok kis része beérkezett és azokat felterjeszthet
tük, megérkezett a polgármester úr elutasító döntése. 
Természetesen ezt az. állásfoglalást egyelőre tudomá
sul kell vennünk, azonban abba nem nyugodhatunk 
bele. keresni fogjuk az alkalmat, hogy ez alól a 
méltánytalan teher alól mentesíthessünk.

Az újévi ajándékok megváltása fejében fi0 testü
leti tag 804 pengőt adományozott.

Főjegyző jelenti, hogy Steiner József és Fia cég 
a testület munkanélküli akciója javára 100 doboz 
kekszet adományozott. — Az. elöljáróság az ado
mányért köszönetét fejezte ki.

A Búzavirág akció vezetősége részéről érkezett 
köszönőlevél felolvastatott és tudomásul vétetett.

Tuzák Gv. hadirokkantokból álló cigányzenekar al-

Friss termésű teáink 
és tea keverékeink

megérkeztek.
Különösen ajánljuk igen tisztelt vevőink fi
gyelmébe a hosszú évek alatt kipróbált speciá
lis teakeverékeinket, úgy mint

Imperial tea keverékünket 
R o y a 1 tea keverékünket 
A n g o l  rendszerű eredeti tea 

keverékeinket,
amelyeket nemcsak eredeti ládában, hanem 
kimérve is megfelelő impregnált papírcsomago- 
Iásban hozunk forgalomba.
Ugyancsak beérkeztek legfinomabb minőségű 
eredeti indiai és kínai tea fajtáink, úgymint a 
következő fajok:

Ceemum, Darjeeling, C e y l o n ,  
Jáva, Pecco. Souchong, Ássam,

tea minőségek.
Kérjen ajánlatot és mintát

Budapesti Kávésok
r

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

Telefon: 1-392-77.

kalmazás iránti kérelmét az elöljáróság a kartársak 
figyelmébe ajánlja.

Elnök közli, hogy f. é. január lt-étől kezdve az 
ipar gyakorlásához — a törvényes kivételektől elte
kintve — a mestervizsga letevése kívántatik meg. A 
testület a mestervizsgáló bizottság tagjait megválasz
totta, annak elnökévé a kamara elnöke a testület el
nökét. alelnökévé Ür. Strausz Vilmos alelnököt ne
vezte ki. A bizottság többi tagjának kinevezése folya
matban van.

Főjegyző ismerteti a mestervizsgáló bizottságra 
vonatkozó törvényes rendelkezéseket.

Az elöljáróság a közléseket tudomásul veszi.
Főjegyző jelenti, hogy a kereskedelmi és iparka

mara m. év december -én tartott ünnepélyen Tupli 
Mihály kávéházi munkást Weingruber Ignác kar
társunk alkalmazottját, az iparügyi miniszter elismerő 
oklevéllel és 100 pengő jutalommal tüntette ki. 
Örömmel vétetett tudomásul.

Elnök közli, hogy az 1932:VIII. t. c. 29. §-ának 
rendelkezése szerint az öt évnél hosszabb ideje 

alkalmazott testületi tisztviselőket véglegesíteni kell. 
Tekintettel arra. hogy a testület főjegyzője Dr. H»-
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VI., Vörösmarty-u. 54. Tel.: H62-86 

Olcsó árakí Pontos kiszolgálási

vas Nándor, tisztviselője Donath Andor és a munka
közvetítője: Vas István ez időnél jóval hosszabb ideje 
állnak a testület szolgálatában, javasolja, hogy az 
elöljáróság nevezett tisztviselők véglegesítését mondja 
ki. —

Az elöljáróság elnök javaslata értelmében hatá
roz és a nevezett tisztviselők véglegesítését kimondja.

Tekintettel az alapszabályok vonatkozó rendel
kezésére, az évi közgyűlést minden év februárjának 
végéig kell megtartani.

Ehhez képest elnök javasolja, hogy az évi ren
des közgyűlés f. é. február 24-én (szerdán ) délután 5 
órakor tartassák meg.

Az elöljáróság elnök indítványához hozzájárul, a 
közgyűlés határnapját 1937. évi február 24.-re tűzi ki.

A napirend ezzel letárgyaltatott, elnök az elöljá
róság ülését berckesztette.

Fokozatosan megjavítják
a közalkalmazottak fizetését 
az^ipar és kereskedelem érdekében is

Az Üzlet írja: Az árak, főként az élelmiszerárak 
általános emelkedésének egyik igen súlyos jelensége, 
hogy a fixfizetésiiek vásárlóképessége napról-napra 
gyengül, ami a kereskedelem és az ipar forgalmában 
mind hátrányosabban érezhető, még pedig két irány
ban. Egyrészt a drágább megélhetés a fixl'izetésüek 
jövedelmének nagyobb részét emészti fel és így egyéb 
készpénzvásárlásaikra kevesebb juthat, másrészt 
kényszerűségből többet igyekszenek részletfizetésre 
beszerezni, amellett a részletfizetések betartása meg
nehezül.

Most, hogy az állami bevételekben egyre jelen
tékenyebb feleslegek is mutatkoznak, még pedig rész
ben a magasabb forgalmi árak következtében, több 
irányban felvetődik a kérdés, hogy

az állam bevételi feleslegeiből milyen úton 
lehetne a gazdasági életen könnyíteni.

