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MIBŐL NE FELEDKEZZÜNK MEG?

Február 16-án (szerdán) d. u. 1 órakor elöljá
rósági ülés az ipartestület tanácstermében.

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

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

Február 28-ig kell beadni az 1938. évre szóló ke
reseti-, jövedelem- és vagyonadó vallomásokat.

Máreius 3-án (csütörtök) d. u. 5 órakor évi ren
des közgyűlés az ipartestület tanácstermében.

NAPIREND:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1937. évről szóló jelentés.
3. Az 1937. évi zárszámadások előterjesztése és 

jóváhagyása.
4. Az 1938. évi költségvetés előterjesztése és jó

váhagyása.
5. Az alapszabályok 16,, 21. és 25. §-a értelmé

ben megüresedett tisztségek betöltése, 5 elöljárósági 
tag, póttagok, 3 számvizsgáló, esetleg megüresedő 
egyéb tisztségek betöltése.

6. Alapszabályok 26. S-ának módosítása (1936. 
évi VII. te. 29. §-a.).

7. Esetleges indítványok. —

M e g h ív ó
A Budapesti Kávésuk Ipartestülete 1938. március 

3-án (csütörtök), délután 5 órakor az Ipartestület ta
nácstermében (Vili., József-körút 38. I.) tartja meg

18-ik ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,

melyre az ipartestület lagjait és a kávésipar barátait 
tisztelettel meghívja.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok nem hatá
rozatképes számban jelennének meg, az f. évi már
cius 10-én (csütörtök), délután 5 órakor az ipartestület 
tanácstermében ugyanezen napirenddel lóg megtar
tatni.

Budapest, 1938. február 1-én.

Di*. Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k.
főjegyző. elnök.

Kivonat az alapszabályokból:
14. 8. A közgyűlés határozatképes, ha azon az 

ipartestületi szavazásra jogosult tagoknak legalább 
10%-a jelen van.

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

Kivonat az 1932. évi Vili. törvénycikkből:
11. 8. Az ipartestületben minden tagnak van ta

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

Tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorol
hatja és az ipartestületben semmiféle tisztet be nem 
tölthet és semmiféle megbízatást nem kaphat az olyan 
tag, illetőleg a tagnak olyan helyettese:

1. Aki gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt áll;
2. aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágy-
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bői elkövetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, 
továbbá, aki fegyházbüntetésre, három hónapol meg
haladó fogházbüntetésre, hivatalvesztésre vagy a poli
tikai jogok gyakorlásának felfüggesztésére szóló ítélet 
hatálya alatt áll:

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

4. aki kel évi tagsági díjjal hátralékban nan.
Az ipartestületi lagsági jogokat az iparosok sze

mélyesen. jogi személyek, a részvénytársaságokat és 
szövetkezeteket is ideértve, meghatalmazott képvise
lőjük álján, közkereseti társaságok az üzlet vezeté
sére jogosított tagjuk útján gyakorolhatják. Az ipar
nak kiskorú javára gyakorlása esetén az ipartestületi 
tagsági jogokat az gyakorolja, aki az. ipart kiskorú 
javára űzi.

A közgyűlés után este 9 órakar. a 'karján étterein 
<11.. Zsigmond-utea 27—29.) különtermében társasva
csora. Egy teríték ára 3.50 P. A társasvacsorán ven
dégeket szívesen látunk. A vacsorán való részvételt 
kérjük előzetesen bejelenteni. Telefon; 13-03-75.

S z o c iá lis  k é rd é s e k
Minden idő és minden esztendő meghozza a maga 

problémáit, amelyek jelentőségükhöz képest kisebb- 
nagvobb erővel megoldatni és érvényesülni kíván
nak.

Ezeknek az. új kérdéseknek előtérbe nyomulásá
ra kétségtelenül bizonyos fejlődés, vagy a viszonyok 
változása ad okot, ami talán nem lenne baj. A baj ott 
van, hogy az évek óta felmerült és az. újabb kérdések 
megoldásának alapjául szolgáló régebbi problémáink 
nem nyertek érdekeinknek megfelelő elintézést.

Ez évben a szociális kérdések kerültek előtérbe. 
Most jelent meg az alkalmazottak fizetéses szabad-

S Z É N !  
IS 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

.. .

a

Kőbányai Polyári Serfőzde
gyártm ánya

ságál szabályozó miniszteri rendelet, mely egyben az 
alkalmazottak minimális munkabérére vonatkozó ren
delkezéseket is tartalmazza. Kiadás előtt áll a ven
dégipari alkalmazottak munkaidejének szabályozását 
tartalmazó rendelet.

(Az idestova második évét élő százalékrendszer- 
íöl ma már alig beszélnek, legfeljebb annyiban, hogy 
azzal senki sincs megelégedve. I

Teljes mértékben elismerjük annak a törekvés
nek jogosultságát, hogy mindenki magának minél 
kedvezőbb anyagi lehetőséget, jobb exisztenciát bizto: 
sítson. De szándék és megvalósulás között sajnos 
nagy a távolság, különösen akkor, ha még a legjobb 
célzatú törekvések megvalósításához is a legkülönbö
zőbb tényezők tekintetbevétele és egybehangzása 
szükséges.

Mindenkor az volt iparunk törekvése, hogy sze
mélyzetének emberi megélhetést, szerény életstandar
dot biztosítson. Ha a kávésipari személyzet kereseti 
viszonyait a más iparágakban — most már sokszor 
hatóságilag megállapított — béreivel hasonlítjuk ösz- 
sze, azt kell látnunk, hogy a mi személyzetünk jöve
delme még mindig az első vonalbeliek között van. 
Elhisszük és elismerjük, hogy az élelmiszerek és 
nyersanyagok drágulása rosszabbá tette a megélhetési 
lehetőségeket, de ezt a tényezőt a legközvetlenebbül 
magunk érezzük, akik ezt az áremelkedést semmikép 
sem tudjuk áthárítani üzemeink exisztenciájának ve
szélyeztetése nélkül.

Eljutottunk oda, hogy az annyiszor kritizált 
dumping árak ma már annyira átmentek a köztu
datba hogy azokhoz nyúlni szinte lehetetlen. Tudunk 
egy esetet, amikor egyik nagyobb üzlet a negyven fil
léres reggeli káyé árát ötven fillérre próbálta fel
emelni. Az eredmény napi harminc reggeli elmara
dása, amit természetesen a személyzet százaléka is 
megérez. Vagy a most keresztülvitt.literenkénti 2 fil
léres tejáremelés terheit ki meri és ki tudja áthárí
tani? i.i

/I fizetéses szabadság — melynek bevezetését 
szociális szempontból helyesnek és jogosultnak tart
juk. üzleteink személyzeti kiadásait 3—5 százalékkal 
emeli.

A minimális munkabér, melynek megvalósítása 
előbb-utóbb napirendre kerül és amelynek részleteit 
természetesen még nem ismerjük, és ennek folytán 
hatásait számszerűleg nem becsülhetjük fel, kétség
telenül többkiadást jelent.

Hasonló a helyzet a minimális munkaidő tekin
tetében, mely iparunk speciális szempontjainak leg- 
méltányosabb figyelembevétele esetén is, több sze
mélyzet beállítását és így több kiadást tesz szüksé
gessé.

