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M11U)L N E  F E L E D K E Z Z  ÉK MEG?
Június 5-ig megfizetendő a 11. negyedévi iizlelbér 

második részlete.
Június O-ig megfizetendő a nem álalányozott és 

nem zenés kávéházak vigalm i adója.
Június 10-ig tartoznak az adoközösség tagjai 

megfizetni június havi forgalm i és fényűzési adó- 
álalányukat.

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

Június 20-án déli 12 órakor az ipartestület ta
nonciskolájának évzáró vizsgája.

Június 20-ig befizetendő az álalányozott és zenés 
kávéházak vigalm i adója.

Június 23-án d. u. 5 órakor előljárósági ülés az 
ipartestület tanácstermében.

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

Az amúgy is ezer gonddal küzdő m agyar iparos
ságnak volt egy kategóriája, amely a legnehezebb 
gazdasági helyzet dacára is igyekezett nívóját fenn
tartani, a rá rótt kötelezettségeknek megfelelni és be
tölteni azt a feladatot, am elyre hivatva van. Annak, 
hogy a magyar vendéglátó ipar úgy, ahogy meg tu
dott élni, talán elsőrangú tényezője volt az, hogy az 
ipar belső berkeiben meg tudta a békességet óvni, 
m unkásainak a többi iparágnál kedvezőbb kereseti 
lehetőséget biztosított úgy, hogy ezek is megelége
déssel és szeretettel töltötték be m unkakörüket.

Az iparnak ezt a békés m unkáját teljesen meg
zavarta a m. k ir. kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszter úrnak az a rendelete, amely az eddigi 
rendszer teljes kiküszöbölésével az évszázados borra
való rendszer helyébe a százalékos kiszolgálási dijat 
léptette életbe.

IP A R T E S T Ü L E T I TA N O N C IS K O LÁ N K  
ÉVZÁ R Ó  VIZSGÁJA

Értesítjük ipartestületünk tagjait, hogy ipartesüi- 
letünk tanonciskolájának 1935— 1936. évi évzáró vizs
gája folyó évi j ú n i u s  2 0 - á n  ( s z o m b a t o n )  d é l i  12 o k a 
k o r  fog testületünk tanácstermében megtartatni.

F e lkérjü k  a testület összes tagjait, különösen a 
tanonctartó kartársakat, valam int a tanonciskola fe l
ügyelő bizottságának tagjait, hogy e vizsgán minél 
nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.

Kartársi üdvözlettel:
M a r t o n  J ó z s e f  s. k. M é s z á r o s  G y ő z ő  s. k

a tanonciskola igazgatója. elnök.

JVTeéfiivó
A Budapesti Kávésok Ipartestük*lének Elöljáró

sága 1936 évi június 23-án (kedden) délután 5 ó la 
kor az ipartestület tanácstermében 

Ü L É S  T
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.

Budapest, 1936. június 1-én.
Dr. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.

főjegyző. ______  elnök.

Évek hosszú során fo lyt a harc e kérdés körül 
és nem volt esztendő, am ikor egyik vagy másik ha
tóság fel ne vetette volna ezt a kérdést. Mindeddig  
kérvényeink, összegyűjtött adataink és a gyakorlati 
élet viszonyaira való hivatkozás utján sikerült az i l 
letékeseket meggyőzni arról, hogy az eddigi rendszer 
megbolygatása nem kívánatos.

Most azonban bevalljuk, vereséget szenvedtünk, 
mert a m inisztérium  az előzményekre való tekintet 
nélkül, nem kérdezve senkit és semmit, hatalm i szó 
val léptette életbe ezt a rendszert.

H iába volt az érdekelt iparoknak együttes fel- 
jajdulása, hiába a rendelet h ibáira való rámutatás, 
eljárásunk és kérésünk eredménytelen volt, ma már 
az egész országban a vendéglátó iparosság százalékos 
rendszer szerint tartozik d íjazni személyzetét.

Sajnos a propaganda ezt a kérdést éveken át elle
nünk használta ki. fökép a szakszervezeti agitáció 
jelszavai érvényesültek, am ikor a megalázó borra
valóról, a hosszú m unkaidőről, meg a tüdőbajos pin
cérről szavaltak.

A hatóságok az idegenforgalom szempontjaival

Budanesti Központi Általános*tőv4ros kávéházi, szállodái é» 
Tejcsarnok Részv.-Társ. kávémáré.ei».k «áiu«>ia
VII., R otten b iller  ucca 31.
Telefon: *46-2-65, 35-0-16. Interurbán: 34-6-68. _______________ _

Tojás osztály
Sürgönyeim: „Közlej Budapest"
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érveltek e rendelkezés melled, mondván, hogy Ily mó
dón Magyarország egy abuzuslól szabadul meg

Minden szempontot meg tudunk érteni és tu
dunk méltányolni. 11a a borravaló rendszer szociális 
és idegenforgalmi szempontból annyira kifogásolható 
a kávéházak és vendéglők borravalójának megszű
nése után még mindig élni és virulni fog az auto- 
laxikon, a különböző fürdőkben és egyéb gyógyhe
lyeken, a ruhatárakban és a társadalmi élet egyéb 
helyein. El tudtunk volna képzelni olyan ha
tósági intézkedést, amely ezt a kérdési az egész vo
nalon gyökeresen rendezi, azonban ötletszerűséget 
látunk abban, hogy pont csak a vendéglátó ipar ke
rül rendszabályozás és reform alá.

Alig néhány napja, hogy a rendelet életbe lépett 
és így annak konzekvenciáit még nem tekinthettük 
át. Azt az egyet azonban megállapíthatjuk, hogy 
minden hírlapi közleménnyel, hasábos nyilatkozatok
kal ellentétben a kávéházak személyzete nem örül 
neki. Keresete a legtöbb helyen megapadt és az a lel
kesedés, amivel „állítólag11 a rendelkezést fogadták, 
hamarosan lelohadt, ha ilyesmiről egyáltalán beszélni 
lehetett.

Mert a dolgozó munkások túlnyomó többsége 
lelve várta a rendelet életbeléptetését. Örömről csak 
azokban a körökben lehet szó, amelyek a maguk pe
csenyéjét a borravaló rendszer lángjainál akartak 
megsütni, akik a minisztériumnak ezt a rendelkezé
sét a maguk propaganda céljaira akarták kihasznál
ni. Ezek pedig egyes munkásszervézetek, amelyek 
maguk sem jöttek teljes mértékben a maguk szám
adására. Az egyik a „Nemzeti Munkaközpont" nevű 
szervezet, amelynek munkásságát eddig nem igen 
ismertük, a másik a régi szakszervezet, amely 
elöl a kezdeményezés dicsőségét az előbbi alaku
lat elhalászta ugyan, de amely végeredményben 
— amint büszkén hirdeti röplapjaiban — cgv bél

alatt közei ezer pincérmunkással szaporodott. — 
A rendelet tehát épp azokat a szervezeteket erősí
tette meg, amelynek támogatása a inai kormányzat
nak nem lehet politikai célja és amelyek ezt a meg
erősödést egy példátlan hangú, az fűtő— ÍUIU évekre 
emlékeztető hangú, röplapban hozták nyilvánosságra.

Es míg a miniszteri rendelet arra kötelezi az 
érdekeit üzlettulajdonosokat, hogy a kiszolgálási díj 
mértékét megállapítsák és azt ulKalmazottuik közölt 
osszák fel, a székesfőváros hatósága áltál láttumozolt 
röpcédula már azt mondja: „Nem ionét a fogyasztók
nak felszámított százalékkal másoknak, mint nektek 
rendelkezni! Ti magatok állapítsatok meg, hogy a 
felszámított százalékot hogyan osztjátok fel egymás 
között! A felosztásba sem a munkáltatónak, sem a 
föpincérnek nem lehet beleszólása, mert azt nein ük 
adják nektek!“

Feleslegesnek tartjuk, hogy e röpcédula állítá
saival polemizáljunk, csak jellemezni akarjuk a tó
nust, amelyre a százalékrendelet alapul szolgált.

Természetesen az agitáció látva azt, hogy a bor- 
ravaiórendszer megszüntetése a személyzet keresetéi 
csökkenti, már most hangoztatja, hogy a munkaadók 
akarják személyzetüket kényszeríteni az új rendszer 
lejáratására. Hogy ez mennyire valótlan, bizonyítják 
előterjesztéseink és javaslataink tömegei, amelyekben 
még a rendelet kiadása elölt számtalanszor kifejez
tük azt az aggodalmunkat, hogy a személyzet kere
sete a százalékrendszerrel meg fog csökkenni.