Egyrészt egyes, sajátos adónemek mérséklését v ag y  
eltörlését veszik fontolóra, másrészt arra gondolnak, 
hogy a többszörösen leszállított közalkalmazotti fize
téseket javítsák fokozatosan vissza, mert ezzel segí
tenek a drágasággal súlyosan küzdő közalkalmazot
takon és ezek vásárlóképességének megjavításával a 
kereskedelem és az ipar forgalmát növelhetik, illetve 
csökkentését megakadályozhatják.

A képviselőház új ülésszakán, interpellációk alak
jában, több felszólalás fog elhangzani a közalkalma
zottak, általában a fixfizetésiiek helyzetének rosszab
bodásáról és ezzel kapcsolatban a tömegfogyasztást 
az iparon és kereskedelmen át fenyegető veszedelem
ről. A kormány természetesen élénken figyeli ezeket

az általánosan káros lorgalmi eltolódásokat, ismeri az 
okokat és az okozatokat, híd ja, hogy

meg kell oldani a drágaságnak a íixfizeté- 
siiek megélhetése megnehezülésével és a gaz
dasági forgalom csökkenésével kapcsolatos 

kérdéseit.
tisztviselői körökben az a meggyőződés, hogy a kor
mány a közalkalmazottak helyzetének javításával ko
molyan foglalkozik, és éppen ennek tudatában nem 
is kezdenek alulról ilyen mozgalomhoz, nehogy úgy 
lássék azután, mintha a kormány nyomásnak enged
ne. Pestvármegye a minap a tisztviselő-gyakornokok 
kezdőfizetését 100 pengőre emelte fel, még pedig a 
kormányzat hozzájárulásával és ezt a precedenst a 
fizetésemelés elvi jelentőségű kiindulásának tartják. 
Úgy látszik tehát, hogy az állami bevételek feleslegei
ből legelsőbb a közalkalmazottak helyzetén segíte
nek. “

Ez a kérdés már ipartestületünk ülésein, köz
gyűlésein már évek előtt felmerült, sőt indítvány is 
tétetett, hogy a kormány elé olyan előterjesztés tétes
sék. mely a közalkalmazottak helyzetének javítását 
sürgeti.

A kereskedelem és az ipar 
képviselői
az Árelemző Bizottságban

Amikor a kormány karácsony előtt kiadta az 
árak ellenőrzéséről szóló rendeletét és egyidejűleg ki
nevezték az Áreleniző Bizottság tagjait, a keresk'•de
lem és az ipar nem kapott képviseletet a bizottság
ban. A kereskedelmi és ipari érdekképviseletek előter
jesztésére a kereskedelemügyi miniszter most orvo 
solta a sérelmet, s a kereskedelmi és ipari érdekeltsé
gek köréből egy alelnököt és 16 új tagot nevezett ki’ 
az Árelemző Bizottságba.

Az új alelnök ár. (lyulay Tibor, a budapesti ke
reskedelmi és iparkamara főtitkára, az új tagok pociiig 
a következők: Bálint Menyhért szabómester, Buraiul 
Félix gyárigazgató, Ferenczi László ipartestületi 
jegyző, (landol Károly vendéglős, Koch Gyula hen- 
tesmester, dr. Kofflcr Károly, a GvOSz titkára, dr. 
Mátyás Jenő gyárigazgató, Nagy Antal, a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara alelnöke, dr. Schiller 
Ottó, a I cxlilgyárosok Orsz. Egyesületének igazgató
ja, Stromfeld Ferenc, a Vasművek és Gépgyárak 
Orsz. Egyesületének igazgatója, Stulez Ferenc kőmű
vesmester, Vas Imre gyarmatárunagykereskedő, Vass 
Kálmán lakatosmester, dr. Varró István és dr. Volczer 
Károly kamarai titkárok.

Amint ebből a névsorból látjuk, iparunk az Ár- 
elemző Bizottságban nem nyert képviseletet, annak 
ellenere, hogy a kávesiparnak, mint közsziikségletet 
kiszolgáló és idegenforgalmi iparnak teljes mértékben 
igénye van erre. — Ipartestületünk e sérelem orvos
lása iránt a kereskedelmi és iparkamarához és a rn. 
kir. kereskedelem- és iparügyi miniszterhez előter
jesztéssel fordult.



Hasonló hangzású cégszöveg 
használata
tisztességtelen verseny

Rónai Miklós kartársunk, a Belvárosi kávéház és 
étterem tulajdonosa a budapesti kereskedelmi és ipar
kamara mellett alakult választott bíróság előtt tisz- 
tessegtelen verseny ablmnhagyása iránt pert indított 
a „Belvárosi söröző- és étterem kft.“ budapesti cég 
ellen.

A választott bíróság f. é. január bő 4-én megtar
tott tárgyaláson arra kötelezte alperest, hogy 8 na
pon belül kérelmezze a cégbíróságnál a cégszövi.gé
nek olvértehnű módosítását. hogy abból a ..Belvárosi * 
vezérszói hagyja el s a bejegyzés megtörténtétől szá
mított 15 nap alatt hagyja abba a „Belvárosi** vezér
szónak cégszövegében, cégfelirataiban üzleti nyomtat
ványain és eszközein való használatát.

