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Július 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség ta|gjai 
julius havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Július 25-ig befizetendő a személyzet Illetményeiből le
vont ikereseti., külön-, rokkantelátási- és hadfelszerelési adó.

Julius 31-ig az Értelmiségi Munkanélküliség Kormány- 
biztosához be kell jelenteni az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazóiak személyében és munkakörében 
1942. junius 30-ig történt változásokat.

Augusztus 5-ig tartoznak bejelenteni a, székesfővárosi m. 
kir. PéTnzügyigazgatóságiuál kávé- és teakészletüket azok, 
akiknek 1939."évi október hő 8-án készleteik vo lt;* és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÖIPARI KORLÁTOZÁSOK 

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espressók), 
penziók, kifőzések korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Kapható az ipartesitület irodájában. Ára 3.50 P.
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1941. évi kötete
kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Augusztus 5_ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládJégyurma junius 30-iki készletét a m. kir. kereske
delmi hivatalnál (V., Rudolf raikpart G.)

Augusztus 5-ig megfizetendő a IIP  negyedéin üzlétbér 
első részlete.

Augusztus 6-ig megfizetendő a vigailmi adóközösségben, 
nem lévő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Augusztus 10-ig fizetik az adóközösség tagjai forgalmi 
a dó áta lányukat.

i Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása.
A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar. 

testület Irodájában.

A forgalm i adóváltság
Az áruszállítások általános forgalmi adója helyett fize

tendő forgalmi adó vál faágról, továbbá az álltalános és fény- 
űzési forgalmi adóról, valamint a. forgalmi adókkal együtt 
kezelt egyéb közszolgáltató'■okiról szóló 500— 1942. p, M. sz. 
rendeletnek! a vendéglátó iparosokat érintő fontosabb ren* 
ceikez'é'sei a következők:

Forgalmiadé váltság fizó lésére kötelezi a rendelet a 
meső gazdásági és ipari szeszfőzdéik!, a bor- és gyünilöcs- 
Ezeszfőzdék, valamint a pálimkafőzdéík1 vállalkozóit n válla
latukban1 termelt szesz (borpárlat, pálinka stb.) után. A  
pezsgőt (habzóbort), sört, bor- és gyümölcsecetet előállító 
vállalatokat. A  gyógy- és ásványvízforrások és kutak, va. 
lamint a magánkézen levő vízmüvek vizének forgalomba- 
hozóit, vagy egyéb üdítő italokat előállító vállalatokat.

Általános forgalmiadé alá esik a bármilyen1 elnevezés 
alatt folytatott vendéglátóipari tevékenység, tekintet nélkül 
arra, hogy a,z ételiek, vagy italok kiszolgáltatásával is fog
lalkozó vállalatokban kiszolgáltatott árukat, vagy az nzrlk- 
nők előállításához felhasznált anyagokat forgalmi adóváit- 
fág- terheli.o vagy sem. A  vendéglátó üzemeknek a telefon
használatért szedett és a szivar, vagy szivarka eladásokból 
f  zárma (zó bevételein kívül minden egyéb bevételét, házhoz 
szállítás esetén az edények, tálaik, stb. használatáért fel
számított dijakat is hozzá kell számítani aiz ndó alapjához, a 
Ezánnlákbatn külön felszámított, a kiszoleá'o ----
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megillető s részűikre kiadott kiszolgálási díj kivételével. 
Általános forgalmi ndó alá esnek ezek szerint a szállodáik, pen
ziók, éttermek, vendéglők, kész ételeknek házhozszállításá
val foglalkozó konyhád;* vállalati étkezdék, magánint.erniá- 
tusok, konvinkbusok s tafnulók elszállásolására fenntartott 
hasonló magámváll'allkiozások, iskolával kapcsolatban vagy 
anélkül is, kifőzések, korcsmáik s általában bornak bármi
lyen módon nyílt üzlethelyiségből), égetett szeszesitalokat 
pedig utcán át kimérve vagy helyben valló fogyasztásra 
poharazva árusítása, kávéházak (espreosók), kávémérések, 
falatozók stb. A  rendőrhatóság játszási engedélye alapján 
működő mulatók, bárok, grlllek stb. a 111. §. roniclielfcezéosd 
rzerint összes bevételeik után forgalmiadó helyett fényűző, 
sí forgalmiadét fizetnek.