Tehát többlet itt többlet ott, egyelőre háromféle 
címen, a negyedik, a tej árának emelése.
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A jövedelmet előre kiszámíthatjuk. A valódi 
„Franck“ kávépótléknál a számítás egyszerű: 
mindig jó minőség +  olcsó ár +  állandó forgalom =  
pénz, a kereskedő minden kézmozdulatáért!

Ez mind nagyon szép, — nagyon jó, de miből, 
uraim, miből?

Csak hozzávetőleges becslés szerint ezek a több
letek kiadásainkat (5—8 százalékkal emelik, körülbe
lül annyival, amennyit — kedvező esetben — tiszta 
jövedelemnek számítunk.

Mit tehetünk mi ezekkel az új terhekkel szem
ben? Az áthárítás, áremelés lehetősége szinte ki van 
zárva, üzemköltségünk, közterheink legjobb esetben 
stabilak, bár a vizdíjaknak a közelmúltban történt 2 
filléres emelését nem igen lehet stabilitásnak tekin
teni.

Az illetékes hatóságoknak nem okoz különös ne
hézséget ezeknek a nagyon szimpatikus törekvések
nek rendeletben való megvalósítása, az államkincs
tárra ezekből új kötelezettségek nem hárulnak, sőt 
az esetleges nagyobb kereseti lehetőségek, nagyobb 
adóalapokat biztosítanak, de mit tegyünk mi, akiknek 
a zsebére megy a dolog?

lievétoli lehetőségeink fokozására nincsen mód, 
ily irányú kéréseink évek óta elintézetlenek. Unal
mas lenne mindezeket a százszor felemlített dolgokat 
részletezni és indokolni, tény az, hogy függő ügyeink 
— függnek.

A legnagyobb lojalitással és tisztelettel viseltetünk 
hatóságaink iránt, készek vagyunk minden áldozat
ra, de épp e szociális törekvések megvalósíthatása és 
a személyzet exisztenciájának biztosítása érdekében

annyit kívánunk és azt reméljük, tegyék lehetővé 
üzemeink fenntartását.

Bármilyen nemes és humánus intézkedés meg
valósításáról legyen szó, figyelembe kell venni az ipar 
teherviselőképességét, vigyázni kell arra, hogy a ter
hek súlya alatt össze ne roskadjon. Még mindig jobb, 
ha egy iparág alkalmazottainak szerény megélhetést 
biztosít, mintha az üzletek összeomlásával munka
alkalmak megszűnnek és a kenyeret kérő és kenye
ret váró munkás legfeljebb jószándékú rendeletekkel 
vigasztalódhatni.

Mindent módjával, megfontolással és a helyzet 
figyelembevételével! A/. Gtj.

Negyedik 
bemutató vacsora

Szeiffert kávékáz
1958. január 31.

Legutóbbi lapszámunkban megemlítettük, hogy 
a negyedik bemutató vacsorát a budai Szeiffert kávé
házban tartottuk meg, ahol a társaság a kávéház tu
lajdonosának Tihantéry Kálmánnak volt valóban ki
tűnően ellátott vendége. Ezzel a vacsorával bebizo-

A Kávés Ipartestük! tagrjainak szállítójaként ajánljuk fel szolgálatunkat 
az üzemekben használatos mindennemű asztalnemüekben u m. 
abroszok, szalvéták, kézikendők, törlőanyagokban stb. textíliákban. 

E l i  T | “  védjegyű saját gyá tásu Indantrén szinnyomatu terasz 
TbAhc UAtti/ —^  — A és kertiabroszok nagybani lerakata. Ingyen költség-
I RAPE-MAliK '  vetéssel bármikor készséggel szolgálunk.
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közismerten elsőrendű m.Hőségeit

schiliinger unna Budapest, VI.,
V ö r ö s m a r l h y - u t c a  47 b . —  T e l e f o n :  1 213  8 5 .
Az ország l('f!régil>b, modernül berendezett gőzmosodnja.

k e l e t i n d i á b ó l
beliozott új különleges kávéfajokkal módo
sítottuk, ainiáltal az. k finomsága még az 
eddiginél is j o b b a n fokozódott.
Kérjen p ró b a fő z é sh e z  mintát

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

nyúlt az, hogy a budai kartarsnk éppolyan gasztio- 
nomikus felkészültséggel, szakmai tudással varjak 
vendégeiket mint :i pestiek.

A bemutató-vacsoráknak idestova egész törzskö
zönsége alakult ki. A testület vezetősége, ti jury híg
jai, a kartársak és a sajtó képviselői immár teljes 
mértékben meggyőződtek arról, hogy a budapesti ka- 
vébázak kivétel nélkül díszei a fővárosnak, a köz
élelmezésnek pedig fontos tényezői.

A vacsora vendégei között elsőnek k)r. Éber An
tal kamarai elnököl említjük meg, ki leányával és 
vejével Minich Aladár építésszel jelent meg. A keres
kedelmi és iparkamara tisztviselői közül Moór Jenő, 
dr. Lipcsei) Ádáin és dr. Jeszenszky Gyula veitek 
részi. A II. kér. elöljáróságot dr. bárcziházi Bárczy 
László lanácsjegvzö képviselte, Márkus László az 
Operaház igazgatója, a jury elnöke képviseletében 
Mariin Amadé főtitkár vett részt a vacsorán. A ven
dégek közül még felemlítjük Losonczi Gusztávot, a 
K Áruforgalmi rt. igazgatóját, Szentesi) Lajosi, a 
m. kir. Színművészeti Akadémia főtitkárát, Vári La
jost a Szakácskor elnökét. Szeretettel köszöntőnek és 
ünnepelték az. összes megjelentek Szeiffert Antalt a 
kávéház alapítóját, testületünk egykori közszeretetben

Mészáros Győző volt az első lelszólaió, aki 
mint mondotta nyugodt lélekkel állapítja meg, 
hogy ez a bemutató is teljes mértékben szolgaija azl 
a célt. melyei magunk elé tűztünk. Illusztris vendé
geink előtt ismerteti vacsoráink célját, mellyel szol
gálni kívántunk: a kávésipar felkészültségének és tel- 
jesílőképességének dokumentálását, ami ug\ 'éli tel
jes mértékben sikerült. A megjeleni vendégeket 
első sorban dr. Éber Antali és hozzátartozóit üdvö
zölve köszönetéi mond a házigazdának áldozatkész
ségéért. hogy a testület által lelveteti gondolatot ily 
szépen megvalósította, és ezzel a negyedik vacsorával 
sikerült igazolni a kitűzöl! célt.

Meleg szeretettel üdvözli a lesi idei nesztorát 
Szeiffert Antalt, kedves régi barátunkat, a kávéház 
alapítóját, aki megjelenésével bizonyította, hogy sze
retettel ragaszkodik iparához és régi barátaihoz.

Éber Antal köszönetét és örömét fejezi ki, hogy 
a kávésipar és a kávéház. gazdája alkalmat adott ar
ra, hogy itt megjelenhessen és láthassa, hogy ez az 
ipar mit produkált. Látjuk, hogy a kávéház intellek
tuális élvezetek mellett mit nyújt a gyomornak.

Melankolikus gondolat fogja el, amikor fiatal
ságára gondol, amikor sok eszme és gondolat 
született meg a kávéházban. — Históriánk lapjai is 
bizonyítják ezt. hiszen március 15-e is kávéházban 
született. Ma a sport és az életviszonyok alakulása 
főleg a fiatalságot vonja el a kávéházaktól. Azt hiszi, 
hogy ezeket a szempontokat össze lehet egyeztetni. 
A kávéházi élet és ipar nagy rugalmassággal bír. Mé
száros Győző elnök egészségére emeli poharát, aki en
nek a testületnek agilis elnŐKC, és akinél jobbat ez a 
testület nem választhatott volna magának.