A választott bíróság indokolásában megállapítot
ta' hogy a peres felit a Tvt. 30. §-a értelmében ver
senytársak.

E felperesi üzlet elnevezésében köztudomás sze
rint már évek óla szerepel a „Belvárosi“ jelző.

A mostanában megalakult korlátolt felelősségű 
társaság alperes pedig a cégszövegének vezérszava
ként jegyeztette be ugyanezt a szót.

A két versenyvállalat egymás közvetlen közelé
be/! van

A felperesi előadás szerint övé a TIangli kávéház 
(kioszk) is és a Vigadó terén levő söröző is.

A..Belvárosi** jelző azonos volta mialt kézenfek
vő ilyként az a feltevés, hogy a Belvárosi söröző és 
étterem kft. üzleti összefüggésben van a felperes vál
lalkozásával.

A tényállás szerint sokan hitték is, hogy a két 
szembenálló üzem között ilyen kapcsolat van és az 
üzemeknek t' bb összetévesztése is történt.

Az alperesnek az a ténye tehát, hogy a felperes 
üzletének nevében használt ..Belvárosi** szól cégszöve
gének vezérszavakéul jegyeztette be, olvan látszatot 
idézett elő, amelyből a kávéházat és az éttermet láto
gató közönség a felperesi és az alperesi vállalat össze
függésére gondolhatott. — ez pedig elégséges annak 
megállapításához, hogy a Tvt. -8. S ában szahálvozolt 
meg nem engedett versenycselekmény tényálladéki 
elemei ebben az esetben fennforognak.

Ausztriában marad a borravaló
Az osztrák vendéglősipari szövetség elvetette azt 

a tervet, hogy magyar mintára Ausztriában is beveze
tik a százalékos borravaló-megváltást.

A szövetség álláspontja szerint a vendéglősipar 
egyes ágaiban különleges viszonyok állanak fenn, a- 
melvek különösen a kisebb üzemekben lehetetlenné 
teszik a borravalómegváltásl. A szövetség közlése 
szerint ezt az álláspontot a szakszervezetek is osztják.

Az idegenforgalom szempont jából fontos üzemek
ben .mint pl. a nagyobb szállodákban, vendéglőkben 
és panziókban természetesen nincs akadálya a borra
való megváltás önkéntes beveztésének.

Nyilvánvaló, hogy Ausztriában, ahol az idegen- 
forgalmi szempontok legalább is annyira érvényesül
nek. mint nálunk és ahol az idegenforgalom a mi
enknek sokszorosa, nem beszélve a csaknem teljesen 
szabad pénzgazdálkodásról, ezt a kérdést minden ol
dalról több megfontoltsággal kezelik mint nálunk.

Nálunk a propaganda hatása alatt egy zseniális 
miniszteri ötlet váll életté, melynek gyakorlati követ
kezményeit immár több mint féléves nyugtalanság, 
sajtónyilatkozatok, gyűlések bizonyítják.

A tanoncidő a segédi szakba- 
vágó gyakorlat rendezése 
az uj ipartörvény novellába

Az új ipartörvénvnovella szabályozza a tanonc 
idő megállapítását. Eszerint az új ipartörvénvnovella 
21. szakasza hatályon kívül helyezte az 1922. évi Xtt. 
te. 89. szakaszát és megállapította, hogy a tanidő ál
talában nem lehet 3 évnél rövidebb és 4 évnél hosz- 
szabb. A továbbiak során ugyanez a szakasz rendez
te a magasabb iskolai képzettséggel rendelkezők lan- 
idejét is. Az új ipartörvénvnovella az említett szaka
sza szerint az illetékes miniszter az illető érdekképvi
seletek meghallgatása után azokra az iparokra nézve, 
amelyeknek viszonyai ezt szükségessé teszik, a tan- 
idő tartamál külön is megszabhatja, ha pedig egyes 
iparokra lermészelüknél fogva az említett tanonc-
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Kíméletes mosás!
Ragyogó tiszta fehérnemű!

Kávéházaknak előnyös árak!

fehérnemű és vegytisztító r.-t.
Visegrádi ucca 31.

Telefonszám: 2-900-79.

idők nem bizonyulnának megfelelőknek, kivételekei 
is megállapíthat.