Hogy ez a jóslásunk bevált és a káosz mind na
gyobb, most már a fizetések emelése került szőnyeg
re. Elimerjük magunk is, hogy a munkásság jöve
delme a borravaló elmaradása folytán kisebb az ed
diginél. Ez annál is inkább áll, mivel bár a minisz
teri rendelet a borravaló elfogadását nem tiltotta 
meg, a szakszervezeti propaganda a közönség köré
ben indított ily irányú agitációt. Tehetik, mert a 
munkanélküliek, akik a szervezetekben tömörülnek, 
könnyen lemondhatnak róla. Tény tehát az, hogy 
ma egy-két hely kivételével borravalói nem adnak, 
legfeljebb azok a külföldi idegenek, akikel a rende
let meg akart védeni.

Rendben van, tehát beszéljünk a fizetésekről. 
Tudomásunk szerint a munkabérmegállapítóbizott
ság kinevezésének gondolata már felvetődött. De 
már most leszögezzük, hogy üzleteink helyzete nem 
olyan rózsás, hogy egy fizetésemelés költségeit nem- 
létezö feleslegeinkből tudjuk elviselni. Be kell követ
kezni tehát egy minimális áremelésnek, vagyis a 
gazdasági élet törvénye szerint, a megnőtt terheket 
át kell hárítani a fogyasztóra. Természetes az is. 
hogy ez az intézkedés nagyon is kétes sikerű fegyver, 
mert a mi viszonyaink mellett a fogyasztóközönség 
nagyobb terhet alig bír el.

\ an tehát százalék, lesz fizetés, jön egy ár 
emelés, aminek konzekvenciája a forgalom további 
csökkenése lehet. Ekkor aztán újra kevés lesz a szá
zalék, vagy annak kulcsát kellene felemelni, ami le
hetetlen, vagy pedig a fizetéseket újra rendezni. Ez 
egy olyan circiilus vitiosus. amelynek végét ma még 
belátni se tudjuk. Hogy pedig már különböző moz
galmakról szóló rémhírek már szállingóznak, az 
köztudomású.
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Iparunk békéje felborult, felborította azt egy 
miniszteri rendelet, amelyet ötletszerűen máról-hoí- 
ilapra adtak ki. felesleges ma már efelett siránkoz
nunk, nekünk a hatósági intézkedésnek det'erálnunk 
kell, nekünk, mint a polgári társadalom egyik cso
portjának példát kell adnunk a törvénytiszteletböl.

Az étidig történtek teljes mértékben igazolják 
a mi felfogásunkat és prognózisunkat. Nagyon sze
relnök és boldogult lennénk, ha a továbbiakban csa
lódnunk kellene!

Minden körülmények között arra hívjuk fel ösz- 
szes kartársainkat, hogy teljes mértékben tartsák be 
a kiadott és kiadandó rendelkezéseket. Adják meg 
munkásaiknak mindazt, ami őket megilleti, igyekez
zenek üzemeikben a békét és rendet megőrizni.

Eddigi információink szerint a dolgozó munká
sok csaknem kivétel nélkül megegyezlek a rendele
tek végrehajtásának módozataiban. Mi a rendelet 
végrehajtásából nem akarjuk kizárni munkásainkat, 
nem akarunk semmiféle diktatúrát, azt szeretnek, ha 
továbbra is megelégedett, jól kereső munkásokkal 
dolgozhatnánk.

Nem rajtunk múlott, hogy a helyzet megválto
zott!

Lapunk nyomása közben jelent meg a kereske
delemügyi minisztérium alábbi kommünikéje:

„A SZÁZALÉKOS RORRAVALORENDSZEK
NEM HASZNÁLHATÓ FEL ÁREMELÉSRE.

A kereskedelmi miniszter figyelmeztetése 
a kávésokhoz és vendéglősökhöz.

A Magyar Távirali Iroda jelenti:
Winclikler István kereskedelmi miniszter megbí

zásából dr. Árkai) Ferenc miniszteri tanácsos magá
hoz kérette a budapesti szállodások és vendéglősök, 
valamint a budapesti kávésok iparteslíiletének el
nökségét, hogy megbeszélést folytasson velük a szá
zalékos rend szer ről.

Árkai) miniszteri tanácsos ez alkalommal figyel
meztette az ipartestületek elnöksége útján a vendég
látó ipart, hogy a százalékos rendszer bevezetése 
nem használható föl áremelésre. Éppen ezért a mi
niszter már föl is hívta az árelemzö bizottságot, hogy 
a szállodák, vendéglők, kávéházak és panziók árait 
kísérje figyelemmel s amennyiben áremelést észlel, 
a szükséges intézkedések haladéktalan fognnntositho- 
lása végett nyomban legyen jelentést.

Különösen felhívta Árkay miniszteri tanácsos a

megjelent ipartestületi vezetőket, hogy a százalékból 
befolyó összegek felosztási kulcsának megállapításá
nál legyen figyelemmel arra, hogy a kiszolgáló sze
mélyzet egyes kategóriái részére juttatott esetleges 
túlzott részesedés révén más kategóriák jövedelme 
ne csökkenjék az alá a jövedelem alá, amelyet ezek 
a kategóriák a borravalórendszer megszüntetése előtt 
élveztek. Ez a kérdés ugyanis szorosan összefügg a 
legkisebb munkabérek megállapításának kérdésével 
amely csak akkor lesz időszerű, ha a kiszolgáló sze
mélyzet jövedelmére nézve, vagyis a tekintetben, 
hogy a kiszolgáló személyzet a százalékos rendszer 
mellett mennyi keresethez jut, megfelelő tapasztala
tok állnak rendelkezésre.

Az ipartestületek vezetői bejelentették, hogy az 
ipartestület által elhatározott kvótális megosztási 
kulcs nem végleges és ezt a kulcsol az üzletek tu
lajdonosai a tapasztalatokhoz képest állapítják majd 
meg véglegesen. Az ipartestületek vezetői ez alka
lommal is hangsúlyozták, hogy a maguk részéről a 
legnagyobb lojalitással kívánják a százalékos rend
szert és a rendelet szellemét szolgálni. Rcámutattak 
azonban arra, hogy a százalékos rendszert a szociál
demokrata szakszervezet a saját vívmányaként ál
lítja be és a pincérek közt ebből az alkalomból igen 
érezhető agilációt folytat.

Árkay miniszteri tanácsos erre a bejelentésre tá
jékoztatta az ipartestületi vezetőket arról, hogy a 
százalékos rendszer bevezetése körül a szociáldemo
krata szakszervezetnek semmiféle szerepe nem volt 
és a kormány a pincérek szakszervezeti tömörülését 
éppen akkor, amikor a százalékos rendszer bevezeté
sével a kiszolgáló személyzet érdekeit is kívánták 
szolgálni, a pincérek részéről hibás lépésnek tekinti, 
amely semmiképpen sem fogja a pincérek érdekeit 
szolgálni.

A százalék rendelet 
életbeléptetése

A KÁVÉSIPARTESTÜLET NAGYGYŰLÉSE 
1926. MÁJUS 23-ÁN.

A borravalót megszüntető, illetőleg a százalék
rendszert életbeléptető rendelet sérelmes intézkedései 
ellen az érdekelt ipartestületek nyomban a m. kir. 
kereskedelem és közlekedésügyi minisztériumhoz 
fordultak azzal a kéréssel, hogy a rendelet életbelép-

*

Minden kávéhoz mindig valódi 
:Franck: kávépóflékot adjon! 
Jelentős jövedelm et biztosít 

magának!
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Ideiét 0 hónappal halassza cl, illetőleg, ha erre mód 
nem lenne, a rendeletet sürgősen módosítsa.

A minisztérium a beadványokat nyomban tár
gyalni kezdte, sajnos azonban e tárgyalások megle
hetősen elhúzódtak annyira, hogy csak május 2i-én 
jutott kezünkbe egy félhivatalos információ, melyet 
lapunk legutóbbi számában egész terjedelmében kö
zöltünk. A miniszteri utasítás végleges szövegét jelen 
számunkban tesszük közzé.

