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MIRŐL n i: f e l e d k e z z é k  m eg ?
Április 5. ti. 7.-én d. e. 11 és d. u. íélöl órakor 

a r. kath. vallásu munkaadók, személyzet és család
tagjaik lelkigyakorlatai.

Április 5 ig megfizetendő az I. negyedévi üzletbér 
harmadik részlete.

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

Április 8 .-án  reggel 1) órakor a rom. kath. val
lása munkaadók, személyzetük és családtagjaik kö
zös szent áldozása

Április 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak 
megfizetni április havi forgalmi és fényezési adóáta
lányukat.

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

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

Április 25-ig befizetendő a személyzet illetmé
nyeiből levont kereseti, külön- és rokkantcllátási adó.

A Magyar Kávésok Évkönyve a legközelebbi na
pokban megjelenik.

Sok tnltoCUnféU
aktuális kérdés foglalkoztatja iparunk érdekeltjeit a 
mai időkben. Elég ha lapunk mai számát átlapozzuk, 
egymásután következnek a l'onlosnál-fontosabb kér
dések.

Mozgalmas időket élünk, minden nap meghozza 
a maga feladatát. Egyik kérdés követi a másikat, az 
egyik probléma még nincs megoldva, már felvetődik 
a másik.

Előttünk állanak az eucharisztikus kongresszus 
és Szent István évnek egy vallásos ünnepség körén 
fölemelkedő feladatai, amelyekben kellő formában 
való részvétel iparunk tagjainak erkölcsi kötelessége.

Meg vagyunk győződve, hogy kartársaink teljes 
mértékben felismerik hazafias és állampolgári köte
lezettségeiket és a maguk részéről teljes szívvel, áldo
zatkészséggel előmozdítják e világraszóló ünnepségek 
sikerét.

Ez. talán a reánk háruló feladatok könnyebb része, 
van ennél sokkal súlyosabb.

Az egész világon mindjobban előtérbe nyomul
nak a szociális problémák: a munkásosztály helyzeté
nek javítása és megélhetésének könnyebbé tétele. La
punk belsejében részletesen ismertetjük az ebben a 
tárgyban folytatott tárgyalásokat. Elöljárósági ülésünk 
és taggyűlésünk felszólalásai bebizonyították azt. 
hogy iparunk nem zárkózik el a kérdések tárgyalása 
elől. hajlandó terheket vállalni, amennyire csak hely
zete engedi.

Egészen jogos kérdés hangzott el, hogy .,mi
ből?" Iparunk elérkezett teherviselőképessége végső 
határáig. Fejlődésről alig beszélhetünk, mert amint 
már sokszor hangoztattuk, a mesterségesen feltorná
zott forgalomemelkedés nem nagyobb hasznot, mint 
inkább több kiadást jelent. Történnek ugyan új ala
pítások, ezek azonban olymódon és abból élnek, hogy 
a már régebben fennálló üzemek kenyeréből szegnek 
le egy-egy darabot.

Fizetéses szabadság — több kiadás, munkaidő 
szabályozása — több kiadas es a minimális munka
bérek megállapítását sem igen úszhatjuk meg több 
kiadás nélkül. Ebhez járulnak az új adótörvények
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többletszolgáltatásai, amelyeket ugyancsak el kell \i- 
sclnünk.

T—II r f i  % r  /  r  i ■ ■ 1 rEloljarosagi ules
Ha élni akarunk és kötelezettségeinknek meg 

akarunk felelni, keresni kell az utakat és módokat, 
amelyek segélyével egzisztenciánkat meg tudjuk vé
deni.

Ennek csak egy módja lehet. -—- amint az a tag
gyűlésen el is hangzott — revízió alá kell vennünk 
üzleteink nagy részének üzletpolitikáját.

Elértünk arra a pontra, amikor a dumpinget. 
amely ellen ipartestűletünk vezetősége évek hosszú 
sora óta eredménytelenül küzd, végre töröljük 'pá
runk szótárából.

Ha annak idején figyelmeztetéseinket kartársaink 
megszívlelték volna, ma másként állanánk az új ter
hek előtt. Ma ez a rendezés sokkal nehezebb, mert 
hiszen fogyasztóink gazdasági helyzete nem igen ja
vult.

Természetesen, egy egyszerű matematikai műve
lettel történő áthárításról szó sem lehet, vigyázni kell. 
hogy ennek a műveletnek ne legyen az eredménye 
üzleteink elnéptelenedése.

A löbbterhekkel napirendre került ez a kérdés 
ezzel akarva, nem akarva foglalkoznunk kell. Ennek 
megoldásához nem elég a vezetőség minden tudása 
és jóakarata, ebben minden kartársnak részt kell 
venni. Számoljon mindenki, vizsgálja meg saját viszo
nyait, keressen módot arra, hogy okszerű, óvatos ár
politikával gazdaságos üzletvitellel képes legyen fo
kozódó terheinek megfelelni. —M. Gy.—

S Z E N T
I S T V á N
CSALÁDI SÖR
11/2 l i t e r e s  
z á r t  p a la c k o k b a n

■ w
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K ő b á n y á ja

gyártmánya

— 1038. március 22. —

A rendes évi közgyűlés lezajlása után a testület 
elöljárósága március 22-én folytatta az ipar érdekeit 
szolgáló munkásságát.

Az előljárósági ülésen a következők vettek részt: 
Mészáros Győző elnök, dr. Kállai] Albert iparhatósági 
biztos, Gál Arnold, Szabó Sámuel, dr. Strausz Vilmos 
alelnökök, Propper Márton pénztáros, v. Berlint Gyu
la, Bodó Adolf, Katona István, Kraszner Menyhért, 
Klauber József, Ottó Dezső. Sleuer Lóránd, Színnek 
Károly,Tarján Vilmos elöljárósági tagok. Marion Jó
zsef a testületi tanonciskola igazgatója, dr. Havas 
Nándor főjegyző, Donáth Andor aljegyző.

Elnök az ülést megnyitva, igaz örömmel üdvözli 
a hosszas betegségéből felgyógyult és újból megjelent 
dr. Kállai/ Albert iparhatósági biztost. Üdvözölte az 
elöljáróság és számvizsgálóbizottság új tagjait, arra 
kérve őket. hogy teljes lelkesedéssel és szeretettel állja
nak az ipar ügyének szolgálatába. He jelen ti, hogy 
Kinyer Kálmán, Weinyruber Ignác, Baner György és 
Tihnméry 'Kálmán előljárósági tagok elmaradásukat 
kimentették. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére v. 
Bertha Gyula és Propper Márton előljárósági tagokat 
jelölte ki.

Az 1938. évi február l(i-án lartolt elöl járásnyi 
ülés jegyzőkönyve bemutattatotl és megjegyzés nélkül 
helybenhagyatott.

Napirend előtt:
Elnök szomorú bejelentést lesz. Arról értesült, 

hogy Némái Antalné úrnő, iparunk felejthetetlen egy
kori vezetőjének özvegye 82 éves korában elhunyt. A 
temetés i. hó 21-én ment végbe, s minthogy a gyász
jelentést csak elkésve kapta kézhez, azon nem tudtunk 
résztvenni. Javasolja, hogy az elöljáróság Némái An- 
lalné emléked az ülés jegyzőkönyvében örökítse meg.

Az elöljáróság, — mely a bejelentést gyásza je
léül állva hallgatta végig — elnök indítványához egy
hangúlag hozzájárult és Némái Antalné elhunyta fe
leli érzett fájdalmának az ülés jegyzőkönyvében adott 
kifejezést.

A napirend következő pontja: dr. Köves Tibor, 
Bródy Tibor, Riny István, Tutkó-Horválh Béla, Bé
réé z ki/ László és Vámos Sándor segédvizsgál tett ta- 
noncok segédavatása volt.

Az új segédekhez
Dr. Kállai/ Albert iparhatósági biztos intézett lel

kes, hazafias munkára buzdító szavakat és kiadta 
munka könyveiket.

A legutóbbi ülés óta kiadott áj iparengedélyek- 
röt illetve üzletmeyszünésekrol főjegyző lett jelentést.
 ̂ J * ngedelyeket kaptak a következők: br M'asmer
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Gusztáv (Bagatelle) 1. Szép kilátás út 1., Sclúick Sán
dor VII. Dohány u. 42., Mihók István (Alcazar) VII. 
Erzsébet krt. 33'., Nagymező u. II. sz. a. Kávéházi kit. 
(Cdandge)i Üzletüket megszüntették: Langer 'Károly 
(Ferdinand), Váci út 34., Doniinuk Gyula (Adria) VII. 
István út 10.

A bejelentések tudomásul vétetlek.
Elnök bejelentette, hogy Potzinann Mátyás, a 

Szállodás és Vendéglős ipartestülct pénztárosa és 
Kanzler Aladár kartársunk felesége elhunytak. A tes
tület részvétét átiratban fejezte ki a gyászoló családok
nak. Az elöljáróság a részvétnyilatkozatokhoz hozzá
járult.

Az eucharisztikus kongresszussá! kapcsolatos ín- 
tézkedések tárgyalása következett.

Mészáros Győző elnök közölte, hogy az eucharisz
tikus kongresszus rendezőbizottságának meghívására 
megjelent a katholikus Népszövetség helyiségében tar
tott értekezleten Színnek Károly elöljárósági taggal 
együtt, ahol arról van szó, hogy a f. é. május 30-án 
tartan ló Szent-lobb körmenetben az összes iparágak 
vonuljanak fel. Felszólalva, kijelentette, hogy iparunk 
a íelvonulásban készséggel vesz részt. Természetesen, 
•— vallásos ünnepségről lévén szó, — az ügyet első
sorban r. kath. vallási! kartácsainknak kell felkarolni 
és annak rendezésében résztvenni. Evégből rendező- 
bizottság alakítását javasolja, melynek tagjai Színnek 
Károly, v. Bért ha Gyula, Tihamér y Kálmán és Ottó 
Dezső kartársak legyenek, akik az egész ügyet intéz
zék. Természetesen a testület vezetősége úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben a bizottság rendelkezésére 
áll. Kéri az elöljáróság felhatalmazását a szükséges 
kiadások fedezésére.