Sem az iparügyi, sem a kereskedelemügyi mi
niszter eddig nem élt a törvényben biztosított felha
talmazással, hanem a 30.000—1936. lp. M. sz. ren
delet 48. szakasza fenntartotta az Í922. évi XII. le. 
80. szakasza alapján kiadott eddigi rendelkezéseket. 
Bár az 1922. évi XIt. te. 89. szakasza hatályon kivid 
helyeztetett, a 30.000.—1936. Ip. M. sz. rendelet 48. 
szakasza érvényben lévőnek mondta ki a 89 szakasz 
végrehajtási utasítását, vagyis a 78.000 1923. K. M.
sz. rendeletnek 156. szakaszát. Ez a 156. szakasz 
ugyanis a drogéria és fogmíívesiparra vonatkozólag 
állapított meg különleges rendelkezést: majd később 
a sokszorosító iparban alkalmazott lanoncokra jelent 
meg különleges intézkedés. Ezeken kívül továbbra is 
érvényben maradt a 78.000...1923. K. M. sz. rende
let 156. szakaszának ama rendelkezése, mely szerint 
a szerződő felek szabadon állapíthatják meg — a tör
vény rendelkezéseinek keretein belül a tanoncidöt. 
Tehát az új iparlörvénynovella 24. szakaszában sza
bályozott lanoncidő tekintetében — az ott lefektetett 
keretek között a szerződő felek szabadon rendel
kezhetnek; így pl. akinek csak 6 elemi végzettsége 
van, annak tanoncideje 3 és 4 év között mozoghat, 
és a szerződő felek szabadon állapíthatják meg azt, 
hogy a 3. 3 és fél vagy a 4 évi tanoncidöt választjftk- 
e. Ugyancsak szabad egyezkedés tárgya azoknál is a 
tanoneidö. akik magasabb képzettséggel rendelkez
nek és a törvény keretében megállapított keretek kö
zött szabadon állapíthatják meg a tanoncidöt. Hang
súlyozzuk. hogy fennáll továbbra is a 78.000 1923.
sz. rendelet 156. szakaszának azon rendelkezése is, 
hogy az iparlestiiletek oly határozatokat, melyek a 
szerződő felek szabad megegyezését korlátozná, vagy 
befolyásolni kívánná, nem hozhatnak .

A segédek szakbavágó gyakorlatáról az új ipar
lörvénynovella ígv intézkedik:

Sok helyen nem itt tisztán a segédek szakbavágó 
gyakorlatának kérdése sem. Ebben a kérdésben az új 
iparlörvénynovella 5. szakasza akként intézkedik.

hogv most már a segédi szakbavagó gyakoilat idő
tartamának meghosszabbítása négy evon tn 1 nem ter
jedhet. Egyben az illetékes miniszter felhatalmazást 
kapott arra, hogy a segédi szakba vágó gyakorlatot a 
törvényben megállapított keretek között Ielemeihesse, 
azonban az illetékes miniszterek egyike sem élt ed
dig ezzel a felhatalmazással, még pedig azc.it, .nőit 
meg akarják várni, hogy a gyakorlatban a lanoncidő 
felemelése milyen hatást gyakorol? Eszerint tehát a 
segédi szakbavágó gyakorlatnak felemelésére csak ké
sőt)!) kerülhet a sor; megmaradt a régi állapot, vagy
is a könnyebben elsajátítható iparoknál segédi szak
bavágó gyakorlat ezentúl is 2 esztendő, míg a nehe
zebben elsajátítható iparoknál, egyenlőre a segédi 
szakbavágó gyakorlat 2 és leiévben van megállapítva.

A kereskedelmi és iparkamara 
előterjesztése az illeték 
leletezések kikerülése 
érdekében

Köztudomású dolog az, hogy az illetékügyekre 
vonatkozó jogszabályok rendkívül bonyolultak, ne
hezek és így nem lehet csodálkozni azon, hogy az 
adózó közönség igen gyakran nincsen azzal tisztá
ban. hogy a hatóságokhoz intézett beadványaira mi
lyen bélyeget kell ragasztania.

A debreceni kereskedelmi és iparkamara előter
jesztéssel fordult a m. kir. miniszterelnök úrhoz, 
amelyben a következőket adta elő;

„A pénzügyi közigazgatás körében a m. kir. 
pénzügyminiszter úr kiadott egy rendeletet, amely
ben kötelezte az alá ja rendelt hatóságokat arra. hogy 
az általuk kiadott végzéseknél és határozatoknál a 
jogorvoslatra utaló részben közöljék azt is. hogy a 
mindenkori jogszabályok szerint a határozat ellen 
irányuló jogorvoslatra milyen összegű bélyeget kell 
ragasztania.

Mindenekelőtt az a tiszteletteljes előterjeszté
sünk. méltóztassék intézkedni annak érdekében, 
hogy az összes kormányzati ágakban hasonló ren
delkezést adjanak ki, mert a pénzügyminiszter úr in
tézkedése igen életrevaló gyakorlati intézkedés, 
amely az adózó közönség körében igen jó hatást 
keltett.

De szükséges lenne az is. hogy valamennyi kor-

Hattyú gőzmosö kölcsönző v á lla la t
wz&raz vegytUztltá* és festés

Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-585-59
Az ország legnagyobb gfizmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve) Legkíméletesebb mosási-rendszer.



kávésok lapja 9

mányzati ág körében intézkedés történjék abban az 
irányban, hogy a beadvány beadása alkalmával a 
beadványt átnyújtó teleli az esetleges bélyegbiánvra 
figyelmeztessék, hogy azt még kellő időben pótolni 
tudja.