Valamely vállalatnak ellenérték mellett n maga egészé
ben való átruházása általános forgalmiádó alá esik. Az adó
kötelezettséget. a vállc.fet vagyonösszességének átruházása 
esetén kel] megállapítani. A  vállalat vagyonösszességéhez 
tartoznak a, szoros értelemben' vett üzleti vagyonon (árurak- 
tár, berendezés, felszerelés, követedének) kivid még a cég. 
üzleti helyiség, üzleti titkok, védjegy, mintahaiszniálati és a 
vállaltainak esetleg egyéb kizárólagos jogosítványai is. Az 
a körülmény, hogy az egyébként általános fogalmiadé kö
teles üzlet átruházásai után esetleg okirati illeték is jár, 
az adókötelezett ség re nincs befolyással.

Az általános forgalmi adó kulcsa a belföldi és behoza
tali forgalomban egyaránt 5 %. Azonban a (kizárólag éte
lek és italok kiszolgáltatásával foglalkozó (vendég!átóipari) 
vállalatok, ideértve a sajáttermésü boroknak korlátolt ki_ 
mérésére, va|gy Iklismértékbeni árusítására jogosító engedély 
alapján működő termelői kiméréseket is, bevételeik után 3

Salgó gőzm osógyár
és fehérnemilkölcsönzö

í A legmodernebb berendezés. Mosás lágybolt vizben j
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszoloá'ás |

j Olcsó arak Telefon: 116-286 |
----------------- --------- -----------------------------------------

i

, k.zúzalék általános forgalmiadót kötelesek fizetni. Ponsiók 
és az erre. szóló iparengedély alapján működő hasonló válla
latok, továbbá gyógyintézetek és üdülők, amennyiben ellá
tási; is adnak fe z e *  bevételeik után 4 százalék forgalmiadét 

.(tartoznak fizatmli. Penziónak csak afc olyan vállalkozások 
minősíthető, amely a lakáson kívül ellátást is ad, de ételeket 
.és italokat csak saját lakóinak szolgáltathat ki. Egyéb, kü_ 

j -:ön szállodai és külön vendéglői iparigazolvány alapján mü- 
I /ködő vállalal'ok elkülönítve tartoznak nyilvántartani a szál- 
1 lod'ai és vendéglői1 üzemiből származó bevételeiket és a szil- 
j lodni üzem, bevételei után 5 százalékkal, a vendéglői üzem 
! bevételei után- 3 százalékkal tartoznak az általános forgal- 
| n;adót megfizetni.
1 A  forgalmiadénak átalányösszegben való fizetését és 
i az adoközösségi inéz.ményt a -rendelet továbbra is fenntartja 

A  vendéglátói párok, tehát a kávésipar forgalmiadé kul- 
; csat 3 százalékban állapítván meg a rendelet, az adóközös- 

ség pedig még a régi kulcs szerint fizeti a maga átalány- 
összegét, az Ipartestület elnöksége eljár az illetékes ténye
zőknél a adóközörség forgalmiadó kulcsának leszállítása 

j érdekében, annál is inkább, mert a rendelet értelmében sok 
olyan cikk esik most fáziadó aj’.á, amely eddig adómen-

■ les volt.

Ipari ügyek
Legutóbbi értesítésünk óta a következő körleveleken 

adtuk ki:
20. számú körlevél:
I. Cigaretta és szivargyüjtés honvédeink részére.
II. Idei üba és kacsa fogyasztásának korlátozása.
III. Perec árának újabb megállapítása.
IV. Fagylalthoz tej és tojás felhasználása.
V Kenyérfejadagok átmeneti csökkentése.
VI, A sör forgalmi adóváltságának áthárítása ügyében.