Minthogy a minisztérium elvi okokból nem já- 
: ült a rendelet életbeléptetésének elhalasztásához, az 
iparlestület elnöksége május 23-án, szombaton déli 
12 órára, sürgős nagygyűlést hívott össze.

ipartestületünk életében nem volt alkalom, ami
kor a testület tagjai oly nagy számban gyűltek volna 
össze, mint ezúttal, amikor az ipar évszázados rend
szerének megváltoztatásáról volt szó. Több mint száz 
testületi tag vett részt a gyűlésen. A megjelentek 
névsorát a következőkben soroljuk lel:

Mészáros Győző elnök, Gál Arnold, Dr. Strausz 
Vilmos alelnökök.

Bandi József (Bariton),
Berwann József (Deák)
Deák Sándor (Várkert Kioszk),
Bucsinszky Lajos (Bucsinszky),
Bucsinszky Erzsébet (Bucsinszky),
Schwarcz Béla (Közp. Tejcsarnok),
Lengyel Imre (Közp. Tejcsarnok),
Varsa Imre (Palace),
Gerbaud Rt.,
Bauer György (Luxor),
Kölni Ármin (Orfeum), 
özv. Grosz Albertné (Lánchíd),
Szegő András (Spolaricli),
Kraszner Menyhért (Japán),
Gárdonyi Sándor (Országházi,
Gárdonyi Andor (Brioni),
Langfelder Ernő (Szalon),
Bandi Gyula (Carlton),
Brett József (Stefánia Corsó),
Weisberger Samu (Pátria),
Fried József (Elysées),
Ofner Andor (Lukács),
Singer Kálmán (Valéria),

STÚDIUM
dákó és 
irókróta

Oyártja:

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

Síéin Sándor (Lányai), 
vnez B érilia  Gyula (Pozsony).
\  as Jozsci (V as), 
strasser Béla (Orczy), 
la rc s a k  György (Béke),
\ ujha Sándor és Jovics Jenő (.Vluzeuui) 
fö ld es  Jenő (Splendid),
Politzer Tibor (Dunacorsó),
Schaffer Dezső (Parlam ent),
Reiclimann Józsei (Magyarszinház), 
Molnár János (Metropoie), 
aajna üugo (liajna park),
Baiazs a  lem er (naiazs),
Schmiuek M arcell (M iam i),
K lem  M enyhért (O tthon),
Peiper Bipot
Kem ényí Adolf (Polgári),
Czinner Sándor (Santos),
D eák E lem ér (Közp. le jcsarn o k ), 
l ia i in  Ferenc (M odem ),
Pauiin Lajos (JN'egresco),
Ligeti Vilmos (Ceylon),
B hili V ilm os (Liget),
Fried Jenő (Mienk),
Steiner H en rik , (Corvin Á ruház), 
Lissauer G yula (Lissauer),
Szlavek Károly (Gresham),
Fisclier Ármin (Műcsarnok),
Strausz Endre (Bristol),
Langer Károly (Ferdinand),
Grecsner Róbert (Elevátor),
Rajna Rezső (Zanzibar), 
liorti Károly (Emke),
Rajna László (Paviüon),
Kuss Béla (Budai Vigadó),
Kreiner Pál (Oktogon),
Szalay István (Szalay cukrászda), 
Freiwirtli Jenő (Keleti),
Miklósi József (Casino), 
özv. Dénes Lajosné (Központi),
Buzási Árpád (Lido),
Strominer Nándor (Papagáj),
Tihaméry Kálmán (Szeiífert),
Szűz Károly (Opera),
Rónai Miklós (Belvárosi),
Rónai Ödön (Hangli Kioszk),
Csányi Rezső (Capri),
Bauer Jenő (Dubarry),
Katona István (Club),
Klauber József (Terminus),
Bodó Adolf (Bodó),
Gellert Zsigmond (Baross),
Grosz Ödön (Ostende),
Fiala Ernő (Flórián),
Sugár Gyula (Kolozsvár),
Löwy Miksa (Balaton),
Weingruber Ignác (Edison),
Németh Aladár (Britannia),
Herlinger József (Corvin),
Ottó Dezső (Stambul),
Propper Márton (Fészek),
Markovits Lajosné (Markovits),
Spatz P. Béla (Jókai).
Upor Jenő (Liget),
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Pálpufztai salt 
Heller doboz 

emmenthali
Derby sait kávéházakban
_______  nélkülözhetetlen

Upor József (Simplon),
Rozsnyai Sándor (Arizona),
Tarján Vilmos (New-York).
Reiner István (Vígszínház).
Kaiser Sándor (Hadik).
Zoltán Tléla (New-York).
Pásztor Zoltán (Royal).
Ádám Károly (Csarnok).
Ginek Ábrahám (Abonyi).
A gyűlés felszólalásai Mészáron Győző elnök be

szédével kezdődtek, ki részletesen ismertette azokat 
az okokat és helyzetet, amelyek a gyűlés összehívá
sára okul szolgáltak. A borravalórendszer megszűnte 
tését és a százalékrendszer bevezetését elrendelő mi
niszteri rendelet kiadása után nyomban megtel lük a 
szükséges lépéseket. Kértük annak életbeléptetésé
nek elhalasztását, esetleges módosítását. Nap nap 
mellett vártuk a választ előterjesztésünkre, míg most 
e napok folyamán egy félhivatalos információt 
kaptunk, mely szerint a rendelet május 26-án csak
nem változatlanul életbelép. Utal arra. hogv az ipar- 
testület kimerítő és részletes előterjesztésében ránni- 
latott a rendelet egyes pontjainak végrehajthatatlan 
voltára és e célból felolvastat ja annak szövegét.

Az elmúlt napok folyamán alkalma volt a ren
delet intézkedéseivel részletesen foglalkozni, adoll 
helyzettel állunk szemben, a hatóságok intézkedéseit 
végre kell hajtani. Az élet fogja megmutatni, hogv a 
rendelet keresztiilvihető-e és mennyiben. Most tehát 
arról van szó. hogy a testület összes tagjai egységesen 
járjanak el a rendelet végrehajtása körül. Plakátok 
kifüggesztése, étlapok megjelölése van előírva, e cél
ból nyomtatványokra és bélyegzőkre van szükség, 
ezeket az ipartestület készítteti el és bocsátja a kar- 
társak rendelkezésére.

A rendelet bizonyos magánjogi vonatkozású kér
dések elintézését az iparfizőknek tárttá fenn. Igv a 
százalék megállapítása a 15%-os határig, úgyszintén 
az egv nengőn alóli összegeknél felszámítható kiszol
gálási díj megállapítása a munkaadó joga. A számla
adási kötelezettség, úgyszintén a százalékos részese
dés hetenként való szétosztási kötelezettsége fennma
radt. Az elosztás ellenőrzésének kercsztülvihetősége 
érdekében másolattal bíró perforált blokkok lesznek 
használandók.

Nvugodintik bele egyelőre a dolgokba és igye
kezzünk a rendeletet a lehetőség szerint simán ke
resztülvinni az életbe Arra kéri a kartársakat, hogy 
amennyiben a rendelet végrehajtása tekintetheti fel
világosításra lenne szükségük, kérdések alakjában 
terjesszék azokat elő.

Dr. Stein Sándor, mint az inartestületek megbi-

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

H ű tő b e re n d e z é s e k
F a g y la lt a é p e k
minden célra — minden nagyságban

Magyar Felvonó és Gépgyár Rt.
WE R T H E I  H " " ~
F. és Tsa. Utóda - HUtőgéposztály
Bndapest, VI., Leltei ncca 12. Telefonszám: 98-3-32

zottja járt el a magyarázó rendelet kiadása tárgyá
ban. Ismerteti a történteket. Főkép .3 kérdés magya
rázatára volt szükség: Hol nem kell az új rendszerre 
áttérni? A piakát szövegének egyszerűsítése, és az 
elosztás módjának szabályozása. Mindezekre a kér
désekre vonatkozólag a kiadott informál i '. valamint 
a még megjelenő miniszteri utasítás fog rendelkezni, 
\ munkaadó és alkalmazott viszonyába a rendelet 
nem szól bele.

Elnök sajnálattal említi fel, hogy a 2ö-án életbe
lépő rendeletnek 23-án még nincs inog a végleges 
v ógrchajtási utasítása.

Upor József: mindennemű rekriminációl feles
legesnek tart, a rendeletet végre kell hajtani. \  fon
tos az. hogy a százalékos kulcs megállapításánál 
egyöntetűen járjunk el.