Ha pedig a beadvány beadása kézbesítés útján 
történik, kívánatos volna egy olyan tartalmú rendel
kezés kiadása, valamennyi kormányzati ágban, mini 
amilyet a kereskedelmi könyvek és számlák hivata
los leletezésével kapcsolatban a m. kir. pénzügvmi- 
niszter úr 111.809 — 1934. VIII. a. számú írott kör
rendeletének Ill-ik részében kiadott, amikor a kö
vetkezőképen rendelkezett:

„A m. kir. pénzügyigazgatóságok utasítsák a 
szemle megtartásával megbízott pénzügyi hatósági 
közegeket, hogy az ezután megtartandó szemléken, 
amennyiben bélyeghiányt állapítanának meg, a hi
vatalos lelet felvétele előtt hívják lel az illetékköte
les felet a hiányzó illeték azonnali pótlására és a hi
vatalos leletet csak az esetben vegyék fel, ha az ille
tékköteles fél ennek a felhívásnak nem lesz eleget. 
A felvett hivatalos leleten ilyen esetben fel kell tün
tetni azt, hogy a léi a hiányzó illetéket felhívás elle
nére sem rótta le.

A már megtartott szemléken felvett leletekre vo
natkozólag a m. kir. adóhivatalok a fizetési megha
gyásokon figyelmeztessék a feleket arra, hogy ha az 
egyszeres illetéket 15 napon belül befizetik, a fel
emelt illetéket a kir. adóhivatal hivatalból törli."

Tekintettel arra, hogy ez a kérdés valamennyi 
kormányzati ág alá rendelt hatóságok, hivatalok 
szempontjából érinti a nagyközönséget, mély tiszte
lettel kérjük Nagy méltóságodat, 
két kérésünket teljesíteni és az

hogy fent előadott 
errevonatkozó rende

letet kiadni méltóztassék."

H I E  K
F.löljárósági ülés. Mint a múlt évben, ezidén is 

a szokottnál korábban, mór lebruar 10-én (szeidan) 
tartja meg ipartestületünk elöljarosagi ülését. Lnnék 
oka az, hogy az 1932. Vili. le. értelmében a rendes 
évi közgyűlést legkésőbb február hó végéig kell meg
tartani és ez az elöljárósági ülés van hivatva a köz
gyűlés napirendjét előkészíteni. A napirenden le\ó 
tárgyak fontosságára való tekintettel keljük az, i löl- 
járóság tagjainak minél nagyobb számban való meg- 
lenését.

Évi rendes közgyűlés. A törvény es az alapszabá
lyok rendelkezéseinek megfelelően az ipartestület el
nöksége és elöljárósága az évi rendes közgyűlést f. é.

P E R IA L  F Ü G E K A  V E
legjobb kávéizesiíő. H Kérje mindenütt! 
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, IX.,

február 2*4-re (szerdán) délután 5 órára a testület 
tanácstermébe hívta egybe. Minthogy az évi közgyű
lés az ipartestület évi munkásságának a nyilvánosság 
előtt való reprezentatív bemutatása, amelyen szokás 
szerint az akluáitls ipari kérdések is szovátétetnek, 
emellett annak napirendjén fontos kérdések is szere
pelnek. kívánatos hogy azon kartársaink minél tóti
ben vegyenek részt A közgyűlést társa.svacsora követi, 
melynek helyét lapunk legközelebbi számában közöl
jük.

Adóközösségi befizetés. Figyelmeztetjük érdekelt 
tagjainkat, hogy miután az adóközösségi átalány 
megállapítása mindeddig nem történt meg, február 
hó folyamán is azt az összeget fizessék le, amelyre 
január hó folyamán kötelezteltek. Végleges kivetés 
előreláthatólag február hó folyamán fog megtörténni, 
amikor aztán a megtörténi befizetések rendeztetni 
fognak.

Nagy Antal lesz a kamarák új felsőházi képvi
selője. A kereskedelmi és iparkamarák felsőházi kép
viseletében Biltner János halálával megüresedett hely
re február 27-én ejtik meg a választást a kamarák 
közgyűlésén megválasztott elektorok. A kamarák új 
felsőházi képviselőjének személyére nézve különböző 
kombinációk láttak napvilágot. Értesülésünk szerint

K á rp ito s m u n k á k  és tiigflftnvök
megrendelése előtt kérjen ajánlatot

B o d o n y i  Jenő
ezüstkoszorus

kárpitos és disziíő mestertől
Budapest, VIII., Üllői-ut 12.

A Bodonyi cég készítette:
az Uj Kinké, 
ii Spolaiich Grill, 
sí Purisettc kávéliáz, 
a l'oruiu .színház, 
n Hullai Vigadó, 
a Putsay és Szikom 

cukrászdák stb.

b e r e n d e z é s é t
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a DUNAPAPK KÁVÉHÁZ és ÉTTEREM

b á rp u ltra

E D IN G

Pozsonyidu l 3 8 . 
e lh e ly e z e tt  k Á V é g é p é f 

sz á llíto tta :

■ER IV., Petőfi S.-ll. 5. lel.: 1-872-45

A íkjij Antall, a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
alelnökél fogják megválasztani, valószínűleg egy
hangúan, felsőházi taggá.

Újból árverésre kerül a lebontott London-,szálló 
negyedrésze. A nemrég lebontott London-szálló lel
kének Dokkor lstváu nevén álló negyedrészét bírói 
árverésen 82.000 P ért eladták. Az árverés után Utcái 
Elemér Tavasz-utca 13. sz. alatti lakos 00.000 pengős 
ulóajánlatot nyújtott be, aminek folytán a központi 
járásbíróság újabb árverést rendelt el, amelyet ja
nuár 29-én délután 3 órakor tartották meg.