Kertíbuf orokat, csőbutorokat
összecsukható vendégágyakat, sodronyokat vásá 

roljon a készítőnél-
V I N C Z E  I S T V Á N  Népszínház u. 26.

_____________________ Telefon: 149-869.___________________ _

Billiárdasztalok e la d á s a ,
beh ú zása

Székek, márvány és kártyaasztalok, 
alpakka, üveg és porcellénáruk.

Fried Zsigmond és Fia
Budapest, VI., Király u. 44- Telefon; 224-804-

EzUst Üstben főtt.

G e s s t e r  m álnaszörp
a vezető márka b G K e b e ll  m in ő s é g b e n .
Rendelhető ’ 220—694. — Városi iroda : VII. 

Hársfa ucca 28
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P A V O N I  K Á V É G É P E K  
P Ó T A N Y A G O K R A  IS K I T Ű N Ö K

SIMON OLY
BPEST VI.. CSENGERI-IL 82.

TELEFON: 127-913.

21. számú körlevél;
Sörárak forgalmi adóváltságának áthárítása.
Aki valamelyik körlevelet nem kapta volna meg, for

duljon az ipartestület irodájához
Figyelmeztetés!

Bajfez József székesfővárosi tisztviselő meghatalmazá
sa —  mely szerint a kávéházak készleteit eMerórizheti — 
elveszett. Ha valaki ezzel a meghal alma'zással jelentkezik 
kartársainknál, az illetőt azonnal adják át rendőrnek,

Tanoncok fizetéses szabadsága
Figyelmeztetjük alz érdlemes tanonctartó ipartestületi 

tagokat, hogy a tatn ónénak minden évben, természetesen 1 
évi lekötött szolgálat után 14 napi fizetéses szabadság jár..

A  szabadságot lehetőleg a holtidiémyban adjuk ki ta- 
noneobnak és pedig juliur—-augusztus hónapokban. Az ipar
testület hivatalával, továbbá a Taoionciskola Igazgatóságá
val Írásban feltétlenül közölni kell, hogy a tamone mettcli 
meddig ment fizetéses szabadságra,. A  fizetéses szabadság 
tartama alatt a tanoncot féláru vasúti kedvezmény illeti 
meg.

Leventék ellenőrző könyvecskéje
Az alkalmazottaiknak a leventefoglalkoztatáson való meg

jelenéséért a munkaadó felelős. Az ellenőrzés azonban a mun- 
íoadónaJk nem áll módjában, mert míg pl. fl, tanonciskolában 
minden tanulónak van egyéni könyvecskéje, amelyből meg
állapítható, hogy a tanonc résztvett-e az előadáson, addig a 
leventékénél ilyen ellenőrző könyvecske nincsen. A  kereske
delmi és iparkamara több feliratban kérte a Honvédelmi Mi
niszter úrtól ilyen ellenőrző könyv bevezetését. A  Honvé
delmi miniszter ur a felterjesztésit elfogadta és a leventék
nek! ellenőrző könyvecskével való ellátását mielőbb megváló
éit ja.

Jí&zzeiitési dii csalt UwctetUeta
A  székesfőváros polgármestere 295274— 1942. XV. ü. o 

számú határozatával kimondotta, hogy a közvetítő iparról 
szóló 482— 1901. és 703— 1906. Kgy. számú szabályrendelet 
0 §, I. rész 2. bekezdésében említett népénekesek, kardalno
kok, müzenészök stb. közvetítése után a közvetítési dij r ki
kötött havi fizetés s amennyiben az alkalmazás egy hónap
nál röveldebb időre szól, az elhelyezés tartamára kikötött 
fizetés 10 százaléka. Ez a rendelkezés semmiképpen sem ér 
telmezlhető úgy, hogy ez a 10 százalékos közvetítési dij min
den hónapban felszámítható, mert egyizben történt szolgál, 
tfdásért^j^sak^g^szeres^ellenszolgáteitás^követelhető^^^^