Gál Arnold javasolja, hogy az eucharisztikus 
kongresszus ideje alatt a testület tagjai aaz erre szo
rulóknak ingyenes étkezéseket adjanak.

Elnök az indítványt helyesnek tartja, de mint
hogy e kérdés elintézésénél alapos megbeszélésre van 
szükség, kéri azt az elnökség hatáskörébe utalni.

Az elöljáróság elnök közlését helyesléssel vette 
tudomásul, a javaslat értelmében htároz.

Az eucharisztikus kongresszus nendégellátö cso
portja, — elnök értesülése szerint — az igénybevenni 
szándékolt étkezési adagokat az egyes üzletekkel le
kötötte.

77
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Katona István közli, hogy a vendéglősök között 
is megtörtént a szétosztás.

Színnek Károly nem vállalt semminemű kötele
zettséget.

Elnök kijelenti, hogy mindenki saját belátása 
szerint bírálja el, vállal-e bárminő kötelezettséget, 
vagy sem.

Ugyancsak az eucharisztikus kongresszus hitlmz- 
galmi csoportjának kezdeményezésére az elnökség a 
testület összes tagjait felhívta arra, hogy a kongresz- 
szust megelőző lelkigyakorlaton úgy maguk és csa
ládtagjaik, amennyiben r. kath. vallásnak, úgyszintén 
személyzetük és családtagjaik vegyenek részt. A fel
hívásra 436 személy jelentkezett. Ezek a lelkigyakor
latok a Jézus szt. szíve templomában (V III ,Szcitovsz- 
ki-tér) f. é. április 5., 6. és 7-én két csoportban d. e. 
II órakor és d. u. 1/j5 őrkor fognak megtartatni; a 
lelkigyakorlatokat 9-én d. e. 9 órakor közös szent ál
dozás követi. Elnök nyomatékosan kéri az érdekelt 
kartársakat, hogy ők maguk is a jó példával járjanak 
elöl, úgyszintén hassanak oda, hogy személyzetük 
azokon minél nagyobb számban vegyen részt.

Végül elnök jelenti, hogy felhívást kaptunk arra, 
hogy az ünnepségek alkalmából úgy testületünk szék-
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többletszolgáltatásai, amelyeket ugyancsak el kell \i- 
seliüink.

1—ii w i i /  f  f  i ' ' 1 'Elölj arosagi ules
Ha élni akarunk és kötelezettségeinknek meg 

akarunk felelni, keresni kell az utakat és módokat, 
amelyek segélyével egzisztenciánkat meg tudjuk vé
deni.

Ennek csak egy módja lehet. —- amint az a tag
gyűlésen el is hangzott — revízió alá kell vennünk 
üzleteink nagy részének üzletpolitikáját.

Elértünk arra a pontra, amikor a dumpingcl. 
amely ellen iparleslűletiink vezetősége évek hosszú 
sora óta eredménytelenül küzd, végre töröljük 'pá
runk szótárából.

Ha annak idején figyelmeztetéseinket karlársaink 
megszívlelték volna, ma másként állanánk az új ter
hek előtt. Ma ez a rendezés sokkal nehezebb, mert 
hiszen fogyasztóink gazdasági helyzete nem igen ja
vult.

Természetesen, egy egyszerű matematikai műve
lettel történő áthárításról szó sem lehet, vigyázni kell. 
hogy ennek a műveletnek ne legyen az eredménye 
üzleteink elnéptelenedése.

A többterhekkel napirendre került ez a kérdés 
ezzel akarva, nem akarva foglalkoznunk kell. Ennek 
megoldásához nem elég a vezetőség minden tudása 
és jóakarata, ebben minden kartársnak részt kell 
venni. Számoljon mindenki, vizsgálja meg saját viszo
nyait, keressen módot arra, hogy okszerű, óvatos ár
politikával gazdaságos üzletvitellel képes legyen fo
kozódó terheinek megfelelni. —M. Gy.—

— Hl,$8. március 22. —

A rendes évi közgyűlés lezajlása után a testület 
elöljárósága március 22-én folytatta az ipar érdekeit 
szolgáló munkásságát.

Az elöljárósági ülésen a következők vetlek részt: 
Mészáros Győző elnök, ár. Kállaij Albert iparhatósági 
biztos, Grí/ Arnold, Szabó Sámuel. <ír. Strausz Vilmos 
alelnökölX Propper Márton pénztáros, />. Berlini Gyu
la. tíodó Adolf, Katona István, Kraszner Menyhért, 
Klauber József, Ottó Dezső. Steuer Lóránd, Színnek 
Károly,Tarján Vilmos elöljárósági tagok, Marton Jó
zsef a testületi tanonciskola igazgatója, dr. Hamis 
Nándor főjegyző, Donátii Andor aljegyző.

Elnök az ülést megnyitva, igaz örömmel üdvözli 
a hosszas betegségéből felgyógyult és újból megjelent 
ár. Kállai/ Albert iparhatósági biztost. Üdvözölte az 
elöljáróság és számvizsgálóbizoltság új tagjait, arra 
kérve őket, hogv teljes lelkesedéssel és szeretettel állja
nak az ipar ügyének szolgálatába. Lejelenti, hogy 
Kinyer Kálmán, Weinyruber Ignác, llauer György és 
Tihaméry 'Kálmán elöljáróság! tagok elmaradásukat 
kimentették. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére v. 
Herthu Gyula és Propper Márton elöljárósági tagokat 
jelölte ki.

Az 1938. évi február ld-án tartott elöljárósáyi 
ülés jeyyzőkönyne bemulattatott és megjegyzés nélkül 
helybenhagyatott.

Napirend előtt:
Elnök szomorú bejelentést lesz. Arról értesült, 

hogy Némái Antalné úrnő. iparunk felejthetetlen egy
kori vezetőjének özvegye ,S2 éves korában elhunyt. A 
temetés f. hó 21-én ment végbe, s minthogy a gyász
jelentési csak elkésve kapta kézhez, azon nem tudtunk
résztvenni. ,h 
lalné emlékét

ivasolja, hogy az elöljáróság Némái An- 
az íiles jegyzőkönyvében örökítse meg.

Az elöljáróság, — mely a bejelentést gyásza je
léül állva hallgatta végig — elnök indítványához egy
hangúlag hozzájárult és Némái Antalné elhunyta fe
lett érzett fájdalmának az ülés jegyzőkönyvében adott
Kucjezest.

A napirend következő pontja: dr. Köves Tibor, 
Krúdy Tibor, Ring István, Tutkó-Horválh Béla, fíe- 
reczky László és Vámos Sándor segédvizsgál tett la- 
noncok segédavatása volt.

Az új segédekhez
Dr. Kállai/ Albert iparhatósági biztos intézett lel

kes. hazafias munkára buzdító szavakat és kiadta 
munkakönyveiket.

A legutóbbi ülés óta kiadott áj iparent/edélyek- 
röt illetve üzletmeyszünésekröl főjegyző tett jelentést. 
Uj engedélyeket kaptak a következők: br Wasmer
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Gusztáv (Bagatelle) 1. Szép kilátás út 1., Schiick Sán
dor VII. Dohány u. 42., Miliők István (Aleazar) VII. 
Lrzsébet krt. 33., Nagymező u. 11. sz. a. Kávéházi kft. 
(Glaridge); Üzletüket megszüntették: Langer 'Károly 
(Perdinand), Váci út 34., Dominek Gyula (Adria) VII. 
István út 10.

A bejelentések tudomásul vételiek.
Elnök bejelentette, hogy Botzmann Mátyás, a 

Szállodás és Vendéglős ipartestedet pénztárosa és 
Kanzler Aladár kartársunk felesége elhunytak. A tes
tület részvétét átiratban fejezte ki a gyászoló családok
nak. Az elöljáróság a részvétnvdatkozatokhoz hozzá
járult.

Az eucharisztikus kongresszussii! kapcsolatos in
tézkedések tárgyalása következett.

Mészáros Győző elnök közölte, hogy az eucharisz
tikus kongresszus rendezőbizottságának meghívására 
megjelent a katholikus Népszövetség helyiségében tar
tott értekezleten Szlavek Károly elöljárósági taggal 
együtt, ahol arról vau szó, hogy a f. é. május 30-án 
tartan ló Szent-lobb körmenetben az összes iparágak 
vonuljanak fel. Felszólalva, kijelentette, hogy iparunk 
a felvonulásban készséggel vesz részt. Természetesen, 
-— vallásos ünnepségről lévén szó, — az ügyet első
sorban r. kath. valláséi kartársainknak kell felkarolni 
és annak rendezésében résztvenni. Evégből rendező- 
bizottság alakítását javasolja, melynek tagjai Szlavek 
Károly, v. Bért ha Gyula, Tihaméry Kálmán és Ottó 
Dezső kartársak legyenek, akik az egész ügyet intéz
zék. Természetesen a testület vezetősége úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben a bizottság rendelkezésére 
áll. Kéri az elöljáróság felhatalmazását a szükséges 
kiadások fedezésére.

Gál Arnold javasolja, hogy az eucharisztikus 
kongresszus ideje alatt a testület tagjai aaz erre szo
rulóknak ingyenes étkezéseket adjanak.

Elnök az indítványt helyesnek tartja, de mint
hogy e kérdés elintézésénél alapos megbeszélésre van 
szükség, kéri azt az elnökség hatáskörébe utalni.

Az elöljáróság elnök közlését helyesléssel vette 
tudomásul, a javaslat értelmében htároz.

Az eucharisztikus kongresszus vendégellútó cso
portja, — elnök értesülése szerint — az igénybevenni 
szándékolt étkezési adagokat az egyes üzletekkel le
kötötte.

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

DÍJTALAN KÖLTSÉGVETÉS • OLCSÓ ÁRAK • ELSŐRENDŰ MUNKA

Tőnv. VÉDVE. REFERENCIA* a  TÚIOLOAION.