A mestervizsgáié bizottságok elnökei fölesküd
tek. A mestervizsgáló bizottságok elnökei január hó 
11-én tettek esküt a Kamarában Nagy Antal alelnok 
jelenlétében.

Nagy Antal ismertette ennek az új törvényes in
tézkedésnek fontosságát és felhívta az elnökök és al- 
elnökök figyelmét, hogy ez iparvédelmet jeleni es 
hogy feladatukat pártatlanul, de szigorúan végezzék, 
azonban a méltányosságot se tévesszék szem elől.

Moór Jenő titkár ismertette nagyjában a mester
vizsgáló bizottságok feladatait. A bizottsági tagokat 
egyébként behívják a Kamarába és csoportonként 
fogják tájékoztatni a teendőkről. Felhívta a figyel
müket, hogy a budapesti mestervizsgáló bizottságok 
eredményei alapján kívánják a jövőben a vidéki 
mestervizsgálatokat is megszervezni és már ez okból 
is nagy súlyt kell helyezni arra, hogy a budapesti 
iparosok minél jobban teljesítsék feladataikat és ez
zel jó irányt mutassanak a vidékieknek.

Nyugdíjazás. A polgármester a polgármesteri V. 
ügyosztályban szc.lgálatot teljesítő dr. Hernády .lenö 
főjegyzőt nyugalmazta. Dr. Hernádi) Jenő egyben 
ipartestületünk hatósági biztosa, ki nagy szeretettel 
foglalkozott testületünk ügyeivel.

Meghalt Itoóz Márton, az Otthon Kör volt ven
déglőse. Jan. 22-én meghalt 76 éves korában Roóz 
Márton, aki 22 éven ál vendéglőse volt az Otthon 
írók és H írlapírók Körének. Az újságírók és írók 
társadalmában mindenki ismerte az érdekes, rokon
szenves embert, aki mint pincér került a klubhoz, 
amelynek később vendéglőse lett. Több mint két év
tizeden át bérelte az írók és újságírók klubjának ven
déglőjét. Később elhagyta a klubot és kávéházal nyi
tott, de nem volt szerencséje: a vállalkozás megbu
kott és a volt vendéglősből és kávésból újból pincér 
lelt. Iparunk életében is tevékeny részt vett és egy 
időben az akkori társulat választmányi tagja volt. 
Január 24-én, vasárnap délben temették el.

Uj kerületi kapitányság. A m. kir. belügymi
niszter új kerületi kapitányságot állított fel. Az újon
nan felállított kapitányság hatásköre a székesfővá

ros XIV. (Zugió) közigazgatási kerületnek a Pestúj- 
iieiv községnek lerulelere terjed ki. A kerületi kapi
tány sag mim a in. kir. rendőrség budapesti XIV. ke
i m e n  Kapitánysága működését Budapest, XIV., ihö- 
koty-ut 1/4 szám alatti helyiségben 1937. januar
1 . napján megkezdte.

Ligáiiyzeiiészvci'seny a cigányok 500 éves jubi
leumán. A magyar ciganyzenészek ötszáz évvel ez
előtt telepedtek le Magyarországon. Az évfordulót áp
rilisban ünnepük meg. A magyar cigányzenészek oi- 
szagos szövetsége a cigányzene és a magyar nóta lej- 
lödesét bemutató díszhanversenyt, a júniusi hetekben 
pedig országos cigányzenészversenyt rendez. A Szent 
István napi ünnepekre országos csárdásversenyt ké
szítenek elő.

Megszűntek a szakvizsgák. Közöltük annak ide
jén, hogy az 1936. évi VU. te. végrehajtása tárgyá
ban kiadott 36.090—1936. lp. M. rendelet értelmében 
ez év január lő-töl már csak azok nyerhetnek önálló 
iparjogosítványt, akik mestervizsgát tesznek

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara most 
küldötte meg ipartestületünknek a kamara területén 
megszervezett mestervizsgáló bizottságok jegyzékéi.

Kávésipan mestervizsgáló bizottság a budapesti 
kamara területén csupán ipartestűletiinknél állítta
tott íel. Annak elnökévé a kamara elnöke Mészáros 
Győző ípaitestűieti elnök, alelnökéve Dr. Struusz \ il- 
:nos alclnököt nevezte ki

Ennélfogva 1937. január 14-c után szakvizsgák 
már nem tarthatók é» mindazok, akik ez időpont 
idán kávésipari engedélyt kérnek, — amennyiben 
szerzel 1 joguk nincsen — már január lő étöl kezdve 
mestervizsgát tenni és a 17 pengő inestervizsgadtjat 
(liléivé 2.36 pengő pótdijat) űzetni kötelesek.

Hadirokkant ciganyzenészek kérelme. A belügy
miniszter által engedélyezett, Tazák Gyula prímás 
vezetésével 18 tagból alakult „hadirokkant" cigány- 
zenekar. azzal a kéréssel fordul a kávésipar tag
jaihoz, hogy amennyiben cigányzenekarra van szük
ségük, vegyék igénybe a hadrokkant cigányzenészek 
zenekarát. (IX., Mária Valéria újtelep 47. épület, 397. 
szám.)