Pattit Lajos a házigazdát köszöntötte és a vendé
gek nevében köszönte a vendéglátást.

Ejfél volt. amikor a társaság a legjobb hangulat
ban szétoszlott.

álló alelnökét.
A vacsora étlapja a kővetkező volt: spárga-crém 

leves, hideg töltőtI tojás Cardinal módra, szűz pecse
nye Golbert módra, Szarvasgombás kappan, rizi-bizi, 
befőtt, fagyasztott tejszín, vegyes sajt, fekete. — 
Magvas Barack, Dréher sör, Egri bikavér (Állami 
pince), Badacsonyi kéknyelű (Schneider A. pince;

A pecsenye után

Jótékony egyesület H A S Z N Á L T

Kávéházi székeket
KERES MEGVÉTELRE.

Árral megjelölt ajánlatokat kérjük 
a lap kiadóhivatalába.

Kristály ásványos forrásvizcsakSzentLukács védjeggyel eredeti
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A kávéházi vendég 
hozzászól

A vendéglátó iparokban foglalkoztatott személy
zet munkaidejének kilátásba helyezett törvényes sza
bályozását rokonszenvve! fogadják mindazok, akik a 
munkaviszony területein az erkölcsi törvények elis
merését kívánják.

Dr. Halld Aurél államtitkár úr igazi szociális ér
zéssel mulatott reá a „Kávésok Lapjának“ legutóbbi 
számában megjelent cikkében a munkaidő kérdésé
ben a törvényes szabályozás hiányára.

Magamnak, mint kávéházi vendégnek, s gyakor
lati jogásznak nem egyszer kellett hallanom néhány 
kávéházi alkalmazott panaszát: „Tíz esztendő óta nem 
volt pihenő napunk .Pestkörnyéki lakásunkról a vá
ros szivébe levő munkahelyünkre évröl-évre, napról- 
napra szakadatlanul hajnalban indulunk és csak ké
ső este térünk haza halálos fáradtan. Boldogan vé
gezzük munkánkat, hogy családunkat fenntarthas
suk. Csak az bánt, hogy nincs egyetlen pihenő óránk 
sem s hogy gyermekeinket csak nagyritkán láthat
juk."

Törvényhozásunk szociálpolitikai alkotásai, s a 
Kávés Ipartestület illetékes tényezői intézkedései most 
arra vannak hivatva, hogy közmegnyugvásra szabá
lyozzák az alkalmazottak munkaidejét.

Elsőrendű kivánalom, hogy a pihenőnapot meg
váltani nem szabad.

A vendégeknek, akik otthont, pihenőhelyet és 
megnyugvást keresnek a kávéházban, megnyugvásá
nak egyik előfeltétele, hogy magának a vendéglátó 
alkalmazottainak lénye keltsen megnyugvást, ezt a 
hatást, pedig csak a megelégedett és kellően kipihent 
személyzet keltheti.

A kávéháztulajdonosok a közelgő nagy idegen
forgalmi tüzpróbára tekintettel is elismerésre méltó 
módon biztosítani kívánják a kiszolgálás és ellátás 
tökéletes és pontos rendjét. !lv körülmények között 
a napi 8 órai munkaidő bevezetése ebben az ágazat
ban ma még rendkívül nehéz, aminthogy pld. Auszt
riában és Németországban sem tudták bevezetni a na
pi 8 órai munkaidőt. A szociális belátástól áthatott 
munkaadó a túlórát aránylag rendesen díjazza, de 
sajnálatos módon hallok oly jogsérelemről is. hogy 
vannak alkalmazottak, akik hosszú esztendők óla ál
dozzák fel pihenőnapjukat is a legcsekélyebb (‘Mén
ért ék nélkül.

A kávéházak barátai, akik egyrészt a kávéházlu- 
lajdonosok szakértelmét ■; üzemük kiváló irányítását

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

elismerik, látják a személyzet kiváló munkateljesít
ményeit is. Ez a munka a teljes erkölcsi elismerés 
mellett megérdemli az anyagiak terén is az igazsá
gos szabályozást abban n szellemben, amiért arra a 
Budapesti Kávésok Iparlestiilelének nagyérdemű el
nöke a kávésmesierség évszázados historiás könyvé
ből. e célú hagyományul rámutat, amelyek ma is pél- 
dátadóak a kenyéradó kávésgazda és dolgozó há- 
zanépe viszonyára.

Dr. Boda Ernő. 
m. kir. kormányfőtanácsos.

A  fizetéses
szabadság

A Budapesti Közlöny január 30-iki száma közli, 
a m. kir. iparügyi miniszternek .‘1000 —1038. Ip. M 
számú rendeletét a munkaviszony egyes kérdéseinek 
szabályozásáról széllé) 1937:XX1. Ic.-nők végrehajtása 
tárgyában.

A rendelet 3 fejezetre oszlik. Az első a tisztvise
lők munkaidejét, a második a legkisebb munkabére
kéi és a harmadik az évenkénti fizetéses szabadságol

IS n a g g g B B IIII III I I i lM III III I I IM P M M

dákó és 
irókréta

Gyártja :

Budapesti Kréta,
Kapható:
Budapesti Kávésok Áruforgalmi rt.
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P A I T Z I Á 1 0 S  Uj és használt’ teljes KÁVÉHÁZI
Budapest VII berendezések, BILLIÁRDASZTA- 

Akácfa ucca 55* LOK<dál<ók- 9o|yók nagy raktára
. eÍ S o ” ,  E L A D A S - V É T E

rendezi. E húrom fejezet közül iparunkat csupán a 
fizetéses szabadságot szabályozó harmadik fejezet ér
dekli, minthogy az általános rendelkezések szerint a 
munkaidőre és a legkisebb munkabérekre vonatkozó 
rendelkezésekre vonatkozólag külön rendeletek fog
nak intézkedni.

A következőkben áttekinthető táblázat formájá
ban ismertetjük az alkalmazottak fizetéses szabad
ságról szóló igényét. A táblázat után kérdésekben és 
feletekben foglalkozunk a többi tudnivalókkal.

Táblázni az alkalmazottak évenkinti fizetéses szabadságáról.

■x Munkás, szolga,
J5 altit,i/.l, ipa- *
‘(0
Öfl E flanoncok , Munkás, ros-í.egéd —
g á ir yermekek. szolba. aki leg .lább —

16 éven aluli i;M TOS- 0 ,alkalma- >
Ctz

r  > fiatalkorúak sle^éd Z* -f' munká- (0
:o iá im  yi ja, l-
2  u ti uv.-zeto
Cű az évenkénti fizetéses szabad.-ég tartama nai oki a

1 « nap 0 nap 0 nap
2 14 nap 0 nap 0 nap íi nap
3 0 nap 0 nap 12 nap
4 0 nap « nap 13 nap
5 8 nap 12 nap 14 nap
6 8 nap 12 nap 15 nap
7 8 nap 13 nap 10 nap
8 9 nap 13 nap 17 nap
9 51 nap 14 nap 18 nap

10 9 nap 14 nap 19 nap
11 10 nap 15 nap 20 nap
12 10 nap 15 nap 21 nap
13 10 nnp 10 nap 22 nap
14 11 nap 10 nap 2:*, nap
15 11 nap 17 nap 24 nap
10 11 nap 17 nap 24 nap
17 12 nap 18 nap 24 nap
18 12 nap 18 nap 24 nap
19 12 nap 18 nap 24 nap
20 12 nap 18 nap 24 nap

További tudnivalók:
Mi történik, lia az alkalmazott munkakörében 

előlép?
Ha a munkaadó a munkást, szolgát, altisztet se

gédnek vagy tisztviselőnek, a segédet pedig tisztvise
lőnek osztja be. úgy a szabadságidő csak az új mun
kakörben eltöltött egy év után lép hatályba.