A S C H K A  és  t á r s a
NAP^SE^ÓVÉDÓ
PONYVASZERKEZETEK

OYORtUiRATAA. AiAtAmaUITÍ* NÉLKÜL 
NAP- ÉS VÍZÁLLÓ PONYVÁVAL

Katona István közli, hogy a vendéglősök között 
is megtörtént a szétosztás.

Szlavek Károly nem vállalt semminemű kötele
zettséget.

Elnök kijelenti, hogy mindenki saját belátása 
szerint bírálja el, vállal-e bárminő kötelezettséget, 
vagy sem.

Ugyancsak az eucharisztikus kongresszus hitbuz- 
galmi csoportjának kezdeményezésére az elnökség a 
testület összes tagjait felhívta arra, hogy a kongresz- 
szust megelőző lelkigyakorlaton úgy maguk és csa
ládtagjaik, amennyiben r. kath. vallásnak, úgyszintén 
személyzetük és családtagjaik vegyenek részt. A fel
hívásra 436 személy jelentkezett. Ezek a lelkigyakor
latok a Jézus szí. szíve templomában (VIII ,Szcitovsz- 
ki-tér) f. é. április 5., 6. és 7-én két csoportban d. e. 
11 órakor és d. u. Vs5 őrkor fognak megtartatni; a 
lelkigyakorlatokat (J-én d. e. 9 órakor közös szent ál
dozás követi. Elnök nyomatékosan kéri az érdekelt 
kartársakat, hogy ők maguk is a jó példával járjanak 
elől, úgyszintén hassanak oda, hogy személyzetük 
azokon minél nagyobb számban vegyen részt.

Végül elnök jelenti, hogy felhívást kaptunk arra, 
hogy az ünnepségek alkalmából úgy testületünk szék-
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Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi igényeknek 
erős és aromás, gyorsan festő

Imperiál -  Royal -  Angol rendszerű leakewékek
originál 2'50 és 5 kg-os ládákban, 
úgyszintén kimérve is beszerezhetők:

Kávésok Áruforgalmi R.-t.-től
Budapest, V ili., józsef-köruí 38.
Telefon: 1—.'592—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

házát, valamint a kávé házukat megfelelően (Uszítsák 
fel. Nem valami vásári diszitésről van szó, hanem az 
ünnepségek vallásos jellegének megfelelő komoly, 
emelkedett stílusról. Kéri a kartársakat, hogy e leihí
vást már most vegyék tudomásul.

A jelentéseket az elöljáróság egyhangúlag tudo
másul vette és azok tartalmát a karlársak figyelmébe 
ajánlja.

Elnök jelenti, hogy iparunkat közelről érintő 
nagvfontosságú kérdések szabályozása került napi
rendre, melyeket részletesen ismertet.

Az első a fizetéses szabadság kérdése, mely 1. é. 
február hó 1-vel — s már 1937. évi január l-én kez
dődő hatállyal — lépett életbe. E rendelkezés anyagi 
terheivel tisztában vagyunk, de vannak egyéb nyitott 
kérdések is a rendeletben. Ez okból előterjesztéssel 
fordultunk az ipariigvi miniszter úrhoz, melyet sze
mélyesen adtunk át Tichy min. tan. úrnak. Sajnos, 
mindeddig erre még választ sem kaptunk.

Az ugyancsak előkészítés alatt álló munkaidő- 
szabályozás tervezetére úgy a kereskedelmi és ipar
kamarához, mint az Ipokhoz meglettük észrevételein
ket, sőt egy a kamarában megtartott értekezleten is 
kifejtettük álláspontunkat. Ismerteti ez észrevételeket.

Végül pedig a m. kir. kereskedelemügyi miniszté
rium felhívta testületünket, hogy a minimális munka
bérekéi megállapító bizottságba 3 kartársunkat jelöl
jük. Az elnökség Mészáros Győző elnököl, Szabó Samu 
és dr. Strausz Vilmos alelnökökel javasolta. A kineve
zést a miniszter eszközli. Ismerteti a bizottság össze

tételét és működését, majd kijelenti, hogy március 
23-ra taggyűlést hívott egybe, ahol a tagok véleményei 
ki fogja kérni.

Az elöljáróság elnök közlését egyhangúlag vette 
tudomásul.

Elnök hivatkozással a legutóbbi elöljárósági ülés 
határozatára, melyben felírónüjelöltek és kávéiozo- 
tanoncok kiképzését határozta el. lelhívja főjegyzőt 
jelentéstételre.

Főjegyző jelenti, hogy a kibocsátott körlevelekre 
mindössze 1-1 kartárs jelentkezett, hogy felírónőket és 
kávéfőzőket kiképez. Ezzel szemben a kibocsátott 
pályázati felhívásra 31 felirónöjelöl 1 jelentkezett. Kí
vánatos lenne, ha több munkahely ailana rendelke
zésre.

Katona István a körlevelek útján való Ielhívást 
nem tartja elégségesnek, hanem a testület pénzbesze
dője. vagy más alkalmazottja személyesen járja be a 
kávéházakat.

Dr. Strausz Vilmos a pénzbeszedöt munkakö
rénél fogva — nem tartja erre a feladatra alkalmas
nak.

Színnek 'Károly a munkaközvetítő ügyvezetője 
lenne ezzel a teendővel megbízandó.

Elnök ilv irányban kíván intézkedni.
.4: ipartestületi munkaközvetítő február havi

munkásságáról szóló jelentés bemutattatotl és irat
tárba tétetett.

Piátnik N. és fiai cég a testület közhasznú céljai 
javára 200 pengőt adományozott.

Elnök indítványára az elöljáróság köszönetét fe
jezi ki.

Főjegyző jelenti, hogy a legutóbbi mestervizsgák 
során Démán Márton, Gordon Sándor, Koch Imre és 
Koboz Ernő azt sikeresen letették. — Tudomásul 
szolgál.

Elnök közli, hogy a Kormányzó Ür öföméltósága 
70. éves születésnapján tartandó lcvente-dísztelvonu- 
láson testületünk leventecsoport jónak 5 lúgja vesz 
részt. Ezeknek egyenruháiról testületünknek kell gon
doskodni aminek költsége 295 pengő. Ehhez kéri az 
elöljáróság hozzájárulását, mit az egyhangúlag megad.

Eöjeggzö ismerteti az Ipok átiratát, melyben a 
ggári jellegű iparűzés ismérveinek megállapítása tár
gyában javaslatot tesz és észrevételeinket kéri. Az 
előírt személyzeti létszám felemelése nem sokat javít 
a helyzeten, kívánatos lenne a megfelelően szakképzett 
felelős üzletvezető alkalmazását előírni.

Tarján Vilmos a munkahelyek teremtése szem-

Kristály ásványos forrásvíz csakSzentLukács védjeggyel eredeti
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pontjából nem tartja kívánatosnak a tőke ipari elhe
lyezkedését jobban megszorítani.

Elnök a képesítés megvalósult, életben van és 
ennek konzekvenciáit le kell vonnunk. Ha egy kül
városi kis üzlet vezetésére képesítés kell, erre a nagy 
etablissemenlnek is szüksége van. Manapság a hely
zet az, hogy minden új üzlet a régiektől von el közön
séget és ezeknek a fennállását veszélyezteti. Ez a kér
dés szorosan összefügg a közsziikséglet kérdésével, 
melyet egy év óta kérünk, de eddig eredmény nélkül. 
Legutóbb már kihallgatást kért ebben az ügyben a 
székesfőváros polgármesterétől, de beadványunkra 
még választ sem kaptunk.

Színnek Károly nem osztja Tarján felfogását, 
mert a képesítést a törvény írja elő. Nem látja az. 
ipar fejlődését új üzletek alapításában, mert ennek 
folytán a régiek mennek tönkre.

Katona István szerint az újabb tőkék bevonulása, 
újabb konkurrenciát jelent.

Elnök a felszólalások eredményekéi) megálla
pítja, hogy az elöljáróság főjegyző javaslatához hoz
zájárul.

Főjegyző bemutatja a Revíziós Liya pártolás és 
támogatás iránti kérelmét, valamint

a ,,Kisebbségvédelem“ c. lap szerkesztőségének 
dr. Kenéz Béla egyetemi tanárnak, hasonló tartalmú 
megkeresését, melyet Tarján Vilmos támogató szavai 
után az. elöljáróság a kartársak figyelmébe és jóindu
latába ajánl.

A napirend letárgyalása után
Katona István szóvátcszi az Egyesült Izzónak a 

kartársakhoz küldött felhívását. Sajnálattal látja, 
hogy az utóbbi időben, amióta annyi pénzt reklámra 
költenek, a lámpák hasznavehetetlenek. Egyben indít
ványozza, hogy az Üvert-et (üvegkártól) hívjuk fel, 
hogy megfelelő áruval lássák el a kávésokat.

Fűzfotelek (ierraszra) Új P. 4.80
Márványasztalok, székek, billiárdasztalok, 
alpacca, üveg- és porcellánáru, használtan is 

legolcsóbban:

FRIED, K irá ly  ucca 4 4
KÖLCSÖNZÉS!

Elnök örül. hogy a villanyégők ügyében felszóla
lás történt, ép ez ügyben levelet intézett az Egyesült 
Izzóhoz, melyben e panaszokat közölte.

Dr. Slrausz Vilmos figyelmeztet arra, hogy a ■ il- 
lanyáram fogyasztása és az égők fogyasztása között 
körülbelül 8 10%-os arányszám áll fenn. Most ez az
arány nagyon leromlott.

'Főbb tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság ülését 
berekesztette.

Az adóközösség 
megalakulása
Közgyűlés 1938. március 23.

A székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatósággal, 
illetőleg a m. kir. pénzügyminisztériummal folytatott 
tárgyalások véget értek és a pénzügyminisztérium f. 
é. március 18-án 51197/3-—1938 II'o. sz. a. kelt hatá
rozatával jóváhagyta a/ 1938. évi fényűzési és forgal
mi adóközösség megalakítását.