A hadirokkant cigányzenészek zenekara bár
mely más zenekarral szemben megállja a helyét, 
úgyhogy nemcsak mint hadirokkantak, de egyébként 
is érdemesek a pártfogásra.

Elítélték a bécsi kávéházi vendéget, aki képeket 
tépett ki az újságból. Egy bécsi i ávéházi látogató ál
lott tegnap a járásbíróság dőlt. Egy ismert bécsi bel
városi kávéházban a képes folyóiratokból képeket

J am ek , g yü m ö lc s - és
feselékkon iervL 'r^JnS .

Kérjen árajánlatot

Budapesti Kávésok Áruforgalmi R.-t.-től
Budapest, VIII., József-körut 38.
Telefon: 1—392—77.



KÁVÉSOK LAPJA t i

szakított ki a vendég, a kávés feljelentette, az ügyész
ség lopással vádolta meg. A vendég beismerte, hogy 
francia képes hetilapokból képeket tépett ki, de ál
lítása szerint a hetilapok régiek voltak. A bíró tulaj
don rosszindulatú megkárosítása címén 20 schilling 
pénzbüntetésre vagy 48 órai börtönre ítélte a kávé” 
házi látogatót. Az indokolásban kimondotta, hogy lo
pás miatt nem ítélhette el, mert a tulajdon, a folyó
irat, továbbra is a kávés birtokában maradt.

Miéit késik az ár rombolás rendezése? A sokszo
rosító ipartestület lapja írja: Többször irtunk már 
arról, hogy az új ipar novella végrehajtási utasítása 
még nem teljes. A törvénynek vannak egyes rendel
kezései, amelyek tekintetében végrehajtási utasítás 
még nem készült. Ilyen az árrombolás megakadá
lyozására vonatkozó törvényes intézkedés is, amely
nek végrehajtási utasítását most készítik.

A borravaló megszüntetése Franciaországban.
Mint a francia lapokban olvassuk, a képviselőházba 
a borraveló-rendszer megszüntetését célzó törvényja
vaslatot terjesztettek be, melyet most tanulmányoz a 
parlament munkaügyi bizottsága.

A törvényjavaslat szövege a következő: I. cikk: 
A borravaló vagy .százalékos borravaló", mint sze
mélyzeti fizetési rendszer, ezentúl tilos és minden 
olyan üzemben, ahol ez a gyakorlat érvényben volt, 
a tulajdonost terhelő fix fizetéssel helyettesítendő. 
Minden egyes foglalkozási ág és kategória fizetése az 
üzemi tulajdonosok szövetsége és az érdekelt mun
kásszervezetek közötti szerződésekben balározandók 
meg. II. cikk: Minden, a jelen törvénnyel ellentétes 
rendelkezés érvényét veszti.

A törvényjavaslatnak a szakmai körökben igen 
erős ellenzéke van. ami annál is inkább érthető, mi
után annak törvényerőre-emelkedése a teherbíróké
pessége legszélső határán álló francia vendéglátóipart 
újabb nehéz, csaknem elviselhetetlen terhekkel súj
taná. Erősen kockázatos dolog volna ennek a teher- 
többletnek a közönségre való áthárítása is. Rámutat 
a szaksajtó azon körülményre is, hogy Franciaor
szágban a borravttló hosszú idők folyamán mély gyö
kereket vert szokás és így azt máról-holnapra eltö
rölni nem lehet.

Zwack likőrgyár elsőrangú gin I. whisky-t. ver
mutból. cocktaill es tokaji bőrből 1 űzött konyakot 
hoz foragolmba, amelyet bármely külföldi hasonló 
gyeimébe. Fenti öt cikk sok külföldi márkánál meg 
jobb is. Mixeléshez páratlanok. Kecskeméti barack
pálinkája a legjobb a maga nemében.

Az új Kinké kávéliáz poreellán-készlct berendezése méltán 
feltűnést kellhet. A rendkívül ízléses szervizek kőimül szél
arannyal és beégetett „LmUe'-emblemaval vannak ellátva. A 
porcellán készleteket az előnyösen ismert Llebliauser József 
cég, (VII., Király ucca 51.) szállította, amely már a budai Spo- 
larieb-söröző beégetett szabadkézi festéssel díszített szervizei
vel is magára vonta a figyelmet.

r » 0 Á 0 7 Á D  | M  D C  Linóleum és gumibur-
U o A O L A n  MVIriC kolási szakvállalat.

■ A szbeszt padló
IX., L o n y a y -u tca  db készítése -
Gyári ra k tá r : E b é d lő  és f u tó s z ő n y e g e k .
Vlaszkosváazon. Len és pamut vászonáruk. Roletták^_

P álpuizta í sait 
H e lle r do b o s 

em m enthali
D e rb y  sait kávóházakban

nélkülözhetetlen

A dohányzás élvezet, és az egészségre mégsem káros, ha 
a szivar, cigaretta dohányából a nikotint kivonatolják. Iz, illat 
megmarad, csupán a káros nikotint távolítja el majdnem tel
jesen a nikolinmentesílő eljárás. Vásároljunk tehát mindenütt 
és mindég csakis NIKOTKX dohányárúi.