Mi történik, ha szerződés vagy szokás alapján 
eddig a fentieknél hosszabb volt az alkalmazottak 
szabadságideje?

Ha a szerződés, szokás vagy megállapodás alap

ján a fizetéses szabadság ideje a fentieknél hosszabb 
időtartamú, úgy ennél rövidebb időtartamú szabad
ságot nem lehet adni.

Be lehet-e számítani a szabadság idejébe az alkal
mazottak hibáján kivtili munkasziinetrket?

A szabadság idejébe nem lehet beszámítani a 
törvényes munkaszüneti napokat, továbbá a hideg
ség, baleset stb. miatti nem teljesíteti szolgálat idejét, 
kivéve, ha ez a szabadság megkezdése után követke
zett be.

A szolgálati időnek betegség, katonai szolgálat 
vagy az alkalmazott személyén kívül álló körülmény 
folytán bekövetkezett három hónapot meg nem ha
ladó, valamint az alkalmazottaknak egyéni vagy csa
ládi okból önhibáján kívül kényszerült 14 napot meg 
nem haladó megszakítása a szabadsághoz szükséges 
folytonosságot nem érint.

Úgyszintén az első esztendőn túl folytatott szol
gálatokat a szabadság időtartamának növekedése 
szempontjából az esetben is folytonosnak kell tekin
teni, ha a munkaadó ;1 munkaviszonyt egy évet meg 
nem haladó időre megszakította, vagy ha a munka- 
viszony katonai szolgálat miatt szakadt meg.

Az üzlet tulajdonosának változása befolyásolja-e 
szabadságidőt?

Az üzlet tulajdonosának változása a szolgálati 
idő folytonosságát nem szakítja meg.

Beszámítható-e a szolgálat folytonosságába az 
alkalmazott 10 évének eltelte előtti és a tanoncidő?

A szabadságidő növekedéséhez szükséges folyto
nos szolgálathoz az alkalmazott 16-ik életéve elölt 
eltelt idő, nemkülönben a tanoncidő nem számítható 
be.

Mely szolgálati évek számítandók a szabadságidő 
növekedése szempontjából.

A fizetéses szabadság legrövidebb tartamának 
növekedése szempontjából az 1937. évi január hó 1. 
napjától eltelt szolgálati időt kell számítani.

Mikor kell a szabadságot megadni?
A fizetéses szabadságot a munkaadó ez előírtnál 

korábban is megadhatja, de a jogot adó szolgálati 
év elteltétől számított 10 hónapon belül okvetlenül 
meg kell adnia.

Hogyan kell a szabadságot megadni?
A szabadságot osztatlanul kiül megadni. Meg

egyezés alapján azonban hattól-tizenkél nap szabad
ságidőt legfeljebb 2 részre, ennél hosszúbbal legfel
jebb 3 részre megosztva lehet adni. de egy résznek 
legalább f> napot kell kitennie. Amennyiben lehetsé
ges, a s/abadságol április-szeptember hónapokban 
kell megadni. A munkaadó legalább 15 nappal ko
rábban köteles az alkalmazottat a szabadságidejéről 
értesíteni.
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Mit ős mikor kell az alkalmazottnak a szabad
ságidő alatt fizetni?

A szabadságidőre az alkalmazottnak rendes 
illetményeit (lörzsfizetés, lakáspénz, rendszeres pót
lék stb.) meg kell adni. Ila a munkaadó a szabadság 
megkezdése előtt az illetményt nem fizeti meg, úgy 
köteles azt a rendes fizetési napokon a szabadságon 
lévő alkalmazottnak postán elküldeni. Változó illet
mények esetében a szabadságot megelőző évben el
ért rendes illetményei átlagát kell alapul venni.

Szabad-e az alkalmazottnak a szabadságidő 
alatt munkál vállalnia?

Az alkalmazottnak nem szabad a szabadságidő 
alatt munkál vállalnia. Ellenkező esetben a szabad
időre elveszti illetményeit. Ila a munkaadónál tölti 
ki a szabadságol, úgy az meg nem adottnak tekin
tendő.

Meg kell-e adui a szabadságot a felmondási idő
ben is?

Ila a munkaadó felmond, úgy a szabadságol a 
felmondási idő alatt meg kell adnia még akkor is. 
ha a szabadságidő meghaladja a felmondási időt.

Milyen nyilvántartást köteles a munkaadó ve
zetni?

Nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell 
tüntetnie* az. alkalmazottak nevét, születési helyét és 
napjai, szolgálatbalépésiik évéi és napját, szolgálati 
beosztásukat és szakképzettségüket, fizetéses szabad
ságuk kezdetének és végének napját, a szabadság- 
időre kifizetett illetményeiket. Ezt a nyilvántartást 
az ellenőrzéssel megbízott hatósági közegnek kívá
natra be kell mutatni.

Lemondhat-e az alkalmazott a szabadságidőre 
vonatkozó jogairól?

Nem mondhat le. Minden ilyen lemondás sem
mis.

Mikor lép a rendelet életbe?
A rendelet már 1938. február hó 1-én élelbe- 

lépetl.

SZÁZÉVES KRÓNIKA
A PEST-BUDAI KÁVÉSUNK 1838-BAI

Közli: Mazsáry Hőin de.

1.
Az 1838. év Pest és Huda, vagy mint már akkor 

szvitében nevezték, Budapest történetében szomoru 
emlékű esztendő ugyan, de mégis nagy fordulópont 
a kél város fejlődése történetében.

A Nagy Árvíz, mely száz évvel ezelőtt, 1838.

Finom teakeverékek
Speciálisan kávéházi ;gényeknek_ 
erős és aromás, gyorsan festő

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

Kávésok Áruforgalmi R.-t.-töl
Budapest, Vili., József-körut 38.
Telefon: 1-392—77.

(Nagyobb mennyiség lekötése esetén külön 
árajánlat).

március 13-án rázúdult a két városra, azokat a bor
zalmak és siralmak helyévé tette. A Nagy Árvíz 2281 
házat döntött romba, 827-et erősen megrongált és a 
megmaradt 1200 ház sem volt mind teljesen ép.

Legkevesebb ház dőlt romba a Belvárosban és 
uz Uj- vagyis Leopoldvárosban. Legnagyobb volt a 
pusztulás az elővárosokban, lóként a Józselvarosban. 
A budai oldalon a Tabán és a Víziváros szenvedtek 
legtöbbet. (Dér Spiegel. 1838. I. 202. o.)
* Az csak természetes, hogy a legtöbb kávéházal 

is elöntötte az ár s szinte teljesen tönkre tette beren
dezéseiket. A magasabban fekvők, melyekhez az ar 
nem ért fel. valóságos tömegszállásokká, menedék
helyekké alakultak át.