E rendelkezés végrehajtásakép az adóközösség 
elnöksége március 23 ra hívta össze a/ alakuló köz
gyűlést az ipartestület tanácstermébe.

A közgyűlésen a székesfővárosi m. kir. pénzügy
igazgatóság képviseletében dr. Farkas József m. kir. 
pénziigvi .segédtitkár jelent meg.

Hanem számoljon velük és tartson oly olcsó 
és keresett márkás árut, mint a valódi Franck 
kávépótlék, a finom kávéízesitő! — Biztosan 
növeli üzlete forgalmát, mert a rossz viszo
nyok ellenére is állandó keresletnek örvend.
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P A I T Z J Á N O S
Budapest, VII., 
Akácfa ucca 55. 
T E LE F O N  : H .0 -6 8 9

Uj és használt teljes KÁVÉHÁZI 
berendezések, BILUÁRDASZTA- 
LOK, dákók, golyók nagy raktára 

E L A D Á S - V É T E L

Az adóközösség tagjai részéről a következők:
Mészáros Győző elnök, Gál Arnold, Szabó Sámuel 

és clr. Slrausz Vilmos alelnökök, Bauer Jenő, Baner 
György,, v. Béri ha Gyula, fírett József, Braun József, 
Bazási Árpád, fílüh Vilmos, dr. Goid maiin Oszkár, 
Gottlieb Sándor, Gellert Zsigmoud. Gárdonyi Andor. 
Grosz Ödön, Hircsáli György, Jovics Jenő, Katona 
István, Kanczler Aladár, Klauber József, Klein Meny
hért, Lengyel Imre, Lisszauer Gyula, Mózes Samu. 
Ottó Dezső, Paulin Lajos, Patai Lajos, Politzer Tibor. 
Propper Márton, Reiclunann József, Roboz Ernő, 
Suba Endre, Spitzer Mór, Szösz 'Károly, Szalag István. 
Szmola Hugó, Tarján Vilmos, Tihaméry Kálmán, Vas 
József. Weiszberger Sándor;

Továbbá: Dr. Havas Nándor főtitkár, Dónálh
Andor jegyzőkönyvvezető.

Elnök a közgyűlést megnyitva üdvözli a megje
lent kartársakat. Kellemes kötelességet teljesít, ami
kor a pénzügyigazgatóság képviseletében megjelent 
dr. Farkas József urat üdvözli, kéri őt. kísérje figye
lemmel a közgyűlés lefolyását és legyen arról felet
tes hatóságának jelentést. A közgyűlés jegyzőkönyvé
nek hitelesítésére dr. Goldmann Oszkár és Szabó 
Sámuel kartársakat kéri fel.

Majd ismerteti a lefolytatott tárgyalások ered
ményét. A helyzet az, hogy az idén a kávéházak 
tényleg nagyobb forgalmat értek el. Hogy ez a for
galom mennyire mesterségesen felfújt és erőltetett, 
részletezni felesleges. A pénzügyigazgatóság ennek a 
helyzetnek konzekvenciáit levonva, nagyobb emelést 
javasolt és csak hosszas tárgyalások után sikerült a 
pénzügyminisztériumnál mérsékeltebb emelést el
érni.

Ez alkalommal mutat reá arra a szerencsétlen 
üzletpolitikára, mellyel a forgalmat felduzzasztják, 
anélkül, hogy azon haszon lenne és így adóemelé
sekre szolgáltatnak alkalmat, llazafiságot és keres
kedői szellemet kell az üzletvitelbe bevinni, mert az 
államnak egészséges íjdóalanyokira van szüksége.

Vas József teljes mértékben helyesli elnök fel
fogását. Sokszor hangzott el a tisztességes üzletvitel
re való felhívás. \  felemelt adókat az fizesse, akinél 
a forgalom megduzzadt

Ezután az elnök a következő határozati javas
latot terjesztette elő:

..A Budapesti Kávésok Fénvüzési és Forgalmi 
Adóközösségének 1038. március 23-ra egybehívott 
közgyűlése kimondja, hogy az adóközösséget az 1038. 
évre megalakítja és meghatalmazza az elnökséget, 
hogy a vonatkozó jegyzőkönyvet írja alá.**

A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Schillinger Unna S u S yár
Vörösinarthy-utca 47b.— Telefon : 1—2I3—85.
Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodája.

CrémanfRosé 
Transylvania sec

Ezután elnök a múlt évben érvényben volt eljá
rási szabályok további fenntartását, illetőleg meg
erősítését javasolja és pedig:

„1. Az adóközösségi járulékok mindenkor a 
tárgyhónap 10. napjáig fizetendők.

2. A két havi átalányösszeggel hátralékos tagok 
az. adóközösségből kizárhatók.“

A közgyűlés aaz előterjesztett javaslat értelmé
ben határozott.

Főtitkár az adóközösség tisztikarának megvá
lasztását tartalmazó indítványt terjeszt elő:

Elnök: Mészáros Győző.
Alelnökök: Gál Arnold, Szabó Sámuel. dr.

Straausz Vilmos.
Intéző-bizottság: az elnökség tagjai.

Kivető-bizottság:
Elnök: Mészáros Győző.
Tagok: Klauber József, vitéz Gertiin Gyula.

Bauer György, ,Szlavek Károly, Propper Márton.
Felszálamlási-bi zott súg:

Elnök: A Pénzügyigazgatóság kiküldötte.
Tagok: Freiwirth Jenő, Katona István, Ottó De

zső, Steuer I.oránd, Tarján Vilmos, Tihaméry Kál
mán, Weingruber László.

A közgyűlés az indítványt egyhangú lelkesedés
sel elfogadta, mire elnök nevezetteket megválasz- 
loltnaak jelentette ki.

A megválasztott tisztikar az előirt fogadalma
kat letette és pedig elnök a pénzügyigazgatóság ki
küldötte, a többi tisztségek viselői elnök kezébe.

Elnök felhívására
Főtitkár ismerteti az 1030. év lezárására és a 

tartalék felosztására vonatkozó adatokat és indít
ványt. — E szerint:

J é g s z e k r é n y  beszerzése, átalakítása 
és vagy javítása előtt 

H ű tő k é s z ü lé k  kérjen ajánlatot
MENDELOVITS jégszekrényüzem étől
Vili, Tisza Kálmán-tér 26. Telefon: 332—174
Nagyobb éttermek és kévéházak szállító ja
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Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

Az 1936. évi adóközösségnek 121 tagja volt,
akinek terhére összesen P 290.240.32
íratott elő. -

Utólag előiratott P 2.015.49
P 292.255.81

Ez. összegből kizárás folytán 
töröltetett P 3.786.05

P 288.469.76
Ebből tényleg befolyt P 286.916.67
Behajthatatlanná váll és a 
tartalékok terhére írandó P 1.553.09
Minthogy tartalék címén 
az 1936. évben bcfolvt P 34.802.50
a leírandó összeg kereken a tartalék 5%-ának letel 
meg.

Ennélfogva a következő határozati javaslat tér 
jesztik elő: ..A Budapesti Kávésok Fény űzési és
Forgalmi Adóközösségének 1938 március 23.-ra egy
behívott közgyűlése az 1936. évi zárószámadásokat 
tudomásul veszi, jóváhagyja és a felelős tisztikar
nak a felmentvényt megadja.

Egyben megállapítja azt, hogy az 1936. évi adór 
közösség vesztesége az átalány tartalékának 5%-át 
teszi ki. Ezt a veszteséget a befolyt tartalékössezg- 
ből leírja és a tartalék összeget az 1936 évi adókö
zösségi tagoknak jóváírja, illetőleg visszafizeti az 
alábbi módozatok szerint:

1) Annak az adóközösségi tagnak, aki az 1936 
évi adóközösségnek tagja volt és jelenleg is az. a 
visszatérítendő összeget az 1938. évi számláján szá
molja el.

2) Azoknak az adóközösségi tagoknak, akik az 
adóközösséggel szemben hátralékban vannak, a 
visszajáró összeget tartozásuk apasztására fordítja.

3) Azoknak akiknek hátraléka nincs, és az 
adóközösségnek sem tagjai a reájuk eső tartalékösz- 
szeget készpénzben visszafizeti.

4. ) Az ezek után még esetleg fennmaradó, netán 
még utóbb befolyó összeget a kezelési költség, illet
ve késedelmi kamatok maradványát a közgyűlés 
olykép számolja el. hogy ezek összegét az ipartestü- 
lei közhasznú céljaira utalja át.

5. ) A közgvül és a határozat végrehajtásával az 
adóközösségnek elnökét bízza meg.“

A közgyűlés az előterjesztett elszámolást egy
hangúlag tudomásul vette, a felelős tisztikarnak a 
felment vényt megadta és az 1936. évi tartalék vissza
térítését elrendelte.

A közgyűlés napirendje ezzel letárgyaltaloll. 
mire elnök azt bezárta.

Győződjék meg kártyáink kiváló minőségéről.

CHROMO MAGYAR ÁLTALÁNOS 
PAPÍRIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

K Á R TY A G Y Á R A ,
B U D A P E S T .

Gyárlelep és i roda;  Városi lerakat:
X., Füzér-utca 37-59 VI., Liszt Ferenc lér 5.
Telefon 148 420 Telefon 119-041.

T a g g y ű lé s
— 1938 március 23 —

Az adóközösség közgyűlését taggyűlés követte, 
melyen az előző gyűlésen jelenvoltak teljes számban 
vettek részt.

Elnök a taggyűlést megnyitva, kijelentette, hogy 
szükségét érzete annak, hogy amikor nagyjelentő
ségű események előtt állunk, a kartársakat megbe
szélésre hívja össze.

Mindenekelőtt felhívja kartársak figyelmét az 
eucharisztikus világkongresszus és Szent István év 
eseményeire. Felkéri a testület r. kath. vallásit tag
jait arra, hogy a maguk részéről is teljes lelki meg
értéssel vegyék ki részüket az ünnepségekből.