„K e ze k  m éfy e yy . p & U á z

MECSEKIT!"

avagy finomkodva „kontinentális kávé" : ez volt a neve az európai 
úri társaság szalonjaiban annak az újfajta, finom, sötétbarna 
ízletes italnak, amelyet a cikória (CICH ORIUM  IN TYBU S) 
illatos gyökeréből főztek. Az újfajta ital persze nem volt iga2á. 
bán új. hiszen már a középkori klaslromok barátlakói is ismertéle 
és becsültékiDe a világ most újra felfedezte. Divatba jött az 
úri népnél a „kontinentális kávé".

Amikor ugyanis Napóleon hadat viselt Anglia ellen, az 
európai szárazföld valamennyi kikötőjét elzárta a tengeren, 
túli árucikkek behozatala elöl. Vén kontinensünk lakosságát 
ezzel az intézkedésével arra kényszerítette a franciák császára, 
hogy úgyszólván egyik napról a másikra átállítsák magukat 
és sok minden kellemes élvezeti cikk helyébe — amelyet az 
európai ízlés apránkint megszokott — máról,holnapra pótlást 
találjanak. Honnét is vegyék a dohányt, a kávét meg a cukrot, 
ha a tengerentúli szállítások egycsapásra megszűntek? Vájjon 
mivel is pótolják hiányukat?

Sok mindenféle terv született meg akkor nagy hirtelenjé. 
ben, de nem mindannyija járt sikerrel. Viszont aztán akadt egész 
sora az olyan találmányoknak, amelyeknek nyomán lassanként 
hatalmas iparágak fejlődtek ki. Ezek az új iparok Európa sajátos 
életteréből nőttek ki és ennek a térségnek nyersanyagaiból 
teremtett élvezeti cikkeikkel mind nagyobb és nagyobb mér, 
lékben látták el a közszükségletet. Bizonyos területeken Európa 
hovatovább önellátóvá vált: saját földje terményeiből megszü. 
letett a répacukor, maga termelte a dohányt, a cikóriakávé pedig 
a polgárembernek hűséges kisérótársává vált. 9

Árpikor a napóleoni nagy háborúk véget értek, kontinen. 
sünk belátta, milyen áldás az, ha saját erejére támászkodhatik. 
Ekkor létesült az a vállalkozás, amely a */rű7Jcft«cikóriakávét 
azóta is gyártja. 1828«at írtak, amikor ez a gyárvállalat alakult. 
A  vállalat abban az igaz meggyőződésben, hogy amit készít, 
valóban jó áru, állhatatosan és gondosan egyre csak azon mun, 
kálkodoti, hogy az egykori „kontinentális kávét" minél jobbá, 
isinél izasebbé tegye. Volt úgy, hogy nehéz időket éltek át, 
volt úgy ia, hogy jó  idő járt erre 3 „törekvésre, de a végsó siker 
mégis csak a vállalatot igazolta: a ®/rff7If&'CÍkóriakávé tökéle. 
lesen és teljes mértékben megfelel minden vele szemben 
támasztott tárgyilagos igénynek.

Akár hozzákeverjük valamilyen más kávéhoz, hogy izét 
fokozzuk é j zamatosabbá tegyük, akár pedig tisztán isszuk — 
tejet öntvén hozzá így is, úgy is csak örülhetünk annak, 
hogy feltalálták a ‘ franck .cikóriakávét. S élvezetünk még csak 
nagyobb, ha ezenfelül arra is gondolunk, hogy az a magyar 
főidnek, a magyar ipar szorgalmának gyümölcse.
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D i d c d  p a t a c U & M a l c

A qua vitae és egyéb likőr külön
legességek , fő z e lék  és gyüm ölcs -  

konzervek

Használjunk facipőt!
A  közellátátsíigyj minisztérium n, talpbőrhiány enyhítő-. 

pére országos mozgalmat indított n fatalpu cipők viselése 
érdekében s a kellő számban rendelkezésre álló faeipölki (u.
n. klumpák) és a fatalpu sarak használata örvendetes mó
don egyre terjed. A  tapasztalat szerint; mind a két forrná, 
bán készített fatalpü cipők beváltak és különösen előnyössé 
teszi használatukat a bőrtalpú cipőkhöz viszonyított rend
kívüli olcsóságuk, valamint az a köriimény, hogy különö
sen nyári hónapokban viseletűk jóval kellemesebb és egész 
ségesehh amazokénál.