Weincjruber Ignác n jövőre nézve kér program 
mot az elnökségtől. A rendeletet most már végre 
kell hajtani. A százalék elosztására nézve mindenki 
a maga személyzetével állapodjék meg. A blokk-rend
szer lehető egyszerűsítését kívánja. Azt hallotta, hogy 
egyesek az árakat máris felemelték, hogy személy
zetüknek nagyobb fizetést adhassanak. Ezt az eljá
rást nem helyesli, mert még nem tudjuk, hogy az új 
rendszer folytán minő új terhek hárulnak reánk.

Reiner István kérdi, hogv a blokkok beszerzésé
nek költségeit ki viseli? Változatlan marad-e az al
kalmazottak kereseti adója és OT1 járuléka? A fő 
pincérek alkalmazása eddig szabad megállapodás tár
gya volt. milyen arányban f<>g részesedni a százalék
ból? A nappali és esti pincérek részesedésének ara 
nya? A százalék iránt való egységes megállapodást 
megnehezíti az. hogy a vendéglők a százalék kulcsát 
10%-ban szabták meg. A főpíneérek jogi helyzete 
szenved-e változást?

Grosz Ödön: Az ipartestttlet beadványa nagyon 
logikus volt. Köszönetét mond az elnökségnek, saj 
nos, hogy a sok utánjárásnak nem volt a kellő ered 
ménye. Indítványozza, hogy a százalék kulcs ne le
hessen kisebb, mint 10%. 1 pengőn alól pedig 10 
fillér. — —

Földes Jenő kérdi, hogy a főpincérekkel és a 
pincérekkel kötött megállapodások továbbra is ér
vényben maradnak-c. vagy érvényüket vesztik? Lo- 
hef-c a pincéreket az üzemek szerint osztályozni?

Fried Géza javasolja, hogy miután a rendelet 
a 15% maximális kulcsot iria elő. egysegésen ez a 
kulcs legyen alkalmazandó. Az elszámolás alapja a 
tényleges forgalom 15%-a legyen. A föpincér és a 
pincérek közötti elszámolás az üzletek intern ügye.

Deák Elemér a nyári üzemek kisegítő személy
zetének díjazása ügyében szólal fel .
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FIGYELJÜNK! ÉS FIAIKbutmpest
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T*

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

Telefon: 31-0-63, 46-3-71. 
védjegy- Alapillatolt 1824.

\  un József: Lehet-e a kis üzemekben a százalé
kot az árakba beszámítani?

Dr. Strausz Vilmos: A százalékot mindenkép fel 
kell számítani.

Randi József a felszólalásokból azt látja, hogy a 
kartársak nagy része tévesen értelmezi a rendeletéi 
A rendelet kimondja, hogy minden tételről számlál 
kell adni és az elszámolást ezek alapján kell meg
ejteni. Ez mindenüti nagy adminisztrációs és ellenőr
zési terhet jelent. A főpiacén rendszert továbbra is 
lenn akarjuk tartani. A főpincérek eddig bizonvos 
terheket viseltek, feleltek a dubiózokért. Erre az új 
rendszerben nem lesz mód. tehát meg kell adni a 
lehetőséget arra. hogy továbbra is betölthessék fel
adatukat.

V. Berlint Gyula: A blokkrendszer a nagvforgal- 
1,111 üzletekben keresztiilvihetetlen. Ha a 'főpincér
’p ? " . kt'1)es blokkot a(bli> a személyzet károsodik 
Kérdi, hogy az újságos gyerek minő százalékot fog 
kapni es mi történik, ha a vendég nem fizet?

Vpor József javasolja, hogy a testület sürgősen 
állapítsa meg a százalék kulcsát és figyelmeztesse 
tagjait arra. hogy aki ez ellen a határozat ellen vél. 
az ellen tisztességtelen verseny mialt eljár

Mészáros Győző elnök: a ' testület csak' megfelel",
Ioimaban hozhat kőtelező határozatokat. Felesleges
nek tartja a rendelet kritikáját, ma azért gvűltün- 
eg>be hogy a rendelet végrehajtásának módját be
széljük meg. A jövőre nézve nyilatkozni nem'képes, 
be kell várnunk az események kialakulását. Indítvá
nyozza. hogy a fővárosi kávéházakban egységesen a 
rendeletben megszabott maximális kulcsot fogadjuk 
eb azzal, hogy az egy pengőn alóli fogyasztásnál, 
(kíntól nélkül azok összegére a minimum és maxi

mum mindig 10 fillér legyen. Senki se essen abba a 
hibába, hogy személyzetének fix fizetést ad. amit 
különben a rendelői szelleme is kizár. A munkabérek 
megallapitasa tekintetében tudomása szerint naniren 
den van a munkabérmegállapító bizottság kiküldése 
várjuk meg ennek munkáját. Ebben a válságos pil
lanatban összetett kézzel kéri a kartársakat, legyenek 
szolidárisuk, ne akarjon senki a zavarosban halászni 
Minden feltett kérdés a legcélszerűbben úgy jnióy. 
hetó el, hogy mindenki a saját személyzetével házi

Hattyú gőzmosó
RllftnTVAll VTI TT1 ______t 1

és fehérnemű
n . -  -- --------------------  kölcsönző vállalat
Budapeík VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 38-6-50

° r,!fáB .,c*n?*y?bb1 Bö*n,o,ó üzeme, legmodernebbül' 
berendezvel Legkíméletesebb mosási-rendszer

„MUSZTAFA“ kávéfőző gép
legújabb tipusu, a lig  használt jutányosán

eladó
Vásárcsarnoki biiffé, Vámház-köruf 1 sz.

értekezletet tart, amire joga van, és így oldja meg a 
felmerülő kérdéseket. Határozati javaslatot terjeszt 
elő, amelyre névszerinti szavazást rendel el. A szava
zás eredménye mindenkire kötelező, annak határo
zata minden tagnak, tehát a távollevőknek is meg 
fog küldetni. Felemlíti, hogy a vendéglői 10%-os 
kulccsal szemben bizonyos aggályok merültek fel. 
főleg azok részéről, ahol kettős üzem van. A kávé 
házak azonban többet nyújtanak vendégeiknek, mint 
a vendéglők és ez a különbség megéri az 5% különb
séget.

Előterjeszti a következő határozati javaslatoi:
A Budapesti Kávésok Ipartesliiletének 1930. évi 

május 23-ra összehívott gyűlése a megjelent 100 tag 
egyhangú szavazatával a következő határozatot hozta:

„A Budapesti Kávésok Ipartestülele kimondja, 
hogy az 1930. évi 2.787 K. K. M. számú rendelőiéi 
olyképen hajtja végre, hogy a felszolgáló személyze
tet megillető kiszolgálási díj fejében 1.— pengőn 
aluli tételeknél egységesen 10 (tíz) fillért, egy pengőn 
felüli tételeknél 15 (tizenöt) százalékot számíttat fel.

Ezt a határozatot az ipari tisztességről és a tisz- 
tességtelen versenyről szóló törvényes rendelkezések 
védelme alá helyezi és megbízza a testület elnöksé
gét, hogy a határozatot megszegőkkel szemben min
den törvényes eszközt vegyen igénybe.

Ezt a határozatot minden jelenlevő szavazatá
val kötelezően tudomásulvette és utasította az elnök
séget. hogy azt minden ipartestületi taggal hason cél
ból közölje."

Végül kimondja, hogy sajnálattal vesszük tu
domásul ezt a reánk kényszerűen helyzetet, mely
ben sem a közönség, sem a személyzet nem jár jól. 
Mindenütt, ahol a százalék rendszer dívik, ott is van 
borravaló.

Tarián Vilmos a hangulatból azt látja, hogy a 
gyűlés a 15%-os kulcs melleit foglal állást. Szóvá 
leszi a határozat szankcióit. Saját sorsunkról vau 
szó. láttuk már eddig a dumning árak eredményeit, 
ezen a téren ne legven dumning. A minimális 10 fii 
térés tételek megosztáséi kérdi Végül reámufal a 
szórakozóhelyek, mulatók helyzetére, ahol a 1 á r
megállapítását lúhnagasnak tartia.

Linók, amennyiben a mulnlóeiigedélyesekröl vau 
szó. azt javasolja, hogy ezek külön határozzanak el 
egv alacsonyabb kulcsot.