Az eucharisztikus kongresszus főbizottsága be
illeszti a f. é. május 30.-án tartandó Szent-Jobb kör
menetbe a kávésipar fölvonulását. Ez nem reklám- 
szerű dolog, annak rendezését a főbizottság végzi. 
A testület anyagiakban rendelkezésre bocsát min
dent. kalholikus kartársaink okvetlen vegyenek 
részt a felvonulásban.

Ezután következnek az iparűzés lényegébe vá
gó kérdések. Napirenden vannak a szociális kötele
zettségek rendezése és pedig a fizetéses szabadság, 
minimális munkaidő és legkisebb r kabérek kér
dése. Ezek megvalósulásuk esetén reánk áIháritha
tatlan terheket jelentenek.

Ezekkel a szociális munkásjóléti intézkedésekkel 
szemben nem foglalhatunk el merev álláspontot, de 
nem is akarjuk.

.4 fizetéses szabadsági kérdésével foglalkozva, is
merteti a kávésipart is érintő rendelkezéseket, majd

Elnök felhívására, főjegyző felolvassa az ebben 
a tárgyban az iparügyi minisztériumhoz intézett 
előterjesztést.

Elnök a felolvasás után utal arra, hogy minő 
terheket jeleni a fizetéses szabadság. Mielőtt a vi
tát megnyitná felolvastatja a minimális munkaidő
rendelet tervezetére lett észrevételeket.

Föjeíjuzö ismerteti az előterjesztést, a rendelettel 
kapcsolatos intézkedéseket. I tal arra, hogy a ren
delet betartását szigorún nfogják ellenőrizni.
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P A I T Z J Á N O S
Budapest, VII., 
Akácfa ucca 55. 
T E LE F O N  : 140 — 629

Uj és használt teljes KÁVÉHÁZI 
berendezések, BILLIÁRDASZTA- 
LOK, dákók, golyók nagy raktára 

E L A D Á S - V É T E L

Az adóközösség tagjai részéről a következők:
Mészáros Győző elnök, Gál Arnold, Szabó Sámuel 

és dr. Slrausz Vilmos alclnökök, Bauer Jenő, Bauer 
György,, v. Bért lm Gyula, Brett József, Braun József, 
Buzási Árpád, fílüh Vilmos, dr. G old maiin Oszkár, 
Gottlieb Sándor, Gellert Zsigmond, Gárdonyi Andor. 
Grosz Ödön, Hiresál: György, Jovies Jenő, Katona 
István, Kanczler Aladár, Klauber József, Klein Meny
hért, Lengyel Imre, Lisszauer Gyula, Mózes Sárim. 
Otló Dezső, Paulin Lajos, Patai Lajos, Politzer Tibor. 
Propper Márton, Beichmann József, Roboz Ernő, 
Suba Endre, Spitzer Mór, Szösz 'Károly. Szalag István. 
Szmola Hugó, Tarján Vilmos, THuunéry Kálmán. Vas 
József. Weiszberger Sándor;

Továbbá: Dr. Havas Nándor főtitkár, Danáth
Andor jegyzőkönyvvezető.

Elnök a közgyűlési megnyitva üdvözli a megje
lent kartársakat. Kellemes kötelességet teljesít, ami
kor a pénzügyigazgatóság képviseletében megjelent 
dr. Farkas József urat üdvözli, kéri öt, kísérje figye
lemmel a közgyűlés lefolyását és legyen arról felet
tes hatóságának jelentést. A közgyűlés jegyzőkönyvé
nek hitelesítésére dr. Goldmann Oszkár és Szabó 
Sámuel kartársakat kéri fel.

Majd ismerteti a lefolytatott tárgyalások ered
ményét. A helyzet az. hogy az idén a kávéházak 
tényleg nagyobb forgalmat értek el. Hogy ez a for
galom mennyire mesterségesen felfújt és erőltetett, 
részletezni felesleges. A pénzügyigazgatóság ennek a 
helyzetnek konzekvenciáit levonva, nagyobb emelést 
javasolt és csak hosszas tárgyalások után sikerült a 
pénzügyminisztériumnál mérsékeltebb emelést el
érni.

Ez alkalommal mutat reá arra a szerencsétlen 
üzletpolitikára, mellyel a forgalmat felduzzasztják. 
anélkül, hogy azon haszon lenne és így adóemelé
sekre szolgáltatnak alkalmat. Hazafiságot és keres
kedői szellemet kell az üzletvitelbe bevinni, mert az 
államnak egészséges qdóalanyokrra van szüksége.

Vas József teljes mértékben helyesli elnök fel
fogását. Sokszor hangzott el a tisztességes üzletvitel
re való felhívás. A felemelt adókat az fizesse, akinél 
a forgalom megduzzadt

Ezután az elnök a következő határozati javas- 
hatot terjesztette elő:

..A Budapesti Kávésok Fényűzési és Forgalmi 
Adóközösségének 1038. március 23-ra egybehívott 
közgyűlése kimondja, hogy az adóközösséget az 1938. 
évre megalakítja és meghatalmazza az elnökséget, 
hogy a vonatkozó jegyzőkönyvet írja alá.**

A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Schi II inger Anna Budapest, VI.,
Vörösinarthy-utca 47b.— Telefon : 1— 213— 85 .

Az ország legrégibb, modernül berendezett gözmosodája.

Crémanf Rosé 
Transytvania sec

Ezután elnök a múlt évben érvényben volt eljá
rási szabályok további fenntartását, illetőleg meg
erősítését javasolja és pedig:

„1. Az adóközösségi járulékok mindenkor a 
tárgyhónap 10. napjáig fizetendők.

2. A két havi átalányösszeggel hátralékos tagok 
az adóközösségből kizárhatók.“

A közgyűlés aaz előterjesztett javaslat értelmé
ben határozott.

Főtitkár az adóközösség tisztikarának megvá
lasztását tartalmazó indítványt terjeszt elő:

Elnök: Mészáros Győző.
Alelnökök: Gál Arnold, Szabó Sámuel. dr.

Straausz Vilmos.
Intéző-bizottság: az elnökség tagjai.

Kivetö-bi zott sóig:
Elnök: Mészáros Győző.
Tagok: Klauber József. vitéz Berlint Gyula,

Bauer György, ,Szlavek Károly, Propper Márton.
Felszólamlási -bízol I súg:

Elnök: A Pénzügyigazgatóság kiküldötte.
Tagok: Freiwirth Jenő, Katona István, Oltó De

zső, Steuer Koráiul. Tarján Vilmos, Tihaméry Kál
mán, Weingruber László.

A közgyűlés az indítványt egyhangú lelkesedés
sel elfogadta, mire elnök nevezetteket megválasz
tó! Innak jelentette ki.

A megválasztott tisztikar az előirt fogadalma
kat letette és pedig elnök a pénzügyigazgatóság ki
küldötte. a többi tisztségek viselői elnök kezébe.

Elnök felhívására
Főtitkár ismerteti az 1936. év lezárására és a 

tartalék felosztására vonatkozó adatokat és indít
ványt. — E szerint:

J é g s z e k r é n y  beszerzése, átalakítása
és vagy javítása előtt 

H ű tő k é s z ü lé k  kérjen ajánlatot 
MENDELOVITS jégszekrény üzemétől
Vili, Tisza Kálmán-tér 26. Telefon: 332—174
Nagyobb éttermek és kávéházak szállítója
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Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különleges
ségek, főzelék és gyümölcs konzervek

Az 1936. évi adóközösségnek 121 tagja volt,
akinek terhére összesen P 290.240.32
íratott elő. -

Utólag előiratott P 2.015.49
P 292.255.81

Ez összegből kizárás folytán 
töröltetett P 3.786.05

P 288.469.76
Ebből tényleg befolyt P 286.916.67
Behajthatatlanná váll és a 
tartalékok terhére írandó P 1.553.09
Minthogy tartalék címén 
az 1936. évben befolvt P 34.802.50
;i leírandó összeg kereken a tartalék 5%-ának felel 
meg.

Ennélfogva a következő határozati javaslat ter
jesztik elő: ..A Budapesti Kávésok Fényűzési és
Forgalmi Adóközösségének 1938 március 23.-ra egy
behívott közgyűlése az 1936. évi zárószámadásokat 
tudomásul veszi, jóváhagyja és a felelős tisztikar
nak a felmentvényt megadja.

Egyben megállapítja azt, hogy az 1936. évi adó
közösség vesztesége az átalány tartalékának 5%-át 
teszi ki. Ezt a veszteséget a befolyt tartalékössezg- 
ből leírja és a tartalék összeget az 1936 évi adókö
zösségi tagoknak jóváírja, illetőleg visszafizeti az 
alábbi módozatok szerint:

1) Annak az adóközösségi tagnak, aki az 1936 
évi adóközösségnek tagja volt és jelenleg is az. a 
visszatérítendő összeget az 1938. évi számláján szá
molja el.

2) Azoknak az adóközösségi tagoknak, akik az 
adóközösséggel szemben hátralékban vannak, a 
visszajáró összeget tartozásuk apasztására fordítja.

3) Azoknak akiknek hátraléka nincs, és az 
adóközösségnek sem tagjai a reájuk eső tartalékösz- 
szeget készpénzben visszafizeti.

4. ) Az ezek után még esetleg fennmaradó, netán 
még utóbb befolyó összeget a kezelési költség, illet
ve késedelmi kamatok maradványát a közgyűlés 
olvkép számolja el. hogy ezek összegét az ipartestül 
lel közhasznú céljaira utalja át.

5. ) A közgyűlés a határozat végrehajtásával az 
adóközösségnek elnökét bízza meg.“

A közgyűlés az előterjesztett elszámolást egy
hangúlag tudomásul vette, a felelős tisztikarnak a 
felmentvényt megadta és az 1936. évi tartalék vissza
térítését elrendelte.

A közgyűlés napirendje ezzel letárgyallaloll. 
mire elnök azt bezárta.

Győződjék meg kártyáink kiváló minőségéről.

CHROMO MAGYAR ÁLTALÁNOS 
PAPÍRIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

K Á R TY A G YÁ R A ,
B U D A P E S T .