A Nagy Árvíznek igen érdekes és kávehaztörle- 
noli szempontból elsőrendű történeti értékű leírás 
maradt ránk a kor legkedveltebb s legtehetségesebb 
magyar festőjének, Barabás Miklósnak naplójában. 
(Lásd: Bevilaipia- Mazsáry: Pest Budai Kavehazak.
II. k. 1101. o.) A napló, melyet Kezdi Kovách László 
1902-ben adott ki, bennünket érdeklő részletei a
következők:

„Másnap az inasomat megbíztam, béreljen ki 
egy dereglyét minden áron. ha kap. Kapott is og\el 
40 pengő forintért.

A Fürdő-utcában, a ..Kávéforrás" előli szálltunk 
a dereglyébe. . . nem indulhattunk röglön Buda 
fölé, olyan erősen zajlott a jég. Kél órai munkába 
kerüli, mire a túlsó pártol elértük.

Budán a „Szarvas" kávéháziul mén lem be reg
gelizni. ahol olyan ügyes tulajdonosúé voll. hogy mi
kor meghallotta, hogy Pesten minden! a fele por
cióra szállították le, ö is röglön elég apró poharat 
tudott előteremteni a fele adagok számára. F i i  any-
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S algő  g ö x m o s é g y á r
és f e h é r n e m íík ö lc s ö n z e

A legmodernebb berendezés. M o;ás lágyiioit vizben.
VI., Vörösmarty ucca 54. - Telefon : 1-162 86
O lcsó árak!  Pontos kiszolgálás.

^u » obx3s» kv k : n n — , , 1 , , ,  ,___________ ______ ___

iivint fölingeriillem ti kapzsiság láttára, hogy lön- 
liangon így kiáltottam a vendégekhez: „Pesten a
szükség kenvszerítette a kávésokat arra, hogy árvíz 
idején csak le! porciókat adjanak, de tegnap már 
a vidékiek is bejöhettek a városba s így a kávésok 
is a rendes adag kávét adják. Maga ellen vél ill 
minden pesti ember, ha a kárt nem vallolt budai 
léitől fele adagot is elfogad, mikor a kárt vallott 
pestiek egész adagol adnak.“ Ezzel olt hagytam a 
kávéházal s azl hiszem, a pestiek mind olt hagyták/1 
(173-—175 o.)

Érdekes. hog\ Barabásnak ez már a második 
árvízi élménye voll. 1830-ban. mikor a bécsi les lő- 
akadémián tanull. részé voll az azévi bécsi árvízben, 
amely azonban sokkal enyhébb lefolyású voll. mini 
az 1838. évi pesti Nagy Árvíz. Erről a bécsi árvízről 
írja többek kvízt: ..Heggel a kávéházban hallottam a 
szomorú valót, hogy árvíz van.“ (L .ott. 03. o.:

II.
Most pedig nézzük, mit írnak a pcst-budai lapok 

az 1838-ik esztendő folyamán a pesti kávésokról* és 
kávéházakról.

Az ár leapadása után természetesen mindenki 
hozzálátott a ház helyreállításához, avagy az újjá - 
építkezéshez. Legjobban a fogadók siettek a helyre- 
állítással és két-három heti megfeszített munkával 
helyre is állították szobáikat, éttermeiket és kávohá- 
zaikal. (Dér Spiegel. I 216: és 248. o.)

A híres Kemnitzer-kávéház, melyről már 1827- 
ben azl írja Hoflmannsegg gróf magyarországi út
leírásában. hogy ez Európa legnagyobb és leglenve- 
sebb kávéháza. oll állván a Feldunasor és Nagv-Ilíd- 
ulea (a későbbi Angol királynő szálló, ma a Pénzin- 
lézeli Központ háza a Mária Valéria és Deák Ferenc- 
ulca) sarkall, mely mint egy előretolt előőrs elsőnek 
állott a tomboló áradat útjában, szenvedett legtöbbel, 
de május közepén ez is újra régi fényében ragyogott.

•A híd mcllelli Kemnitzer házban levő híres, 
regi kaveház. olvassuk a „l)er Spiegel11 május 1 (>-iki 
számában, melynek belsejét az árvíz annyira
összeromholla. épp most nyílt meg teljesen újjászii- 
le|\(>. Mosl meg sokkal barálságosahh és ízlésesebb, 
mini azelőtt voll és mintán W’ersak úr, a kávéfőző, 
' alodi. jo italokról, a legolvasottabb lapok és újságok 
kitűnő választékáról es minden egyéb Kényelemről

gondoskodott, ez az impozáns kávéház minden két
ségen felül csakhamar ugyanannak a nagy látoga
tottságnak örvendem!, mint annak előtte.,1 (I. 311. o.) 
Megjegyezzük, hogy Wersak János ez időben a 
kávéslársulal alelöljárója voll. (Bevilaqua— Mazsáry 
i. m. I. k. 118. o.)

A Nagy Árvíz okozta kényszerű tatarozásokon 
és átalakításokon kívül, csak egy nagvobbszabású 
kávéházátalakításről olvasunk az akkori hírek közt. 
Privorszkv Ferenc a később szegényen elhalt nagy 
]>esti kávéház-alapító, a pesti kávéstársulal több éven 
ál volt főelőljárója, ez év nyarán vette át az akkori 
l Tak-utcájáhan (később Koronaherceg, ma Petőfi 
Sándor-utca) állott Libaschinszky-ház kávéházát, me
lyet 1843-ban aztán Pillvax Károlvnak adott el. Er
ről a nagyszabású átalakításról a Dér Spiegel októ
ber 31-iki számában ezeket írja a „helyi hírek1* új 
dondásza. vagyis az akkori riporter:

„Pesten tudvalévőén sok kiválóan szép és ele
gáns kávéház van, úgy. hogy nemcsak vetekednek 
Bécs elsőrangú ilynemű intézményeivel, hanem né
mely tekintetben felül is múlják azokat. Tehát igen
igen nehéz a mi városunkban e téren olyasvalami 
újat alkotni, ami annyira kiváló, hogy magára von
ja a köz figyelmét és Privorszkv Ferenc úrnak mégis 
sikerült az Urak-uteájában levő Libaschinszky-ház 
új. tágas kávéházhelyiségét oly módon újra aranzsi- 
rozni és dekorálni, hogy most felettébb meglepő lát
ványt nyújt és Pest nyilvános társalgási helyeinek 
valóságos dísze. A festés, melyei a közismert, derék 
Engelsbcrg szobafestő úr végzett, éppen olyan barát
ságos mint amilyen ízléses; a bécsi Gruner-től való 
négy pompás billiárd semmi kívánni valót nem 
hagy hátra és a gázvilágítás, melyet Weber úr, a dí- 
cséretreméltóan közismert bádogosmester szerelt fel. 
a legpazarabb hatású, egyedülálló a pesti kávéházak 
közt. Azonkívül egész sor bel- és külföldi lapot és 
újságot találni olt. valamint jó társaságot, barátságos 
kávéfőző párt. kész kiszolgálást, kiválóan elkészített 
hideg és meleg italokat (közülök a Privorszky úr 
állal kitalált „Eachuca-Nektár‘-t ajánljuk leginkább), 
melyeket mind a legelegánsabb edényekben szolgál
nak fel.11 (II. 096. o.)

Ugylálszlk a szemes babkávé hamisítása akkor 
is épp úgy virult, mini akárcsak ma, ezért a Dér 
Spiegel külön cikket hoz a kávéhamisílókról s a ha
misított kávé felismerhetése módjáról (II. 435. o.)