A  kereskedelmi cs iparkamara felhívása folytán arra 
figyelmeztetjük' a kartáicakait, hogy a facipöket a személy
zetnél: r«z a része, amely a közönséggel nem érintkezik 
(konyhaiszemélyzet) igen célszerűen használhatja.

A  rendelkezésre álló lehetőségeket alábbiadéban ismer
tetjük: K

A  fatalpu lábbeli akció során egyrészt facipők (klum
páik, hollandi papucsok) másrészt fatalpu 3arak (nyári 
munka szandálok, aratopapucsok) állnak rendelkezésre.

1. A  facípó'ket Apatinban és Mcnostorszegen háziiparo. 
(sok gyártják, ezek nyárfából és fűzfából1 készülnek, egy 
darabról kivágva. Használat közben célszerű a fn.cipő belső 
részét papírral vagy szalmával, belső felületének azt a ré
szét pedig, ahol a lábfejjel érintkezik, flanellel vagy egyéb 
anyaggal kibélelni.

A  facipők az alábbi olcsó áron kaphatók: 
a férfi facipő Ara 3 80 P 
a női facipő ára. 3,60 P, 
a gyermek facipő ár?. 3.20 p.
Az árak ah termelési hely értendőik, azokhoz tehát ki

sebb összegű (Bpesten kb 9 fillér) fuvardíj és egyéb cse
kély költség járul A megrendelés a Lábbeli Központhoz 
(Budapest, V., Fáik Miksa u 80 ) adandó fel, ahol szemé
lyesen vagy 'lAvbenzélőu 113—295, 11/3—296) történő érdek, 
lödén esetén Tejpora Kálmán előadó áll rendelkezésre., A  
megrendelésinél ügyelni kelti annak pontos közlésére hogy 
milyen számokra (pl- 40-esből, 44-esből stb.) és milyen; Laj
tára (férfi, női, gyermek) hány darabra tart igényt a ren
delő. !

'2 A fatalpu saruk különböző formában állnak rendel
kezésre. Egyeseknél s fatalpat csak a saroknál megerősített 
crattos pánt köti a lábhoz, másoknak krómos cserzésii disz
nóbőrből készült teljes fejrészük is van. A  fatalpu saruk 
szétosztása a napokban feg  megkezdődni, Aruk P 8.70 kö
rül fog mozogni Megrendeléssel és érdeklődéssel ugyancsak 
a Lábbeli Központhoz (dr. Toldi Miklós előadd) kell for
dulni.

Amennyiben! további felvilágosításokra volna szükség, 
a kamara, illetőilieg a Lábbeli Központ megad minden tájé. 
keztatást postafordultával,

T o já s  cikklmi “ ,inJáíi?. Bobó Síiéi
IX, Ráday ucca 35. Telefon: 187-420.
Fiók: Gömbös Gyula ut 15. Telefon: 351-8.-)9.

h í r e k
Ipartestületünk főjegyzője, dr. Havas Nándor f. é. aug. 

£ji,g szabadságon van.
Honvédőink szivarral, cigarettával való ellátása érdeké. 