Még egy körülményi Iái szükségesnek felemlíte
ni: A borravaló kérdés körüli polémiában az a vád 
emelteiéit, hogy a kávésok és vendéglősök azérl el
lenezték a rendszerváltozást, meri a nagy óvadékok 
visszafizetésétől lelnek. Megfelelő statisztikai adatok

Kristály ásítányos forrásuiz. csak Szent Lukács uédjeggyei eredeti.
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birtokában kijelenti, hogy az óvadékok összege 
arányhdamd kevés és hogyha valakinek az óvadékok 
korul nehézségei lennének, az ipartestülel készséggel 
igyekszik a nehézségeket elsimítani.

Reményi Adolf és fíeiclmumn József felszólalása
titán

Elnök a határozati javaslatot újból felolvastál ja 
es a névszerinti szavazást elrendeli. A jelenlevők kö
zül ketten nem szavaztak, a többi 104 tag a javasla- 
h)l egyhangúlag elfogadta.

Elnök a szavazás eredményét kihirdetve, a tago
kat nyomatékosan arra kérte, hogy azt szigorúan 
tartsák he. Ezek után a gyűlést herekeszlette.

a legolcsóbban szerezheti be napi szükségletét 
az alanti cikkekben:

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

Málnaszörp
(05% cukortartalommal, utóprés mentes sucous- 
ból)

J e g y z ő k ö n y v
Felvétetett 1930. évi május hó 25-én a „Central" 

kávéház külön helyiségében.

Olívaolaj
(akár valódi olasz, akár belföldi gyártmány)

Szardínia
(Nice, Ciné és egyéb portugál minőségek)

Jelen voltak: Mészáros Győző, a Budapesti Kávé
sok Ipartestületének elnöke, Remiin Lajos (Primo of 
Wales), Flnschner Aulai (Móniin Hongé), fíauer Jenő 
(Anna bar). Csányi Rezső és Flnschner Ernő (Capri). 
Kaiser Sándor (Hadik Taverna), Rajna László (Zan- 
zibar), flirsch Jenő és Mihók István (Atelier). Quill 
ner Sándor és Tofis Ernő (Tabáni, Mezei Géza (Kék 
egér). Mezei László (Etoile). Slrommer Nándor (Pa
pagáj) (Rajna Hugó (Szalma bar), Rozsnyói Sándor 
(Arizona), Tarján Vilmos (Nem-York), Szeyő András 
(Spolarich). Enetovics János (Párisién Grill), mulató 
engedélyesek.

Mészáros Győző elnök a megjelenteket üdvözöl
ve. ismerteti az érlekezelet tárgyát, a m. kir. keres
kedelem- és közlekedésügyi miniszter 2.787. K. K. 
M. számú rendeletének végrehajtását. Hivatkozik 
arra, hogv a budapesti kávésok ipartestülete folyó 
évi május 23-án hozott határozatával a kávéházak
ban felszámítható százalék nagyságát 15%-ban álla
pította meg. Minthogy ez a százalék a mulatók fo
gyasztási tételhez viszonyítva lúlmagasnak látszik, 
külön megállapodásra van szükség.

Az értekezlet jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Rozsnyói Sándor és Mihók István urakat kéri fel.

Többek hozzászólása után a megjelentek név
szerinti szavazás eredményekéi) kimondották, hogv 
a budapesti mulatókban kiszolgálási díj fejében 
egységesen 12. azaz Tizenkettő százalékot fognak 
felszámítani. Ezt a határozatot az értekezlet a tisz 
lességtelen versenyről szóló törvény védelme alá he
lyezik és kimondják, hogv az ezen határozat ellen 
vétőkkel szemben a törvényes eszközöket veszik 
igénvbe.

Indítvány tétetett az iránt, hogv az ipartestíilel 
kéressék fed saját kebelében a mulatóengedélvesek 
szakcsoport iának megszervezésére azzal, hogv az 
iigvok irányítására az ipartestedet kéressék fel.

Elnök kijelenti, hogv ez indítvány keresztülvite

K á vé h á za m a t
özneqtiséa miatt át- illetoe eladni szándékozom 
Társulásról Is lehet szó. Érdeklődések és alán- 
latok a kladóhiualalba, Rökk Szilárd-u. 31. kéretnek, 
„EbflDÓ Kfll7Éf5rtZ“ jeligére.

Szardellagyürük
ÍArrigoni és Soeeietc gyártmány)

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

Telefon: 39-2-77.

lének — minthogy a megjelentek mindannyian ipar
testületi tagok, — akadálya nincsen, úgyszintén ter
mészetes az is, hogy az ipartestíilel és annak szer
veinek működését elnök vezeti.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott, mire 
több tárgy nem lévén, elnök az értekezletet here 
késztette.

Kmf.
Rozsnyói Sándor s. k.
Mihók István s. k. Mészáros Győző s. k.

hitelesítők. elnök

H i v a t a l o s  r é s z
A százalékrendelet végrehajtási 

rendeletéi
Az alábbiakban közöljük a ni. kir. kereskedelem 

és közlekedésügyi Miniszter Urnák a 2.787—1930. 
számú rendelet végrehajtása tárgyában folyó évi má
jus 22-én 18412—1936. sz. alatt az érdekelt iparles- 
Iöletekhez, valamint a másodfokú iparhatóságokhoz 
intézett rendeletéit. (A budapesti kávésok ipartestíi- 
letéhez intézettet teljes szövegében, a szállodás és 
vendéglős ipartestülethez., valamint a budapesti pen
ziók egyesületéhez intézetteket csak annyiban, 
amennyiben azok elvi rendelkezéseket tartalmaznak.)
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Masináit pa ml a gok, csil-
__ lárok, b illiárdok,

márványasztalok, flizfotelek
■pi-.g n  Zsigmond é< Fia kávéházi berendezők 
F r l G O  Király-utca 44. -  Telefon : 29-1-34

M. kir. kereskedő lom- és közlekedésügyi miniszter.
18.412—1936. szám.

f. K. K. M
Tárgy: .4 fogadókban, szállodákban, penziókban, 

vendéglőkben és kávéházakban a borra 
való rendszer megszüntetése és a százalé
kos rendszer bevezetése tárgyában ki 
adott 1936. évi 2.787. K. K. M. száma 
rendelet végrehajtása.

— Valamennyi másodfokú iparhatóságnak. —
Abból a célból, bogv a fentírt tárgyban és szám 

alatt kiadott rendeletem (alábbiakban: renddel I
egyöntetű végrehajtását biztosítsam, tájékoztatásul a 
következőket közlöm:

A rendelet 1. §-a aziránt intézkedik, hogy azok
ban a fogadókban (szállodákban, penziókban), ven
déglőkben és kávéházakban, amelyekben a borra
való adása eddig szokásban volt. ezt a szokást meg 
kell szűntetni és helyébe a rendelet 3. §-ában meg
batározott módon kiszolgálási díjat kell felszámítani. 
A kiszolgálási díj tehát a borravaló helyébe lép. ami
ből következik, hogy azokban az üzletekben, nme 
Ivekben a borravaló adása eddig nem volt szokás
ban. a kiszolgálási díj felszámítását a rendelet köte
lezővé nem teszi. így pl. nem kötelező a kiszolgálási 
díj felszámítása az olvan söntésekben. vagv kisebb 
vendéglőkben, amelyekben a kiszolgálási maga a tu
lajdonos végzi, vagy amelvekben csapos vagv kisebb 
létszámú személyzet szolgálja ki a vendégeket (fo
gyasztókat). de a csapos, illetőleg a személyzet 
éppen arra való tekintettel, mert a borravaló nem 
szokásos — meghatározott nagyobb fizetés mellett 
van alkalmazva.

A rendelet 2. §-a nem tiltja el a borravaló elfő 
gadását. de tilt minden magatartást, amelyből a ven 
dég arra következtethet, hogv az alkalmazott borra 
valót elfogad. Az a vendég, aki mégis borravalót ad. 
e réven nem mentesül a kiszolgálási díj megfizetésé
nek kötelezettsége alól. Az olvan vendéggel szemben, 
aki a kiszolgálási dfiát nem fizeti meg. úöv kell cl 
iárni. mint azzal, aki a számlája kiegyenlítését meg
tagadja.