A Pesther Uandlungszeitung legfrissebb külföldi 
tudósításai állandóan tájékoztatják a pesti publiku
mot a kávé világpiaci árairól. Így az augusztus 19-iki 
számban olvashatjuk a ..legfrissebb" londoni kávé- 
tőzsde jelentési július 24-érül. hogy a kávé állandóan 
..lanyha11, 2417 bála Mio-ból alig kell el valami, jó 
és szép közönséges áru Ifó'/s-lől 39. egyes szép színű
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fajták pedig 41—42l/2 sehillingen keltek el. Még
lanyhább a július 28-iki amszterdami kávé-aukciók
ról szóló jelentés. (2(>. és ti. o.)

A kávéházból, a Gáté Spectacel-ból fejlődő Ga- 
baret és Orpheum párisi őséről szól a Honmíívész 
..Kávé- és Színház” című párisi tudósítása:

„Ápril 15-én nyittatott meg Parisban a boulevard 
bonne nouvelle-on egy kávéház, melyhez egyszers
mind színház is van csatolva; de itt törvény határo
zata szerint csak földszinti helyet s egy karzatot 
lehet építeni. Mindkét helyen márvány-asztalkák, 
padok, tabourettok állanak. Naponnan zárva van a 
kávéház, s csak délesti (i órakor nyit tátik meg; a 
mutatványnak nem szabad tovább, mint 11 '/■> é>ráig 
tartani, valamint a kávéháznak sem éjjelen lúl nyitva 
maradni A terem légszesszel világíttatik. Gsak egy 
felvonásos vaudevillek adatnak, mellvekben ö sze
mélynél többnek játszani nem szabad.” Boldog Pá
risink, nekik már 1838-ban volt kávés színházuk, 
nekünk meg 1938-ban nincs. (1. 335. o.)

Igen elégikus, az öregedő színészek nyomoráról 
elmélkedő, a I lon művész másik párisi tudósítása, 

mely imigyen szól: „A színészek kávéháza Párisban 
— ronda füstös lyuk inkább, mint ház, hol az elbo
csátott és kiöregedett színészek és színésznők össze
gyűlnek és — színpad iránti vágyukhoz mért viszony
ban — a kávéház fa-erkélyén sóhajtoznak.” A szí
nészek kiöregedéséről és nyomorgatásáról írt liosz- 
szabb meditációt azzal zárja, hogy: „A nyomorunk 
minden nemének számára kórházak, enyli- és véd- 
helyek épülnek; a drámai művészet elévültjeinek, 
nyomorultjainak csak egv kávéházuk, azaz nyuga
lom nélküli védhelvük van; hajh! nálunk (értem 
Magyaroknál) az sincs.” Ezzel a méla híradással ki 
is merítettük az 1838. évi kávéházi vonatkozású 
sajtóközleményeket.

H Í R E K
Évi rendes közgyűlés. A fennálló rendelkezések

nek megfelelően az évi rendes közgyűlés 1. é. már
cius 3-án (csütörtök) délután 5 é>rakor a testület ta
nácstermében fog megtartani. Az évi közgyűlés szol
gál alkalmat arra, hogy kartácsaink összesége tu
domásul vegye a testület egy évi munkáját és fel
színre hozzon olyan kívánságokat és óhajtásokat, 
amelyek megvalósítása ipari érdek. Evégből kívána
tos, hogy azon kartársaink minél többen vegyenek 
részt. A közgyűlést este 9 órakor a Tarján étterem
ben (II., Zsigmond-u. 27—29.) tár.sasvacsora követi. 
Teríték ára 3.50 P. Kérjük kartársainkat, hogy a tár
sas vacsorában minél nagyobb számban vegyenek 
részt.

Győződjék meg kártyá ink k ivá ló  minőségéről.

CH ttO M O  MAGYAR ÁLTALÁN O S 
PAPÍRIPAR R ÉSZVÉN YTÁR SASÁG

K Á  RT YAG YÁR A ,
B U D A P E S T .

G yártelep és iroda : Városi le ra k a t:
X , Füzér-utca 57-59 VI., L.isst Ferenc tér 5.
Tel2ron 148 420 Telefon 119-041.

Az eucharisztikus világkongresszus liilbuzgalmi 
csoportjának felkérésére testületünk elnöksége kör
levélben hívta fel a testület tagjait, hogy a kon
gresszust megelőzőleg — még március hónap fo
lyamán adjon római katholikus vallásit személy
zetének és családtagjainak módot, és alkalmat arra. 
hogy a főváros egy vagy több templomában (a je
lentkezők számához képest) tartandó 3 napos lelki- 
gyakorlatban és negyedik napon végbemenő szent 
áldozásban részt vegyenek. — Azt hisszük, ehhez a 
felhíváshoz nem kell külön kommentár, a mai idők 
nehéz küzdelmei mellett sokszoros szükség van a 
vallásos hit erejére. —- Meg vagyunk győződve, 
hogy kartársaink valláskülönbség nélkül azon lesz
nek, hogy tekintetbe jövő személyzetük e lelkigya
korlatokon részlvegyen és amennyiben ok maguk 
is római katholikusok; jó példával fognak elől
járni. — A jelentkezési íveket kérjük mielőbb tes
tületünk irodájába visszajuttatni.

Az eucharisztikus világkongresszus vendégellátó
csoportja, mostan köli le a kongresszus alkalmából 
ideérkező idegenek étkezését. Evégből a csoport 
megbízottai meglátogatják a jelentkezeti kartársa
kat és velük etjtjenkénl állapodnak meg a kiszolgál
tatandó) étkezések száma, minősége és ára tekinlelé- 
ben. Aki még utólag részt akar venni az akcióban, 
forduljon a vendégellátó csoport vezetőségéhez IV.. 
Vámház-körul 2.

MÁZOLÓ ÉS FÉNYEZŐ ÜZEM
V á l l a l j a

KÁVÉHÁZI  ÉS VENDÉGLŐI
TERASZ é s  SZÉKEK f ESTESÉT
GOLDBERG, Vörösmarly-ucca 11 b. 

Telefon: 332-179._______ _ _ _
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Hattyú gözmosó k ö l c s ö n z ő  v ál i al a-
ü zA raz v e g y t i s z t i t A k é s  f e s t é s

Budapest, VII., Klauzál-utca 8. — Telefon: 1-ŐS5Ö9
Az ország legnagyobb gözmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási-rendszer.

A Budapesti .Nemzetközi Vásár 1938 április 29- 
löl május 9-ig fog megrendezésre kerülni és arra 
mar eddig is löbb száz magyar cég és számos kül
földi állam jelentette be részvételét.