• ben megindított gyűjtésünk eddigi eredménye lapzártáig:
50 pengő* Kövessy Géza (Ernke),
40 pengő: Baross KAvoház k. f. t.
30 pengő: Sittrasser Béla (Nádor),
20 pengő: Deák Sándor (Várkert Kioszk), ozv. Mészáros 

Gvőzőné (Centiül). Rónai Miklós (Belvárosi), Andrássy ut 
48. sz. a. kávéház k. f. t. (Savoy), özv Singer Kálmánná 
(Valérim). Bódé Ado’f  íBodó), dr Strausz Vilmos (Szabad, 
ság), Klauber József (Terminus). Maróthv Gyula (Keleti), 
Astoria szálló rt. (Astoria), Valida rt. (Presto), Berlini tér

15. zz. kávéház k. f. t  (V ictoria)’

f<:ávéhó,z k. f. t. (Balaton), Opera kávéház r, t .  Manninger 
Ferenc (Bagatelle), Mienk kávéház k, f. t„  Reichmann Jó
zsef (Magyar Színház). Lukács cukrászda r. ,t. Ijjkovics 
István (Corvin). Horváth Béla (Lenke), Br.uer György (Lu
xor), Fővárosi kávéház és vendéglő r. t, (Ely«ée),

5 pengő; Pomikálszky Gvuláné (Budavár), Boros A'tila 
(P ilvax), Bucsiirszky Lajos (Bucsinsz&y), Pólyák! László 
(Poilyák), Simghoffer Frigyes Pál (Santos), Bokros József
1. 1 / OI -. ,7— \ ó r» 1, í  i. Gtl

f.. Fischer Ármin (Műcsarnok), Lipót körati kávéház k. f. t. 
(Plorenc); "ffospitium r. t, (Parlament), Gróf András (Co. 
übri). Stumpf László (Dubary).

összesen: 605.—  pengő.
Kérjük többi t. Kartársainkat', hogy adományaikat mi

nél előbb juttassák el az ipan-testü'ethez. A további gyűjtés 
eredményét következő lapszámunkban közöljük.

Mit kell tudni p kereskedőim’ és iparkamarai illetékről1.’
A kereskedelmi és ionifklamalrák költségvetésük kiadási 'éte
leinek fedezése céljából a kerületükhöz tartozó iparosokra, 
kereskedőkre, vállalkozókra, stb. illetéket vethetnek! ki. A 
lei vetési kulcsot évről-évre a kamara állapítja meg, melyet 
a kereskedelemügyi miniszter a pénzügyminisztes hozzájáru
lásával hagy jóvá. Ezen kulcs jelenleg a kereseti adó, illetve 
a társulati és tantiemadió 4 százaléka, a budapesti, soproni, 
5 százaléka a pécsi 5 és fél százalékai a debreceni és a győ
ri, 6 és fél százaléka, a szegedi és a miskolci kamara terü
letén A  kereskedelmi és iparkamarai illetéket a közadókkal 
együtt kell fizetni,

Kisérlatiigyi konyhákat létesít n közellátásügyi minisz
térium. A  közelátásügy'i miniszerium „vitaminkert”  mozgal
ma nagy arányokban bontakozik ki az egész ország terüle
tén. A  mozgalom minden talpalatnyi föld megművelését, a 
vitaminban gazdag növények, ,n zöldség- és főzelékfélék fo
kozott termelését célozza. A  konyhakerti vélemények kidol
gozása mellett szükségesnek látszik, hogy a legszélesebb nép- 
rétegelkt számára is hozzáférhetővé legyék azokat r. főzési 
módokat, amelyeknek segítségével n tápláló anyagok a kész 
ételben változatlanul bennmaradnak.

A  miniszter gondoskodik arról is, hogy a főzoléknövé- 
nyek felhasználását, előkészítését és n: téli időre való dra- 
kását mindönkii elsajátilhassa. Kísérleti konyhát létesített,
amelynek az s. célja, hogy megoldja ezt a kérdést, továbbá, 
hogy olyan főzési módokat dolgozzon ki, amelyeknek fel
használásával a legegyszerűbb ember is ízletes, tápláló anya-
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l ó  b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k
Forgalomba hozza : Erdélyrészi F rdők Szövetsége bpesti kirendeltsége 
Budapest, Vili., Rőkk Szilárd-utca t. Telefon: 130 840, Házhoz szállítjuk! B O R V IZ !