G yártelep és i r o d a : 
X., Füzér-utca 57-59 
Telefon 148 420

Városi lerakat :
VI., Liszt Ferenc tér 5. 
Telefon 119-041.

T a g g y ű lé s
1938 március '23 —

Az adóközösség közgyűlését taggyűlés követte, 
melyen az előző gyűlésen jelenvoltak teljes számban 
vettek részt.

Elnök a taggyűlést megnyitva, kijelentette, hogy 
szükségét érzete annak, hogy amikor nagyjelentő
ségű események előtt állunk, a kartársakat megbe
szélésre hívja össze.

Mindenekelőtt felhívja kartársak figyelmét az 
eucharisztikus világkongresszus és Szent István év 
eseményeire. Felkéri a testület r. ka 111. vallásu tag
jait arra, hogy a maguk részéről is teljes lelki meg
értéssel vegyék ki részüket az ünnepségekből.

Az eucharisztikus kongresszus főbizottsága be
illeszti a f. é. május 30.-án tartandó Szent-Jobb kör
menetbe a kávésipar fölvonulását. Ez nem reklám- 
szerű dolog, unnak rendezését a főbizottság végzi. 
A testület anyagiakban rendelkezésre bocsát min
dent, katholikus kartársaink okvetlen vegyenek 
részt a felvonulásban.

Ezután következnek az iparűzés lényegébe vá
gó kérdések. Napirenden vannak a szociális kötele
zettségek rendezése és pedig a fizetéses szabadság, 
minimális munkaidő és legkisebb i kabérek kér
dése. Ezek megvalósulásuk esetén reánk álháritha- 
tatlan terheket jelentenek.

Ezekkel a szociális munkásjóléti intézkedésekkel 
szemben nem foglalhatunk el merev álláspontot, de 
nem is akarjuk.

.4 fizetéses szalmását/ kérdésével foglalkozva, is
merteti a kávésipart is érintő rendelkezéseket, majd

Elnök felhívására, főjegyző felolvassa az ebben 
a tárgyban az iparügyi minisztériumhoz intézett 
előterjesztést.

Elnök a felolvasás után utal arra. hogy minő 
terheket jeleni a fizetéses szabadság. Mielőtt a vi
tát megnyitná felolvastatja a minimális munkaidő
rendelet tervezetére tett észrevételeket.

Föjet/t/zö ismerteti az előterjesztést, a rendelettel 
kapcsolatos intézkedéseket. Utal arra. hogy a ren
delet betartását szigorún nfogják ellenőrizni.
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Pörkölt kávé keverékeink
közismerten elsőrendű minőségeit

k e l e t i n d i á b ó í
behozott új különleges kávéfajokkal módo
sítottuk, amiáltal azok finomsága még az 
eddiginél is jo b b a n  fokozódott.
Kérjen p r ó b a fő z é sh ez mintát

Kávésok áruforgalmi R.-T.-nái
Budapest, Vili., József-körút 38
Telefon: 1—392—77. Saját pörkölő üzem

.4 minimális munkabérek megállapítása tárgyá
ban

Elnök közli, hogy a testület felhívást kapott, 
hogy a immkabérmegállapitó bizottságba a 3 tagot 
jelöljön ki, ami megtörtént — Ismerteti a bizottság 
működését és szervezetét.

A taggyűlés célja, hogy mindenki spontán fe
jezze ki véleményét. Hogy a munkabérek megállapí
tása hogyan fog megtörténni, ma nem tudhatjuk, 
hiszen a bizottságban, mely 7 tagból áll, csak kél 
taggal leszünk képviselve. Sajnálattal látja, hogy 
amikor ilyen fontos kérdésekről van szó, mindösz- 
sze 10 testületi tag jelent meg.

Bauer György kérdi, hogy a vendéglők és kávé
házak személyzete egyformán fog-e elbíráltatni?

kutat Lajos felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kiadott tervezet szerint a szabadnapokra élelmezés 
is jár az alkalmazottaknak.

I'öjegyző felolvasta az előterjesztés azon részét, 
mely ezzel a kérdéssel foglalkozik.

Elnök kivihetetlennek tartaná, hogy azokban a 
kávéházakban, ahol vendéglői üzem is van, a sze
mélyzet kétféleképen biráltassék el. Amely üzem ki
fejezetten kávéház, az ennek megfelelően fizeti a 
személyzet járandóságait.

Katona István szerint olyan megoldási kell ta
lálni, mely iparunk érdekeit fedi.

Elnök felkéri azokat, akik a bizottsági tárgyalá
sokon résztvesznek, szociális gondolkozással és 
áldozatossággal bírálják,el ezeket a kérdéseket.

Katona István kívánatosnak tartja, hogy a kar- 
társak a felmerült kérdéseket jelentsék be a testü
letnek. hogy az megfelelő irányban eljárhasson.

Tihaménj Kálmán közli, hogy körülbelül egy 
félévvel ezelőtt a vendéglős ipartestület a llaross- 
Szövetséggel karöltve letárgyalta a munkaidő ren
deletét. úgy látja, hogy akkoriban ugyanezen elvek 
alapján történt a kérdés elbírálása. Az lenne a he
lyes, hogy velük együtt oldanék meg ezeket a dol
gokat,

Elnök köszönetét mond Tihamérg kartársnak, 
hogy a kávésipar érdekeit képviselte. Sajnos az érte
kezletről nem tudtunk és arra meghívást nem kan
tunk.

IMPERIAL FÜ GEKÁVÉ
légjobb kávéizesitő. ■  Kérje mindenütt! 
Gyártja: DIKK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, IX.,

deliért Zsigmond a fizetéses szabadság jogosult
ságának kezdőpontjára kér felvilágosítást, mire

Elnök közli, hogy a jogosultság 1937 évi január 
1-től számit, tekintet nélkül az előző szolgálati időre.

Braun József: Nem hiszi, hogy a kiáltó szociá
lis terheket ellensúlyozni tudjuk, erre csak egy va
rázs-szer van. megszüntetni, vaagy korlátozni a túl
zott szolgáltatásokat. Minimális árakat kell életbe
léptetni és az árakat a viszonyokhoz idomítunk

Reichmann József: Valamikor a kávéházak
árait kategorizáltak, de ezt csak rövid ideig tartot
ták be. Azután jött a dumping, mely a helyzetet le
hetetlenné tette. Először magunk között kell egysé
get teremteni, hogy azután megfelelő módon léphes
sünk fel. Nagyrabecsüli az elnök munkásságát, de 
kevesen vannak ahhoz, amit el kellene végezni. Mi
kor pincér volt nem tudta elképzelni, hogy ilyen 
rendelkezések jöhessenek. A kis kávéházaknak 
ezek a kérdések igen súlyos problémái.

Dr Strans: Vilmos: A szociális intézkedések
elöl nem lehet kitérni. Amikor azonban egymásután 
jönnek az. intézkedések: munkaidő, munkabér és
újabb adóterhek, ezeknek áthárítási módja az árak 
emelése lenne, de ezzel az eszközzel csak minimá
lis mértékben és óvatosan lehel élni. Azonban ezek 
mellett a terhek mellett a kormányzat adja meg az. 
iparűzés biztonságát valósítsa meg az évek óta sür
getett kereskedelmi tulajdon — proprieté ronimoi- 
cielle — rendszerét.

Elnök a vitát berekesztve kijelenti, hogy a szo
ciális intézkedések elől valóban nem lehet kitérni, 
de vigyázni kell. hogy az teherbíró képességünkkel 
arányban legyen. Braun kartárs felszólalására köz
li, hogy volt egy idő, amikor az elnökség foglalko
zott a minimális árak bevezetésével. Elkeseredéssel 
látjuk azt az elhibázott árpolitikát, melyet kartár
saink még mindig követnek. Reichmann kartárs fel
szólalására kijelenti, hogy a testület elnöksége min
denkit bármikor szívesen lát.

Ezután a közgyűlést befejezettnek jelenti ki az
zal, hogy a jövőben ilyeneket sűrűbben fog egybe
hívni aktuális megbeszélések végett.

Mit írnak rólunk?
A Pesti Hírlap március 20-i'ki számában jelent 

meg az. alahhi , Esti levél11, melyet az illusztris szer
ző engedélyével lapunkban is ismertetünk.

Esti levél
1 kanéba:, mint probléma —

A budapesti kávéház olyan különlegesség, a- 
melvhcz hasonló nagyon kevés van a világon. Ma 
nemcsak a nőtlen emberek, hanem a középosztály
hoz tartozó uricsaládok ezrei is. életük igen nag\ ré
szét kávéházakban töltik. Nemcsak a könnyű szó
rakozásnak és naplopásnak helye ez, hanem a lég-
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H a s zn á lt N a tio n a l-p é n ztá ra k
garanciával, a berlini National-gyár voll műszerészénél
Vétel, eladás, javítás, ka rban ta rtás .