A rendelet 3. §-a a kiszolgálási díj legmagasabb 
mértékét a vendég által fizetett számla végösszegé
nek 15%-ában. azokban az esetekben pedig, amelvek
ben ez a végösszeg egv pengőt meg nem halad. 10 
fillérben állapítja meg. Ezek szerint az üzlet tulaj
donos elhatározásától függ. hogv a kiszolgálási díj 
legmagasabb mértékét a vendég által fizetett számla 
számla végösszegének 15*A-áig liánv. például f i .  8 .  10

stb. százalékában állapítja meg. továbbá, hogy az eg> 
pengőt meg nem haladó fogyasztás esetében 10 fii- 
léd,' vagy ennél alacsonyabb összeget, például 2, !. 
0 stb. fillért állapít meg, tekintet nélkül arra. hog\ 
mi-unvi az egv pengőn aluli fogyasztás összege.

Ezekből következik, hogy:
a) az alkalmazottak nem támaszthatnak kívánal

mat arra nézve, hogy az üzlettulajdonos a kiszolga 
lási díjat a megengedett 15%-on belül hány száza
lékban állapítsa meg:

b) a kiszolgálási díjat minden alkalommal, ami 
kor a vendég fizet, fel kell számítani:

c) az alkalmazottak a meg nem fizetett fogyasz
tás után a kiszolgálási díjat nem követelhetik:

d) azokban az esetekben, amelyekben az üzlet
tulajdonos a vendégnek kedvezményes árakat állapit 
meg. a kiszolgálási díj kiszámításának alapja a ked 
vezményes ár alapulvétele szerinti számla összege, az 
alkalmazottak tehát az. elengedett összeg után kiszól 
gálási díjra igényt nem tarthatnak:

e) az alkalmazottaknak csak a számla összege 
után fizetendő kiszolgálási díj jár abban az esetben 
is. ha például egy menüt több személynek szolgálnak 
fel:

fi a kiszolgálási díjat a felszolgáló javára akkor 
is teljes egészében fel kell számítani, amikor a ven
dégeket az üzlettulajdonos az alkalmazottakkal 
együtt szolgálja ki.

Számla (jegyzék, elismervény, nyugta stb.) ki
állítása az egv pengőt meg nem haladó fogyasztás 
esetében nem kötelező.

A rendelet 4. §-a arra kötelezi az érdekelt üzlet
tulajdonosokat, hogy a kiszolgálási díj mértékét a 
3. §-ban meghatározott határok között megállapítsák 
és erről, valamint a borravaló kérdésének és minden 
erre utaló magatartásnak tilos voltáról a vendégeket 
magvar, német, francia, angol és olasz nyelvű hir
detménnyel figyelmeztessék. A hirdetményt az üzlet
helyiségben szembetűnő módon kell elhelyezni, to 
vábbá az étlapon és itallapon is. közölni.

A rendelet a hirdetmény terjedelmét nem íria 
elő. amiből következik, hogv az bármilyen kicsi is 
lehet, ha megfelelően szembetűnő és ennek folytán 
szolgálja azt a célt. amelyet a rendelet a hirdetmény 
elhelvezésének elrendelésével szolgálni kívánt:

A rendelet 5. S-a úgv rendelkezik, hogv a ki
szolgálási díj címén beszedett összeg teljes egészében 
a vendégek kiszolgálásával foglalkozó alkalmazotta
kat illeti, s abból az irodaszemélvzetnek, felírónak, 
ruhatárosnak. konvbaszemélvzetnek. stb. juttatni 
semmit sem szabad. Ebből a rendelkezésből folyik, 
hogv:

a) a kávéházakban például az újságost, szállo
dákban a liftest, penziókban a szobalány! teendőket 
is végző konvhalánvokat a vendégek kiszolgálásával 
foglalkozó alkalmazottak közé kell számítani és a 
kiszolgálási díj címén beszedett összegekből részesí
teni kell:

b) az üzlettulajdonos a kiszolgálási díjban nem

U o c z n i  k - m  u s t á r legyen  m inden aszta lon !
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részesedhetik akkor sem, ha a vendégeket az alkal
mazottakkal együttesen szolgálaj ki;

c) az olyan üzletekben, amelyekben az üzlettu
lajdonos családtagjai is kiszolgálnak, a kiszolgáló 
családtagokat, minthogy ők is alkalmazottaknak te
kintendők, a kiszolgálási díjban részesíteni kell.

A rendelet hivatkozott 5. §-ának azt a rendelke
zését, hogy a kiszolgálási díj címén beszedett össze
get a szokásos bérfizetési napon kell az alkalmazot
tak között felosztani, úgy kell értelmezni, hogy az 
állandó alkalmazottakkal szemben ez a nap a gya
korlatban kialakult bérfizetési nap, az egy-egy napra 
vagy alkalomra felfogadott alkalmazottakkal szem
ben pedig a szolgálat befejezésének az időpontja. 
Azt tehát, hogy a vendég által teljesített fizetés al
kalmával esetről-esetre történjék az egy-egy vendég 
által fizetett, kiszolgálási díjt szétosztása, a rendelet 
nem teszi lehetővé.

A rendelet ugyanezen 5. §-a a kiszolgálási díj 
címén beszedett összegnek megfelelő arányban való 
felosztását írja elő. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a 
felosztási arány megállapításába a rendelet egyelőre 
nem kíván belenyúlni, hanem azt az üzlettulajdonos 
ra bízza. Ebből következik, hogy a kiszolgálási díjat 
csak azok között az alkalmazottak között osztja-e 
szét, akik a házon kívüli rendelésből kifolyólag szol
gálatot teljesítettek, avagy ezt az összeget a kiszolgá
lási díj címén befolyó egyéb összegekhez csatolja, 
amely esetben a házon kívüli rendelésnél a teljesített 
szolgálat tartama alatt beszedett kiszolgálási díj alap
ján kell megállapítani.

Felhívom Címet, hogy a jelen leiratomban fog
laltakat a hatósága területén működő elsőfokú ipar
hatóságokkal haladéktalanul közölje. Egyben utasítsa 
ezeket a hatóságokat arra, hogy a rendelet rendelke
zéseit kellő eréllyel hajtsák végre.

Budapest, 1936. május 22.
A kiadmány hiteléül: 

olvashatatlan aláírás. 
miniszteri sh. igazgató.

Dr. Wineliler István s. k.

M. kir. Kereskedelem és Közlekedésügyi Miniszter. 
18.412/1. 1936. K. P. M. sz.

Tárgy: a fogadókban (szállodákban) vendéglők
ben és kávéházakban a borravaló rend
szer megszüntetése és a százalékos rend
szer bevezetése tárgyában kiadott 1936. 
évi 2.787—1936. K. K. M. száma rendelet 
értelmezése.

A budapesti Kávésok Ipartestületének,
Budapest.

Vili., József körút 38.
A fenti szám alatt folyó évi május hó 7-én kell 

felterjesztésére értesítem az Ipartestületet, hogy a 
borravalórendszer kérdésével hivatali elődeim és az

B a v I l A é t S I  lerakását és javi-
K d r K e i l d l  lását végeztesse

Jakab Józsefnél
Bulyovszky ucca 32 Telefon: 14-6-31

érdekeltségek éveken át foglalkoztak. Alig van kér
dés, amelyet szabályozás elolt egyfelől az érdekellsé- 
geK masielol a minisztérium illetékes szakelőadói 
lieliatobb megvitatás es megfontolás tárgyává tettek 
volna, mint a lenini tárgyban kiadott rendeletem- 
niel szabályozott kérdést, minek következtében Im i i 
den alapot nélkülöz az Ipar testületnek az a panasza 
hogy az érdekelteknek ebben a kérdésben nem volt 
alkalmuk álláspontjukat kifejezésre juttatni.

Amint mar ismételten kijelentettem, nagy súlyt 
helyezek a borravaló megszüntetésére, amelyet nem
csak idegenforgalmunk szempontjából, de az érde
kelt iparok és alkalmazottak szempontjából is elő
nyösnek Ítélek. Epén ezért egyidejűleg arra utasítói 
lám az iparhatóságokat, hogy a rendelet rendelke
zéseit kellő eréllyel hajtsák végre.

Ezek előrebocsátása után, a fenthivatkozolt fel
ierjesztésben előadottakra nézve, a másodfokú ipar
hatóságokhoz intézett és másolatban időzárt leiratom
ban foglaltakon kívül még a következőkről értesítem 
az Ipartestükkel:

Megítélésem szerint annak a megállapítása, hogy 
a vendégek közül hánynak a fogyasztása maradt egy 
pengőn alul, nehézségbe nem ütközik, következőleg 
akadálytalanul kiszámítható, hogy az egy pengőn 
alóli fogyasztások után minő összeg illeti meg a ki 
szolgáló személyzetet. Azt, hogy a fogyasztó által 
teljesített fizetés alkalmával esetről esetre történjék 
az egy-egy vendég által fizetett kiszolgálási díj szét
osztása, a rendelet nem teszi lehetővé. Ennek enge
délyezése nem volna összeegyeztethető a rendelet 
céljával. . u i

Elvárom az Ipartestülettől, hogy a szóbanlevö 
rendelet végrehajtását minden igyekezetével elősegíti.