A mesterképző ipari tanfolyamokról elkészült a 
rendelet-tervezet. Az iparügyi minisztérium illetékes 
szervei már elkészítették az ipari meslerképzö tan
folyamok szabályozására vonatkozó rendelet-terve
zetet. A tervezel meghatározza a tanfolyamok cél
ját, anyagát, valamint azt. hogy ki vehető fél a tan
folyamokra és milyen képesítésre van szüksége an
nak. aki a záróvizsgát leteheti. Meghatározza a ren
delet. hogy a tanfolyam legfőbb célja az, hogy a 
magyar iparnak olyan szakembereket képezzen, 
akik a tanfolyam sikeres elvégzése után szakmájuk 
önálló művelői lesznek. A tanfolyam idejét legalább 
bárom hónapban kívánja megállapítani. Meghatá
rozza azl is. hogy ezeknek a tanfolyamoknak lehe
tőleg olyan időre kell esni, amikor az illető iparban 
úgynevezett holt szezon van. A tanfolyamra való 
fölvétel feltételei a következők: Hazai ipari szakis
kola sikeres elvégzésének igazolása végbizonyítvány 
alapján legalább másfél .illetve kétévi segédidö és 
sikeres fölvételi vizsgálat. Nem kell fölvételi vizsgát 
lenni annak, akinek négy polgári, vagy középisko
lai végzettsége van. A záróvizsga anyaga, szakmába 
vágó rajz és költségvetés önálló elkészítése, mester
munka bemutatása és az általános szakismeretek 
megállapítása.

A dumaparti gyorsvasat terve. A Közmunkata
nács megkezdte a dunaparli gyorsvasul tervének ki
dolgozását olyan elgondolás alapján, mely szerint a 
gyorsvasul az újpesti Váci-útról fog kiindulni és a 
Dráva-úlnál kanyarodik majd ki a Duna partjára. 
Ili a folyóparton halad egészen a Soroksári-útig. A 
Lánchídnál és a Ferenc Józsel'-hídnál aluljárót léte
sítenek. Az útvonal teljes kiépítésének a költsége 
3,(i millió pengő lesz a Közmunkatanács számítása 
szerint.

Kitiltották a fővárosból a természetes jegel. A
székesfőváros polgármestere már hónapokkal ez
előtt megtiltotta, hogy a Rákospatakból jeget vágja
nak és azt a nyári hónapokra vermeljék. Ezzel egy
idejűleg megtettek minden intézkedést arra nézve, 
hogy a pestkörnyéki községekből ne hozhassanak 
be természetes jeget a főváros területére. A termé
szetes jegnek Budapestről való kitiltása érzékenyen

érintette ama pestkörnyéki községek lakóit, akik
nek ez évek óta egyedüli fő kereseti forrásuk volt. 
Beadványokkal fordultak lehál a főváros illetékes 
ügyosztályához, valamint a kereskedelmi miniszter
hez, hogy legalább hűtési célokra engedélyezzék a 
természetes jég behozatalát. Arra is hajlandók leltek 
volna ezek a jégárusilók, hogy minden jégkülde
ményt orvosi vizsgálatnak vessene kalá, s igy álla- 
pitassék meg, hogy a beszállításra kerülő jég nincs-e 
megfertőzve és igy meglelel-e a közegészségügyi 
követelményeknek. A kérelmet úgy a polgármester, 
mint a kereskedelmi miniszter elutasította.

A magyar tejvállalatok Londonban vajeladási 
irodát nyitnak. A magyar vaj egyre jobban hódit a 
külföldön, különösen Angliában, amely a magyar 
export 50%-át veszi át. .Sajnos, az angol fogyasztó 
ennek ellenére sem ismeri az igazi jó magyar vajat, 
mert azt Angliában előzőén más vajakkal, vagy nö
vényi zsiradékkal egalizálják. A magyar lejipari 
vállalatok ezért most elhatározták. hogy London
ban vajeladási irodái állítanak fel, amely majd köz
vetlenül juttatja a magyar vajai az angol fogysztók- 
hoz, akik igy valódi magyar vajhoz jutnak s bizo
nyos, hogy ennek kelendősége csak fokozódni fog 
Angliában. Értesülésünk szerint a Külkereskedelmi 
Hivatal a legmelegebben támogatja a tejipari válla 
latok akcióját.

Ismét megnyitják a zürichi magyar borházat.
Evekkel ezelőtt a magyar bor propagálásának érde
kében a földmiveléxügyi minisztérium vendéglőt és 
borházal létesített Zürichben. A kincstárt e vállal
kozással kapcsolatban jelentős veszteség érte, éppen 
ezért bezárták a borházat és az ingatlant a hitele
zők értékesítették. Most egv tőkecsoport alakult, 
hogy a borházat ismét üzembe helyezze. A svájciak 
200.000 frank értékű bort vesznek ál és a borház 
vezetésére magvar emberi kívánnak szerződtetni. 
Szó van arról is. hogy a zürichi magyar borház fel- 
támasztásában egy előkelő, fővárosi pénzintézet is 
részt vesz.

Terv egy belföldi kávéhántoló létesítésére. Egv
kávéimportör tervezetet dolgozott ki a csepeli kikö
tőben létesítendő kávéhánloló telepre. Az európai 
kikötőkbe ugyanis a kávé nagyon gyakran 
úgynevezett szaruhártyában érkezik és a hánto- 
lást a kikötőkben végzik. A terv az lenne, 
hogy a csepeli kikötőbe is .szaruhártyában érkezzék 
a kávé, ami azl jelentene, hogy a hántolási munka
bér beli öklön lenne I ízelendő és ez egyrészt munka
alkalmai teremtene, másrészt csökkentené annak a 
nemes devizának a mennyiségéi, amelyet a kávéért 
küllőidre kell átutalni. De lehetővé tenné azt is, 
hogy a hánlolallan kávéi szaruhártvájátől megsza
badítottad a csepeli kikötőből küllőidre expediálják. 
Állítólag a terv megvalósítás előtt áll. amennyiben 
a csepeli kikötőben erre a célra már megfelelő hely 
rendelkezésre is áll és egy nag\ bank is hajlandó az 
építkezést finanszírozni.



KÁVÉSOK LAPJA 11

Ipari és közigazgatási hírek

A természetben adott szolgáltatások pénzbeli 
cgyenértékének újbóli megállapítása. Az OTI igaz
gatósága időközönként megállapítja a munkavállaló 
részére nyújtott természetbeni szolgáltatások pénz
beli egyenertéket. Ezt a megállapítást a belügymi
niszter jóváhagyása erősíti meg. Az OTI igazgató
sága a természetbeni szolgáltatásoknak pénzbeli 
egyenértékél továbbra is a belügyminiszter 213.209'
1937. XI. sz. rendeletével jóváhagyott 121.757M937 
sz. határozattal jóváhagyott összegben állapította 
meg. Az igazgatóság megállapítása szerint a korábbi 
határozat meghozatala óta az egyes közszükségleti 
cikkek piaci árában nem következett be olyan ér
tékű változás, amely a legutóbb megállapított egyen- 
értékeknek megváltoztatását indokolttá tenné. A 
.természetbeni járandóságok tehát az OTI igazgató
ságának határozata alapján, — amit a belügymi
niszter 215.318/1937. sz. rendeletével jóváhagyott — 
továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

OTl-járulékokiiak a Kisipari Hitelintézet útján 
való tizetése. Az OTI munkaadói járulékot az ipa
rosság a Budapesti Székesfővárosi Kisipari Hitelin
tézetnél is kiegyenlítheti az OTI-nak az intézetnél 
vezetett számlája javára történő befizetés utján. Az 
intézet igazgatósága kéri, hogy az OTI javára tör
ténő befizetés esetén: 1. befizető nevét (cégét és 
pontos címét), 2. a munkaadói törzsszámát és 3. a 
biztosítási ágat, amelynek a befizetés jóváírandó (be
tegségi és öregségi, vagy baleseti biztosítási ág) a 
Kisipari Hitelintézet igazgatóságával feltétlenül kö
zöljék

Táblai Ítéletek társadalombiztosítási ügyekben.
A budapesti királyi Ítélőtábla 50—1197/13—1936.
számú ítélete szerint a különféle áruk eladásainál 
elért legjobb eladási eredményre kitűzött jutalom 
biztosítás tekintetében számbavehetö javadalmazás
nak nem minősíthető. Ugyancsak a budapesti kirá
lyi ítélőtábla 40—7269/7—1936. számú Ítélete sze
rint a társadalombiztosító intézetnek nem volt igaza, 
amikor a tag anyja igényjogát azért nem állapította 
meg, mert az anyát a tag atyja köteles eltartani. Mi
vel a tag atyjának havi jövedelme az 50 pengőt meg 
nem haladta, tehát indokolt, hogy az anyát gyer
meke tartsa el.

mustár, málna, citrom-, 
narancs-szörp, kcíschup 
Worcestcrshirc halkonzervek

GOTTLIEB GYÁRTMÁNY
TELEFON: 296-702.