Az új inuké kávéliáz padlózatát hygiénikus és ízléses linó
leum burkolással az előnyösen ismert Császár Imre burkolási 
szakvállalat, (üudazest, IX., Lónyay-u. áö.i készítette. A Csá
szár Imre eég a közelmúltban még a Savoy, Club, Philadelphia 
és \ aléria káveházaknak, valamint a budai Spolarieh söröző
nek készített linóleum-padlózatot, a megrendelők teljes meg
elégedésére.

Az újjáalakított Kinké kávéliáz belső berendezése is olyan 
fényűzőén ízléses, hogy egyike lesz a legszebb kávéházuknak, 
nemcsak honi, de nemzetközi viszonylatban is. A gyönyörű 
bútorszövettel bevont, rúgora kárpitozott ülőbútorok, összesen 
750 ülőhely, részben támlás pamlag, részben kényelmes karos- 
szék, valamint a rendkívül ízléses függönyök, az iparunkban 
már régen jól bevezetett Itodoilyi Jenő eziistkoszorús kárpitos 
és diszitőmesler készítményei. A Hodonyi eég az utóbbi évek
ben több vendéglátó-üzem belső berendezésével érdemelte ki 
a szakkörök elismeréséi, mint pl. a Xpolaricli-ürill, a Parisettc- 
kávéház, Budai Vigadó, l’iitsay és Szikora cukrászdák, vala
mint a „Foruin'-filmszinhóz.

Az igenlisztelt karlársak szíves figyelmébe ajánljuk, hogy 
az 1936. december 15-én életbelépett, úgynevezett fémtit.sztító 
lendelel előírása szerint ezen időtől Kezdve- csakis az előállító 
gyár nevével és pontos címével címkézett eredeti lezárt kan
nákban szabad a fémtisztítót vásárolni. Kzen idő óla a I áza
tok és az úgynevezett pineeüzemek nagyon elszaporodtak és 
mindenféle használhatatlan cikket adnak el Közismert az a 
közmondás, hogy „olcsó húsnak, híg a leve". Vásárolja tehál 
az országszerte ismert eredeti SlDOL-t, amelynél ugyan ol
csóbban is lehet kapni fémtisztílól, de összetételénél fogva a 
SIDOl.-ból oly kis mennyiség elegendő a tárgyak megtisztítá
sára. hogy a bevásárlási árkülönbözet a használatban sokszo
rosan megtérül. Felhívjuk még b. figyelmét arra. hogy fSIDOL 
nemcsak fém, hanem ablak, tükör, márvány- és emaitlárgyak 
tisztítására is kiválóan alkalmas. Rendkívül fontos körülmény, 
hogy SÍPOL az újjakut nem marja. SÍPOL 2Vi és 5 kg-os 
kannákban beszerezhető a SIDOL-g,várban, XIV., Cserei uccu 
14.. Telefon: 2-9CÖ-86, 2 968-94.

<̂ÍíjÍl id ö n íe ^  lujjjjiemlzHt frj*
KIVÁLÓ,MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG, OLCSÓÁP
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Rongyaiból szőnyeget, takarót!
Ne dobja el régi hasznavehetetlen rongyait, harisnyáit, 
ruhadarabjait, rossz szőnyegeit és textil hulladékát. A 
fentiek bármelyikéből divatos futót, összekötőt, vala
mint takarót készítek. Közigazgatási tisztviselőknek 
készpénzáraimból 5% engedmény. Vidékieknek 25 pen
gőn felüli vásárlásnál bérmentve szállítok. EHRENFELD 
GÉZÁMÉ háziszőttes szövődé, Budapest, VI., Izabella- 

ucca 67. (Orient mozi'mellett).

FIGYELJÜNK! ES FIaFBUDAPEST
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

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

Telefon: 1-310-63, 1-453-71. 
s/édjcgv Alapittatolt 1824.

M á r v á n y b ó l
épületburkolást, portálokat, kávéházi asztalokat 

minden színben a legolcsóbb árban készít
K R O N E M E R  D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X., Kőbányai út 39. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 1-378-69.

G s c h w i n d t  féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

NAGY IGNÁC ÜSfSK
BUDAPEST, VII. KÁROLY KÖRÚT ».

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. in.: borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, cimkék stb. T: 1-415-15

Ifij. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 6.

Telefon: 1-858-59. — Üveg és porcellán.

Használt
i^ — — —  i ""

p am i a gok,  csil
lárok, bi l l iárdok,

márványasztaíokTfüzfotelek. Kölcsönzés.
Zsismiond és Fia kávéházi berendezők 

l© C B  Király-utca 44. -  Telefon: 1-291-54

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

Telefonok : 1-140-44. és 1-184-64.

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótéíelben.

I n n n Ó n o f  irodájába, üzletébe, otthonába 
■■ U y “ | J C l  legolcsóbban Édes és Decsy-
nél vehet. Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. Tel.: 1-442-24

Sl Dlí |  a vegyitermékek gyára R.-T. 
J  L  Bu d a p e s t ,  XIV„ Cserei-u. 14. 

Telefon: 2-966-86, 2-968 94.

Felelős kiadó: Gyencs Dénes.
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai mííintézete, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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