Budapest, 1936. május 22
A miniszter rendeletéből: 

Dr. Árkuy s. k.
11.

A Budapesti Szállodások és Vendéglősök 
Ipar testületének,

Budupest.
Ezek előrebocsátása után, a fenthivatkozolt fel- 

terjesztésében előadottakra nézve, a másodfokú ipar
hatóságokhoz intézett és másolatokban idezárt leint 
tómban foglaltakon kívül még a következőkről érte
sítem az Ipartetiiletet:

A rendelet 4. §-ában megállapított hirdetményre 
közönség tájékoztatása céljából szükség van. Ennek 
a hirdetménynek az elhelyezése, továbbá az étlapon 
és itallapon való közzététele terjedelménél fogva nem 
okozhat nehézségeket, mert el lehet az — megfelelő 
tipographiával — úgy készíttetni, hogy kis helyet 
foglaljon el.

Ami pedig azt a kérdést illeti, mi történjék azok-

Gschwindt féle
Aqua vitae és egyéb likőr különlegességek, főzelék és gyümölcs konzervek
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bán az üzletekben, ahol eddig a személyzet meghatá
rozott nagyobb bér mellett volt alkalmazva, azért 
mert a személyzetnek borravaló keresete nem volt, 
idevonatkozókig a hivatkozott leiratomban foglalta
kon kívül azt kívánom megjegyezni, hogy ha az ilyen 
üzletekben a kiszolgálási díj felszámítása bevezette
tik, az üzlettulajdonos megitélétöl függ, hogy a ki
szolgálási díjból való részesedés révén a várható 
jövedelemre tekintettel az alkalmazottak eddig élve
zett fizetését csökkenti-e, s ha igen, milyen mérték 
ben. Másfelől természetesen az alkalmazottak meg
ítélésétől függ, hogy a fizetéscsökkentést elfogadják-e 
vagy sem.

Elvárom az Ipartestületiül, liogya szóbanlevő 
rendeletem végrehajtását minden igyekezetével elő 
fogja mozdítani.

Budapest, 1936. május 22.

A miniszter rendeletéből:
Dr. Árkay s. k. min. tanácsos

III.
A Budapesti Penziók Egyesületének,

Budapest.

. . . .  Azokban az esetekben, amelyekben a pen
ziók konyháiban elfoglalt leányok tevékenysége nem 
szorítkozik kizárólag a konyhára, hanem szobalányi 
leendőket is végeznek, a kiszolgálási díj címén be
folyó összegekben a szobalányi teendőket is végző 
konyhalányokat is részesíteni kell. Ellenben a pen
ziók állal alkalmazott szakácsnőket, akik nem vé
geznek a vendégek kiszolgálásával kapcsolatos teen
dőket, hanem kizárólag a konyhában a szakácsnői 
munka elvégzésére szorítkoznak, a kiszolgálási díj 
címén befolyó összegekből részesíteni nem szabad. 
Ezen nem változtathat az a körülmény, hogy a ven
dégek egy némelyikének egyik vagy másik étel elké
szítése tekintetében külön kívánsága van.

Az a körülmény, hogy valamennyi penzióban az 
egész személyzet lakást és teljes ellátást is élvez, 
nem indokolja, hogy az 1936. évi 2787/1936. K. K. M. 
számú rendeletem rendelkezéseit a penziók tekinte
tében módosítsam. A penziótulajdonosoknak minden
kor módjukban áll a rendelet 3. §-ában megállapított 
határokon belül meghatározni a tényleg szedendő 
kiszolgálási díjak mértékét, s ehhez képest azokban 
az esetekben, amelyekben úgy találják, hogy a sze
mélyzet természetbeni ellátására tekintettel a ki
szolgálási díjat alacsonyabban állapítsák meg, ezi 
érdekeiknek megfelelően meg is lehetik. Annak sincs 
akadálya, hogy azokban az esetekben, amelyekben 
a kiszolgálási díjban való részesedés olyan összegei 
tesz ki, amely az alkalmazottak munkájának a ter
mészetbeni szolgáltatások mellett aránytalanul ma
gas díjazását jelentené, a természetbeni szolgáltatá
sokért — természetesen az alkalmazottak hozzájáró 
lásával — megfelelő díjat számítsanak fel.

Nincs akadálya annak sem. hogy azoknak a 
vendégeknek, akik hosszabb időn át tartózkodnak 
valamely penzióban, kiszolgálási díj címén alacso
nyabb százalékot számítsanak fel a penziólulajdouo

sok, mint azoknak a vendégeknek, akik csak egy-két 
napon át tartózkodnak a penzióban. Ennek a kü
lönbségtételnek az a módja, hogy a penziótulajdono
sok a százalékot változóan állapítják meg és pedig a 
penzióban lakás időtartamával arányban. Ezt azon
ban a hirdetményben közölni kell.

Budapest, 1936. május 22.

A miniszter rendeletéből:
Dr. Árkay s. k. min. tanácsos.

H Í R E K

Előljárősági ülés. Iparlestiiletiink elöljárósága f. 
évi június 23-án (kedden) d. u. 5 órakor tartja ren
des havonkénti ülését. Tekintettel a napirendre tü
zűit tárgyak fontosságára, felhívjuk az elöljáróság 
tagjait, hogy azon minél nagyobb számban vegyenek 
részt, annál is inkább, mivel a nyári hónapok folya
mán (július, augusztusban) elöljárósági ülést csak 
rendkívüli szükség esetén hívunk össze

Országos ipari demonstráció Szegeden. Május 
31-én kezdődik és június li-ig tart a VIII. Szegedi 
Ipari Vásár. Ez alkalommal adják át rendeltetésének 
az első magyar kisipari árúmintaesarnokot és ezt az 
alkalmat használják fel a magyar kézmüiparosok 
arra, hogy a kisipari export érdekében demonstrá
ciót rendezzenek. A Szegedi Ipari Vásárra május 28- 
tól félárú vasúti jeggyel, 25-től pedig 50%-os hajó
jeggyel lehet utazni, igazolványok az iparlestiiletek- 
nél és menetjegyirodákban kaphatók.

A pénzügyminisztériumban az adóreformról tár
gyalnak. A pénzügyminisztériumban Vargha Imre 
számszéki elnök vezetésével újból megindultak az 
adórelormra vonatkozó tárgyalások. A kormány már 
évekkel ezelőtt elrendelte az adókódex elkészítését
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és ezzel Vargha Imrét bízta meg. Időközben Vargha 
államtitkár a legfelsőbb állami szék elnöke lett és 
a munkálatok megakadlak. Néhány nappal ezelőtt 
ismét hozzáfogtak az adóreformmal kapcsolatos 
megbeszélésekhez, melyeket Vargha Imre irányít és 
résztvesznek abban a pénzügyminiszter.um l'ötisztvi- 
selői ,továbbá Kölbig Ferenc nyugalmazott osztály
főnök, az adóosztály volt vezetője is.

Ipari és közigazgatási hírek

ipurtestüict szakképviseleti és fellebbezési joga. 
A másodf okú rendőri büntetőbíróság az ipartest Lilét 
fellebbezését azzal az indokolással utasította vissza, 
hogy a 81.161/1928. K. M. számú rendelet értelmében 
csak a jogosulatlan iparűzéssel elkövetett kihágások 
ügyeiben van szakképviseleti jogköre. Ez a megálla
pítás nem helytálló. A hivatkozott rendelet nem tar
talmaz semmiféle oly rendelkezést, amely azt állapi 
tanú meg, hogy az ipartestületeknek csak kontár 
ügyekben volna szakképviseleti jogkörük. Ellenben 
az 1884. XVII. te. 127. §-a úgy rendelkezik, hogy az 
iparhatóságok minden olyan határozatukat, amelyet 
az idézett törvénycikk 111. fejezetében A), II) és C; 
betűk alatt előirt kötelezettségeknek az ipartestedet 
kötelékébe tartozók részéről történt megszegése ese
tén hoztak, az ipartestülettel közölni kötelesek, 
amely az ellen 15 nap alatt fellebbezhet. (25,000'1935
11. M. klh., 8,360/1936. Ip. M.)