Tanszerekkel el nem látott tanonc iskolánál -
lasztása. A Kihágási Tanács 2318 — 1937. kih. sz. 
alatt hozott III. fokú ítéletével terhelt iparost ta- 
noncának iskolamulasztása miatt emelt vád és an
nak jogkövetkezményei alól felmentette a követke
ző megokolással: A Kihágási Tanács terheltet a ki
hágás vadja alól felmentette, mert a tanszerek hiá
nya miatt az iskolából hazaküldött tanonc távollétét 
igazoltan iskolamulasztásnak minősíteni és ezen az 
alapon a munkaadót megbüntetni nem lehet. — Ha 
a tanonc tanszerekkel nem rendelkezik, nem szük
séges őt az iskolából hazaküldeni, hanem a tansze
rek beszerzését az 1922:XI1. te. 116.8-nak utolsó be
kezdésében meghatározott módon kell biztosítani.

ZWACK LIKÖRGYÁIt elsőrangú gin-t, whisky-t, 
vermutbot. kész eoetaili és tokaji borból főzött 
Brandyl (Konyak) boz forgalomba, amelyet bármely 
kiilfiildi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a kar
társak szíves figyelmébe. Fenti öt cikk sok külföldi 
márkánál még jobb is. Mixelésbez páratlanok. Kérjen 
eoctail-reeeptet! Kecskeméti barackpálinkája a leg
jobb a maga nemében. Uiiicum versenyen kívül.

Élelmiszerekkel foglalkozó üzemek falburkolása. 
A tisztiorvosi hivatalok elrendelték, hogy az élelmi
szerek előállításával, illetve árusításával foglalkozó 
üzemek falainak olajfestéssel való ellátása nem ele
gendő, hanem azokat higiénikus, könnyen tisztán- 
tartható burkolással, csempével, vagy palalemezekkel 
kell fedni.

Ez a rendelkezés tetemes anyagi terhet ró a ká
vésipar gyakorlóira is, különösen a mai dekonjunk
túra idején, amikor úgyis felemésztik az üzleti hasz
not az aránytalan tehertételek.

A rendelkezésnek megfelelő burkoló anyagok 
ára igen magas- különösen áll ez a csempére, de a 
palaburkolás is nagy befektetést jelent.

Fentiek kapcsán, mint érdekes véletlent említ
jük fel, hogy most folynak a II. kér. Fő-ucca 68. 
alatt a régi Nyúl-kaszárnya bontási munkái és ami 
a legritkábban fordul elő, a bontásból nagy mennyi
ségű ép palalemez, is árusításra kerül, az új palaleme
zek árának egy csekély hányadáért.

Ipartanainkat valószínűleg érdekelni fogja ez a 
ritka lehetőség, éppen ezért sietünk hírt adni róla.

Palalemezek
olcsón kerülnek kiárusításra.
Telefonhivó: 155-385.

b o n tá s b ó l. Pál, bútor, asztal, pult stb. burkoláshoz, 
valamint portál készítéshez alkalmas csiszolt, fényezett, 
nagyméretű palalemezek kisebb-nagyobb tételekben, feltűnően

Bontási iroda, ll„  F ő -U tc a  68. II. udvar
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D íjtárgy  sz e lv é n yFigyelje a szelvényt!
Ha számjelzést talál a kockában, úgy ön  
igényelhet egy művészi olaj-portrét, modell 
vagy fénykép után, 40X50 cm. nagyságban, 
elsőrangú kiállító művésztől.

200ILY PORTRÉ RENDES ARA 2 0 0  PE N G Ő
Számjelzéses dijtárgy-szelvényünk ellenében csak a díszes képkeret, stb. kész
kiadásokért fizetendő 20.— pengő. Portré helyett más műtárgyat is választhat a 
számjelzéses szelvényre, legfeljebb P 200.— értékben, de a képkeret ára, stb. kész
kiadás ez esetben is megtérítendő. P í .— kezelési költség csak akkor fizetendő, ha 
dijtárgy-szelvény 30 nap után lesz beváltva 6 hónap elmúltával minden igény elvész.
Bevallási hely:

Pannónia Művész-Otthon, Budapest, V ili., Kisfaludy u. 28-B  
Telelőn: 344-673. Nyitva 12—6  óráig.

If| . G r ü n w a ld  M ó r
Ferenc József-rakparí 6.

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

F IO V F I IIJ N K t P'ATNIK NÁNDORI  J  L , L J L I I » r V Í  ES FIAI BUDAPEST
magyar kártyagyár gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk az utánzásoktól!
Magyar Játékkártyagyár R.-T-

P IA TN IK  NÁNDOR ÉS FIAI
Budapest, VII., R ottenb ille r-u . 17. 

Telefon: I-310-G3, 1 -463-71. 
véojcgv Alapittatott 1824.

BO RPALO TA RT.
Budapest, VI., Király ucca 26. szám.

Telefonok : 1- 140- 44 .  és 1- 184- 64 .

Ajánlja a kiváló minőségű márkás fajborait 
______ palackozva és hordótételben.

Mielőtt t i ik ö r s z a k s é a le té t
beszerezné, vagy iivegezési 
m u n k á l a t a i t  k i a d n á  

s a j á t  é r d e k é b e n  kérjen ajánlatot
TÜKÖR ÉS ÜVEGÁRUHÁZTÓL
Népszinház-ucca 33. T e le fon : 3 3 8 -6 1 3  
Használt b e lg a -tü k rö k  nagy vá lasztékban

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

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

sarok.) Telefon: 1-378-09.

Kapható:
B e r k e v íts
papirárugyár 
kávéházi, éiiermi 
és cukrászali 
kellékek 
BUDAPEST,
V II, SÍP UCCA 4 -

{^l *yt06V4,° KÚtÖNUGEDlfc

T elelőn : 142-531
N A G Y  I G N Á C  pinceleiwerelésl jcikkek rakfíra

BUDAPEST, VII. KAROLY KORÚT ».
d,ÚSan, f?ls,zerclt raktárát, ú. borszivattyúk, 

szurőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T :  1-415-15 i
K á v é h á z i  t ű z h e l y e k

J a n c s u r á k  G u s z t á v
aranykoszorus d g ,  Budapest, IX , Ferenc-u 3 9  Tel : t -308-47.

Felelős kiadó: (íyenes Dénes,
Nyomta: Hóna Ferenc nyomdai mííintézcte.

Budapest, VII., Vörösmarty ucca 5.
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