KISS és SÁNDORI, VII., N yár-u . 23. Tel.: 149 852.

olcsóbb étkezésnek, a melegedésnek, üzletkötések
nek, szellemi szórakozásoknak és komoly munkának 
is helye. A budapesti kávéház külön specialitás a 
világon a tekintetben is, hogy a hazai és külföldi új
ságoknak olyan gazdag olvasóterme, aminöhöz a 
külföldön és például Svájcban beredezett olvasósza
lonok anyaga nem is hasonlítható. A legtöbb civili
zált városban és fürdőhelyen a közönségnek saját 
pénzén kell megvennie újságját. Mig Budapesten a 
legkisebb kávéházakban is annyi többnyelvű szelle
mi táplálék, újság és folyóirat áll rendelkezésre, 
aminőt a legdivatosabb külföldi fürdőhelyek cursza- 
lónjában és városok Lesehalljában sem talál. Ha 
tehát maguk a budapesti kávésok megállapították, 
hogy válságban vannak, akkor ez minket nagykö
zönségei is közelről érdekel . Régebben még rá le
heteti fogni, hogy a kávéház a bohémek tanyája, 
akik verseiket ott írják, vagy színházi szerződésüket 
és filmre alkalmaztatásukat ott bonyolítják le. Még 
azért is lehetett szidni a kávéházat, hogy ott órákig 
kártyáztak férjek és családapák, de amióta az uri- 
nsszonvok és lányoknak ezrekre menő tábora néha 
egész éjszakán ál megszállva tartja römizéssel és 
hridgezéssel a kávéházat, azóta elismerhetjük, hogy 
közös probléma ma már a kávéház. Petőfi és Jókai 
1848 március 15-ikét a Pilvax-kávéházból indították 
meg. Rákosi Jenő, Dóczi Lajos. Ábrányi Kornél a 
„Kávéforrás ‘-ból indultak diadalútra. Mikszáth 
Kálmán a Korona-kávéházban beszélte meg novel
láit. Tóth Béa, az Esti levelek megteremtője, s a törö
kök El'fendije a Fiumci-kávéházból vezette a török 
szólták melletti tüntetéseket. A világháborúban már 
eltévelyedett a budapesti kávéház, mikor a „Kávéházi 
Konrádok" dirigálni akarták a világháborút. Ma 
rémhírterjesztők is tanyáznak némely kávéházban 
és ezek a kávéházi „diplomaták" nem tudják, hogy 
afféle bolondot cselekszenek, mint aki fűrészeli a 
faágat , amelyen ül. Azért arra kérjük mi kedves 
'kávéházunkat, tartsa távol magát, minden politi
kától, írasson verseket, rendezzen teástáncokat, 
üzleteket, kártyacsatákat és maradjon meleg otthon
nak. A mai rideg világban melegséget keres min
denki és ezt aránylag leggyorsabban és legolcsób
ban a kávéházakban találja meg. Ezt a melegsé
get nemcsak a helyiség temperaturájára értjük, ha
nem a bánásmódnak, a kiszolgálásnak a modornak 
melegsége is. A boldogok és a kivételesek, akik

megtalálják mindezt a maguk családi otthonában 
vagy baráti körükben, ne ítélkezzenek felettünk, 
akik a kávéházakban néha órákat töltünk el, mert 
itt ritkábban sért a gőg, a hivatalos ridegség és 
fagyos közöny s ahol nemcsak társaságot találunk, 
hanem a magábazárkózott lélek köriilsáncolhatja 
magát a hazai és külföldi újságok és folyóiratok tö
megével. Mért ne ismernénk be az igazságot, hogy 
a színház és mozi előadásain túl, csak az újságok 
és folyóiratok szórakoztató, tanító, vigasztaló ne
velő és bajokat felejtető orvossága ott pár fillérért 
rendelkezésére áll a szegény embernek. A kávéhá
zak iránt táplált nagy szeretetünk e kifejezése mel
lett persze meg kell jegyezni, hogy a kávésoknak 
is igazuk van, hogy nekik a „kis feketék“-l>ől na
gyon nehéz órákon keresztül szolgálni nekünk ezt a 
sok melegséget és szórakozást. Mert abból nem 
tudnak megélni, hogy egypár pohár viz mellett 
órákig elül a közönség nagyrésze. Persze, a pesti 
nagyigényü közönség nem tudja, hogy sok külföldi 
nagyvárosban ezt a sok pohár vizet sem kapja meg. 
Mert olt nem divat. Az idegenforgalom külföldi ven
dégei csodálják és kultiválják ezt a budapesti kávé
házi divatot, de most joggal panaszkodnak a ká
vésaink. hogy csappant az idegenforgalom. De a 
kávéházak, mint a világi élet profán helye, mégis 
csak a nagyközönség szeretetéből táplálkozik. Ezt 
nekünk kötelességünk nyújtani. Az is érdeme több 
kávéháznak, hogy zenében és énekben művészi ér
téket nyújtanánk. Nálunk annyi a mű vésztehetség, 
hogv a kávéhá/ákra is rászorulnak.

Zsolt.

Nemzeti ünnep a Budapesti Kávésok 
Szakirányú Tanonciskoláiában

Hagyományos kegyelettel és nagy lelkesedéssel 
ünnepelte iskolánk március 15.-én a magyar szabad
ság megünneplésének kilencvenedik évfordulóját.

Az ipartestület dísztermében tartott ünnepélyen 
Mészáros Győző iprt. elnök és a vezetőség közül dr. 
Havas Nándor főjegyző és Klauber József elöljáró- 
sági tag jelentek meg.

Az ünnepély műsora a következő volt:
Hiszekegy. Ima.
Megnyitó, tartja Marton József igazgató.
Nemzeti dal. szavalja Fehér István III. o. I.
Ünnepi beszéd, tartja Rock Lajos.
Idei vagy halál, írta Petőfi Sándor, szavalja 

Varga József I. o. t.
Március idusán, irta Jámbor Lajos, szavalja 

Vincze Károly II. o.
Márciusi álom, irta Galambos Iván szavalja a 

szerző III. o. t.
Március 15. Irta |Sas Ede, szavalja Csépos 

György I. o. t.
Záróbeszéd, tartja Mészáros Gvőzö ipartestületi 

elnök.
Himnusz.
A szép színvonalat jelentő műsorból kivált Ga

lambos (Deutsch) Iván II. oszt. tanuló saját szerze
ményű verse.
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ISpringut H enrik  to iás -
u t ó d a  o i n e r  M á r t o n  nagykereskedő

Számos budapesti kávé ház, étterem és vendéglő 
állandó szállítója.

Budapest, VI., Vasvári Pál ueea 10. — Tel.: 1-217-54.

liock Lajos szakelőadó tanár ünnepi beszédé
ben a magyar nemzeti gondolat és a kávésipar kö
zötti kapcsolatot tárta a hallgatóság elé.

Mészáros Győző ipartestületi elnök záróbeszé
dében hangsúlyozta, hogy ebben a forrongó kor
szakban vigyáznunk kell, nehogy a jelszavak ára
data bármelyik szélsőség felé sodorja a sok szen
vedéstől kevesebb ellenálló képességű nemzetünket.

Egymásra kell találniok a magyaroknak, hogy 
függetlenségünket megőrizhessük.

A szabadság, testvériség és egyenlőség ragyogó 
eszméit semmi sem homályosithatja el.

A hatásos felemelő beszéd jelenvoltakra nagy 
hatást gyakorolt.

Az ünnepély sikeres rendezése Marton József 
igazgatónak érdeme.

H ivatalos rész

Körlevél
Tisztelt Kartársak!
Az Eucharisztikus Világkongresszus rendezöbi- 

zollságának hitbuzgulmi csoportja azt közölte ve
lünk, hogy a r. kalh. vallása kávésiparosok, csa
ládtagjaik, valamint személyzetük és azok család
tagjai részére tartandó három napos lelkigyakorla
tok kél csoportban a Jézus széni színe templomában 
(Vili., Szczitovszky tér) folyó évi április ű.én ked
den, továbbá 6-án szerdán, és 7-én (csütörtökön 
mindenkor d. e. 11 és d. u. fél 5 órakor fognak meg
tartatni.

A lelkigyakorlatokat követő közös szent áldo
zás április 8.-án pénteken d. e. 1) órakor fog végbe
menni.

A lelkigyakorlatokat Páter Hozmán János Jé
zustársasági atya vezeti.

Felkérjük a t. Kartársainkat, hogy e körleve
lünkben foglaltakat úgy maguk részéről vegyék ál
domásul,. valamint a r. kalh. vallásit személyzetük
kel — esetleg megfelelő helyen való kifüggesztés ál
ján — közöljék.

A részvétel időpontjára nézve előírás nincs, 
azon akár d. e. 11 órakor, akár pedig fél 5 órakor 
meg lehet jelenni.

Nyomatékosan kérjük Kartársainkat, hogy a 
lelkigyakorlatokon azok nagy erkölcsi és vallásos 
jelentőségre való tekintettel úgy maguk és családtag
jaik, mint érdekelt személyzetük minél nagyobb 
számban vegyen részt.

Kar társi üdvözlettel ;
Budapest. 11)88. március ‘18.

I)r. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sk.
főjegyző elnök

T I l f f A I  I  mustár, málna, citrom-, 
I I V i l i  I  narancs-szörp, ketchup 

Worcestershire halkonzervek
GOTTLIEB GYÁRTMÁNY

TELEFON, 296-702.

h í r e k

Özv. Néinay Antalné halála. A magyar kávés
ipar hőskorának itt maradt tisztes matrónája, özv. 
Néinay Antalné szül. Bálint Erzsébet úrnő március 
20.-án életének 82-ik évében csendesen elhunyt. 28 
évvel élte túl megboldogult férjét: Némciy Aulait, 
akinek emlékezetét, mint az egykori ipartársulat 
másfél évtizeden át volt lelkes fáradhatatlan elnö
két és anyagi helyzetünk megalapítóját, iparunk 
annalesei kegyelettel őrzik. Az elhunyt úrnő teme
tésén — mely március 21.-én a kerepesi temetőben 
ment végbe, testületünk a gyászosét késedelmes köz
lése miatt nem jelenhetet' meg, kartársi kegyeletün
ket az elöljárósági ülés határozata és jelen megem
lékezésünk jelentse.

Gyászosét. Fájdalmas csaapás érte Ottó Dezső 
kartársunkat, ipartestületünk érdemes előljárósági 
tagját. Felesége szül: Glatz Emília úrnő március 26- 
án váratlanul elhunyt,' súlyos gyászba borítva fér
jét gyermekeit és rokonságát. A váratlan csapás a 
kartársak és barátok körében őszinte részvétet keltett, 
kik nagyszámban vettek részt az elköltözött úrnőnek 
a március 29.-én d. u. -1 órakor a farkasréti temető
ben történt temetésén.

Az adóközösség megalakulásáról lapunk más 
helyén részletesen számoltunk be. Itt arra hívjuk 
fel az érdekeltek figyelmét, hogy az adófizetési 
munkálatok megkezdődtek és az elsőfokú kivetések 
előreláthatólag április 10-ig kifognak kézbesittetni. 
Az április 10-iki fizetési napon az átalányokat már 
e kivetéseknek megfelelően kell megfizetni. A továb
bi információkat: közszemlére tétel, felebbezési ha
táridők stb. a mindenkinek külön ki kézbesített ki
vetési értesítés fogja tartalmazni.