Alkalmazott részére ínuiikakönyv ki nem adása. 
Az alsófokú rendőri büntető bíróságok a vendéglőst, 
mint munkaadót, alkalmazottja részére a munka
könyvének ki nem adása miatt az 1884. XVII. te. 106 
és 157. 8S-ai alapján megbüntették.

„A Kihágási Tanács a másodfokú ítéletet meg
változtatja és terheltet a kihágás vádja és jogkövet
kezményei alól felmenti.

Megokoló*: A váddal szemben terhelt azzal vé
dekezett. hogy alkalmazottjának a szolgálati viszonyt 
nem mondotta lel, a nevezett gyógykezeltetése céljá
ból távozott el szolgálati helyéről azzal, hogy lei- 
gyógyulása után szolgálatát ismét folytatni lógja. 
Terhelt azzal is védekezett, hogy a sertett elölte oly 
kijelentést tett. amely szerint munkakönyvére igényt 
nem tart.

Terheltnek ezt a védekezéséi a póleljárás során

Springut Henrik loiás-
u tóda  O fn e r  M árton  nagykCTCSkCdÖ

Budapest, VI., Vasvárt l’ál útra 10. — let.: 21-7-54.
Számos budapesti Uúvcház, étterem és vendéglő 

tiltandó szállítója.

IMPERIAL FÜGEKÁVÉ
legjobb kávéizesitő. ■  Kérje mindenütt! 
Gyártja: DIKK F ID ÉL és TÁRSA, Budapest, IX.,

kihallgatott érdektelen tanuk vallomásaikkal min
denben alátámasztották.

E tanuk vallomásai alapján lényként állapítja 
meg a Kihágási Tanács, hogy sértett a terhelttel kö
tött szolgálati szerződését nem mondotta fel, hanem 
szolgálati helyéről gyógykezeltetése céljából távozott 
el s kijelentette, hogy felgyógyulása után szolgálatát 
ismét folytatni fogja.

Minthogy tehát az nyert bebizonyítást, hogy 
sértett a szolgálati viszonyt nem mondotta fel, mun
kakönyvét a terhelttől nem kérte, aki ennek kiadá
sát ennek következtében meg sem tagadta, terheltéi 
az ellene emelt vád és következményei alól bűncse
lekmény hiányában fel kellett menteni.“

Zwack-likőrgyár elsőrangú gin-t, whisky-t, ver
mutból, eocklaill és tokaji borból lőzött konyakot 
hoz forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló 
itallal egyenértékűnek ajánl a kartársak szíves figyel
mébe. Mixeléshez páratlanok. Diópálinkája és ba
rackpálinkája a legjobb a maga nemében. Nemcsak 
likőrjei, de báritalai is versenyen kívül állanak.

A .Nemzetközi Vásár egyik szenzác ió ja  volt az  idén a 
llennefe ld  1U., jég szek rén y g y ár  p o m p ás  kiállítású. A kiállítóit 
jégszekrények  és e lek trom os a u to m a t ik u s  h ű tő szek rén y ek  úgy 
a belföldi, mint a külföldi lá togatók  köréb en  a leghízelgöbb 
kritikát vá lto tták  ki, úgyhogy még az  u tó d á l lam o k  terü le térő l 
is számos m egrendelés t e red m én y eze t t  a V ásár a közism ert 
m agyar  g y árnak ,  mely példáu l a  vendéglá tó  ip a rb an  im m ár  
évek óta és nagyon m egérdem elten  eg y ed u ra lk o d ó ja  a pi-u-uak. 
Ma m ár el sem lehel képzelni cu k rá szd á t ,  kávéháza t ,  vendéglőt 
a m ár külsőleg is igen te tszetős k iv ite lezésű  H ennefeld-fagy- 
Inllgépek, hű tőszek rén y ek  és k o m p resszo ro s  fagyasztókészü lé
kek nélkül. A külföldi siker te rm észetesen  még örvendetesebb. 
m er t  h ivatva  van a m ag y ar  ipar  h írnevét a h a tá ro k o n  túl is 
növelni.

Kgyébkénl a H ennefe ld  cég k iá l l í tá sán ak  szám os d a ra b ja  
mellett, melyek  egytől-egyig r em ek m ű v ek  a m aguk  nemében, 
különösen feltűnést kelte tt  egy ha la j tós ,  e lek trom os,  a u to m a t i 
kus nagyüzem i h ű tőszekrény ,  mely ó r iás i  k apac i tása  mellett, 
á ram fogyasz tás  tekin te tében  egyben a n n y ira  gazdaságos, hogy 
alig kerül többe üzem b en ta r tá sa ,  m int egy más tipusu h á z ta r 
tási hű tőszekrényé.  Amint hall juk ,  a kiállí tás em e inonstre- 
d a rab ja  egyik b udapest i  k áv éh ázb an  talált  vevőre.

A gyár  legú jabb  modelljeit  k a r tá rs a in k  m egtekinthetik  
a gyár m in tn lerm ében .  Budapest.  VI., ü  uccu ti. szám alatt.  
| ,o |  a gyár  vezetői m in d en k o r  szívesen lá t ják  ipar tá rsa inkn t .  
minden kötelezettség nélküli g y á r lá to g a tás ra .

2Q] ROZSDAM ENTES anyagból, de mégis
CHRÓMOZVA gyáriunk FAGYLALTADAGOLÓ
készülékeket 50, 55 és 60 mm-es adagoló csészékkel, 
darabonként 8.— Pengőért.

Finom fémmunkák Feleki András alpaccaárugyár Budapest, V., Pannónia u. 43.
Telefon : 68— 6 — 48
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Jégszekrénygyár
Jégszekrények, sörkimérőkészülékek, elektromos hűtőkészülékek, elektromos 

fagylaltkészitőgépek és konzerváíorok.
BUDAPEST, V I . ,  Ó-UTCA 6 . SZÁM. TELKFOIV: 11-4 2 9 .

szobafestő, mázoló, fényező és tapétázó

B udapest, VI., H egedűs S á n d o r u c c a  27.
*  Telefon: 20-4-82.

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

N I K O T E X - L Á D A
am elyben nincsen bőségben

N I K O T E X
SZIVAR ÉS CIGARETTA.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József-rakpart 6.

Telefon: 84-3-59. — Üveg és porcellán.

I1 H a n to s  te s tv é r e k  r. t.
fe s tő ,  m ú x o t ó  és  
f a p é f á x ó  iffawiixem

Budapest, VI., Horn Ede-utca 5. Telefon: 19-4-51, 18-5-23. 
Kávéházak, szállodák, éttermek festő, mázoló és fal

kárpit munkálatait művészi kivitelben végezzük.

B O R P A L O T A  R T .
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 14 - 0 - 4 4 . és 18 - 4 - 6 4 .

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
palackozva és hordótételbcn.

I S te in e r  és S z im p e r  I
I  szobafestők, mázolók, disz- és templomfestők. El 
I BUDAPEST, IX, ÜLLŐI-UT 67. — Telefon: 80-6-29. | |

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

minden uinbea a legolcsóbb árban készít 
Í R Ó  N E M É R  D Á V I D  márványipari üzeme, 
Budapest, X , Kőbányai ut 89. (Hungária körút 

sarok.) Telefon: 87-8-M

NAGY IGNÁH pincefelszerelési
dkkek raktára

BUDAPEST, VII. KAROLY KÖRÚT 9.
Ajánija dúsan felszerelt raktárát, ú. m.: borszivatlyúk, 
szurögépekjjjalackokjjiarafadugól^cimkék^stb. T: 41-5-15.

SIDOL fém-, ablak- és márvány- 
, . , « . ^ ílszfiíá8ra a legalkalmasabb!

Cj o Iz I Lipót „ S I D O L u vegyitermékek gyára R,-T. 
Budapest, V li„ Cserei-u. 14. Telefon: 96 6-8G. 96-8-27.

írógépet irodájába, üzletébe, otthonába 
legolcsóbban Édes és Deesy- 

11 él veliet' Alkatrészek, kellékek, karbantartás, 
javítás legolcsóbban. Akácfa-u. 13. Tel.: 44-2-24.

1‘elelös kiadó: (iyenes Dénes.
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai mííintézete, 

Budapest, VJI, Vörösmarty ucca 5.
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