Kávéházak és éttermek

k á rp ito t  át d lts ltá ti
munkálatait legjutányosabban végzi

R e í t z  J e n ő
kárpitos és diszitő

Bpest, VII., Klauzál ucca 17. T : 141-894.
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K á v é h á z i tű z h e ly e k
nagy fűtőanyag m egtakarítással. Főzőedények, Üstök, kávéfőző

kannák állandó raktára . Ónozás

J a n c s u r á k  G u s z t á v
aranykoszorus cég, Budapest, IX  , Ferenc-u. 39. T e l : 1 -308-47.

Fellner Béla f. u. v.
E lső  be lvá ros i kávéházi, vendég lő i 
személyzeteket k ö z v e t í t ő  i r o d a

B u dap est, IV ,  M olnár-u. 3 , Telefon 181-401

Ipari és közigazgatási hírek
Az Ipartestületek Országos Központja arról ér

tesít, hogy hévízi iparos yyógytelepének turnusai! 
a' következőképpen állapította meg:

I csoport: május 9— május 28., 11. csoport má
jus 30 — jun. 18., III. csoport junius 20 — július 9., 
IV. csoport július 11 — 30. V. csoport augusztus 
1 — 20., VI csoport aug. 22 szept. 10., VII. cso
port szepl. 12—oki. 1.

Az első csoportba főleg .szegénysorsú és előre
haladott betegségben szenvedő iparosok, illetőleg 
családtagjaik utalhatók be, akiknek ellátási költsé
geit az lpok viseli. Ezek a beutaltak a vasúti költsé
gen kívül egyéb kiadást nem íijzetnck. A nem in
gyenes helyre való beutalással járó költségek a kö 
vetkezők: Teljes ellátás (napi háromszori étkezéssel, 
borravalóval! 2.40 P.. Kar taksa május 10 töl — ju
nius lóig, és augusztus 20-tól szept. 30 napi 0.10 P., 
junius 10 — aug 25-ig napi 0.32 P., harmadosztálya 
kedvezményesfürdő jegy: P 0.50. Egyszeri kötelező 
orvosi vizsgálat: 1.50 P., Hatósági be és kijelentő-lap 
(10—io liH.) 20 fillér. Felhívjuk azokat a kartár
sakat, akik ezt a kedvezményes gyógykezelést igény
be akarják venni, forduljanak további információ
ért a testület irodájához.

Rövidesen megkapják arcképes igazolványaikat 
a legális iparosok. Az Ipartestületek Országos Köz
pontja március 25-én pénteken díszközgyűlés kere
tében ünnepelte fennállásának ötéves évfordulóját. 
A díszközgyűlésen felszólalt vitéz Petneházy Antal 
iparügyi államtitkár, aki Bornemissza minisztert 

képviselte. Kijelentette, hogy az iparosság ne keres
se a szétválasztó vonalakat, hanem ázt, ami egyesit. 
Ismertette a kormány politikáját, majd bejelentette, 
hogy a legális iparosok arcképes igazolványokkal 
való ellátása egész rövid idő kérdése. Báró Babar- 
ezv István tanácsnok a főváros nevében. Éber Antal 
a Kereskedelmi és iparkamara, Radó Rezső és Mar- 
schall Béla a vidéki kamarák, Kovátsek Ferenc a fő
városi, Kovács Mihály a vidéki iparosok nevében 
köszöntötték a jubiláló IPOK-ot.

A kávéházak újságjainak megcsonkításáról írja 
az Esti Kurír „Ma hallottam" rovata, hogy a pesti 
törzskávéházak vendégei közös akcióra készülnek a 
kávésipartestületnél. amelynek vezetőségét arra 
akarják kérni, hogy büntetés terhe mellett tiltsa meg 
vendégeinek a képestijságok képeinek kivágását. Az 
egyik körúti kávéház élelmes ujságosboya, akinek 
legtöbb kellemetlensége van abból, hogy a reggel 
megérkezett képeslapok délben már képek nélkül 
kerülnek a vendég asztalára, nagy ákombákom be
lükkel felirta valamennyi képcsujság borítékjára 
..Megbűnhődik, ha van képe kitépni a képet."

Nincsen többé látszatadó a kereseti adónál A 
lvözigagatási Bíróság 60-1936. K. B. szánni határo
zatában kimondotta, hogy az általános kereseti adó 
alá vont jövedelmek nagyságát nem lehet az adózó 
életkörülményeiből következtetve megállapítani.

Mester vizsgálóbizottságok hatásköre. Adott eset
ből kifolyólag az iparügyi miniszter közölte az egyik 
kereskedelmi és iparkamarával, hogy a mestervizs- 
gálóbizottságnak, miután már határozott valamely 
meslervizsgálásra bocsátás iránti kérelem tárgyában 

melynek során a kamara is meggvöződést szerez
het az iratok helyességéről —, nem áll jogában 
újabb határozatot hozni, hanem kötelessége a kitti 
zött mestervizsgálatot lefolytatni. Amennyiben a 
mestervizsgálóbizottság tagjai e kötelezettségüknek 
nem tesznek eleget, vélnek az ipartestületi fegyelem 
ellen, meri eljárásukat a tisztükből folyó kötelezett
séget és tett fogadalmakat szegik meg. ami miatt az 
1932:VIII. te. 25. §-a értelmében az ipartestületi szék 
előtti eljárásnak van helye. — (36.637/1937. Ip. M.)

Közkereseti társaság ipar jogosít v anyának hatálya 
nem szűnik meg amiatt, hogy a társaságból egy tag 
kilépett. Ez a körülmény az iparhatóságnak bejelen
tendő, mint az ipar álladókéban bekövetkezett válto
zás. Ha azonban a közkereseti társaság tagjai közül 
a képesített társ vált ki. ami az iparhatóságnak ter
mészetesen szintén bejelentendő, a társaság legké
sőbb három hónapon belül köteles újabb képesített 
társról gondoskodni és őt az iparhatóságnak bejelen
teni. Ennek elmulasztása az ipar jogosítvány meg
szűnését vonja maga után.

ZWACK LIKŐRGYÁR elsőrangú gin t, whisky t, 
vermuthot, kész coctailt és tokaji borból főzött 
Brandyt (Konyak) hoz forgalomba, amelyet bármely 
külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a kar
társak szíves figyelmébe. Fenti öt cikk sok külföldi 
márkánál még jobb is. Mixeléshez páratlanok. Kérjen 
coctail-reccptet! Kecskeméti barackpálinkája a leg
jobb a maga nemében. Unicum versenyen kívül.

A legmelegebben ajánljuk Schneider Imre (Sip- 
u. 16.) készítményeit; Ízléses cseppfogókat, díszdu
gókat és tálcákat. Praktikus felhasználásától elte
kintve is, csinos és tetszetős kinikkelezé- 
siik nagyban emeli a terítékeket — Rendkívül jutá
nyos áron. nagybani vásárlásnál a cseppfogókat már 
30 filléres árban árusítja a fenti cég.

A B R O S Z T
BLAII é s  ENGEL
TE X T ILÁ R U K I  K I: S / I I  O K  

Telefon: 180—643

színeset és fehéret 
h a n g e rlit és törülközőt 
kikészitőnél vegyen 
Kívánatra megbízottunkat küldjük 

BUDAPEST, V.,
GRÓF TISZA ISTVÁN UCCA 11.
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Alapiltaíofí: 1885. HENNENFELD Alapitíatotí: 1885.

J É G S Z E K R É N Y G Y Á R
Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészü
lékek, elektromos fagylaltkésziiőgépek és konzervátorok

BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 6. SZÁM TELEFONSZÁM: 115-646.

Ifj. G rünw ald Mól*
Ferenc József-rakparí 6.

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

tü k ö r sz iik s é g le té t
beszerezné, vagy üvegezési 
m u n k á l a t a i t  k i a d n á

sa j á t  é r d e k é b e n  kérjen ajánlatot 
TÜKÖR ÉS ÜVEGÁRUHÁZTÓL
Népszinház-ucca 33. Te le fon: 338—613 
Használt be lga -tükrök  nagy választékban

FIGYELJÜNK! ? & undT e°s?
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!

védjegv

Magyar Játékkártyagyár R.-T1

PIATHIK NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., R o ttenb ille r-u . 17.

Telefon: 1-310-03, 1-463-71. 
Alapittatott 1824. I

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

minden színben a legolcsóbb árban készít
KRONEMER DÁVI D
Budapest, X., Kőbányai út 

sarok.) Telefon:

márványipari 
39. (Hungária 
1-378-Gí).

üzeme,
körút

Kapható:
B erk o v its
papirárugyár 
kávéházi, éttermi 
és cukrászati 
kellékek 
BUDAPEST,
VII,  SÍP UCCA 4 
T elelőn: 142-531

köiöahígemíg

Qíasne r  Ide  rí.
u d v a r i s z á íf itó

s ü t ő  és  rfá p sze rgyá r
Budapest V., 'fzt. S stván  k r t. 6 .

___________________ !T e l e f o n '  1 - 1 1 0 - 2 0 . _________

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

Telefonok: 1-140-44. és 1-184-64.
Ajánlja a kiváló minőségit márkás fajborait 

palackozva és hordóíételben.

NAGY IGNÁC
BUDAPEST, VII. KÁROLY KÖRÚT ».

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivattyúk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók, címkék slb. T: 1-415-15

vegyitermékek gyára R.-T. 
B u d a p e s t ,  XIV„ Cserei-u. 14. 
Telefon : 2-966-8G, 2-968 94.

P á lp u fz ta i s a it  
H e ller  d o b o z  

e m m e n th a li
® G l * b y  S a | É  kávéházakban 

nélk ülözhetatlnn

Felelős kiadó: Cserei Zoltán.
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai mííintézcte, 

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5
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