in z n s s a — nwm— aen— s— — ti— — — *

Abroszok ĥ**. szállodaies vendeRloi, minden
nemű fehérnemüek, flanelltakarók Hagy válasziékfaan 
P’etyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám-

gokban gazdag etolt tud előállítani. A  köz ellátási miniszter 
a kísérleti jkoiyyhw érdekében tárgyalt n főváros vezetőségé
vel, A főváros a gáz_ és elektromos müvek tulajdonában lé
vő̂  kisérle'i konyhákat a miniszter rendelkzésére bocsátotta.
Máriz intézkedés történt a leány-leventéknek a mozgalomban 
való részvét eíárőíí, mórt a leány-levente kikénzés egyik leg
fontosabb része a háztartás és főzés elsajátítása.

Milyen kávépótszerek hozhatók forgalomba? Az érvény
ben lévő élelmiszeflTend'eloto'k szerint háromféle kávépótló- 
szer hozható forgalomba. A  kávákon zerv (finomon megdarált 
keverék, amelyben tegalálbh 10 százalék valódi kávé van), 
kávépótló (kávé helyeit használatos pótlószer) és kávépótlék 
(kávéval összekeverve alkalmazható kiegészítő anyag). Ez 
a háromféle pótszer csak zárt csomagban kerülhet forgalom, 
ha. Amit nyitott burkolatban kínálnak, annál indokolt a 
gynlnu, hogy értéktelén hamisítvány. Ha a kávépótl ószer 
egyféle anyagból áll, akkor olyan kávénak kell nevezni, mint 
az anyaga. (Pl. a rozskávé azt jelenti, hogy rozsból pörkö- 
Siéssoi készült ÍWávépótl ószer.) A  ma látázott pótlószert nem 
malátázott árutól ugyanúgy lehet megkülönböztetni, hogy a 
nem malátázott szemek belseje lisztes. Az ilyen áru, termé- 
£,zenesen, kevésbhé értékes a kávépótlás szempontjából, mint 
a  malátázott áru.

Kávépótlék hajnalkamagból. A  vidéki házaik és kertek 
kedves növénye a hajnalka virág. Ennek a magját most ká- 
vépólílék készítésére használják fel Az ipartigyi miniszter 
egy ceglédi lakosnak iparjogositványt adott hajnalkamaigból 
való kávépótlék készítésiére. Az uj kávépótíék készítője sza
badalmaztatta eljárását.

Feltalálták a mesterséges kávéaromát.

Két német professzornak, Staudtager és Reistein taná
roknak, a freiiburgi, illetve bázeli egyetemek professzorainak 
sikerült együttesen a kávé aromáját fölfedezni. Kísérleteik 
során 60 olyan kémiai összetételt találtak, amelyek illat és 
iz tekintetében a kávé aromájának pótlására alkalmasak. 
Egyik ‘ószaknémetországi vegyészeti gyárban már ki is dol-

I
{/ezéclcéftt/iseiet: Bpezí, IX. (fái^a u 4 . j 

Z&le$o*t: 183-Z&9

gőzták az anyagok nagyban való előállításának tervét és si
került olyan szintetikus kávézamatot előállítani, amely a 
kávé teljes illúzióját adja. A  koncentrált szintetikus kávé
aromát azonban csak szakemberek rendelkezésére bocsátják.

Zwack.likörgyár elsőrangú gin.t, whiskyt és kész cooktaüt 
hoz forgalomba, amelyet bármely külföldit haisonló itallal 
egyenértékűnek ajánl a kar társak figyelmébe. Fenti 3 cikk 
sok külföldi márkánál még jobb is. Mixeréihez páratlanok. 
Kérjen cocktaii receptet. Fütyülős barackpálinkája a legjobb 
a maga nemében. Lkvicum versenyen kívül.

Az eredeli GESSLER ALTV ATER az ellenőrzés során 
könnyen megkülönböztethető a nem valódi Gessler Altvatertől 
és igy felesleges kellemetlenségnek teszi ki magát, aki mást 
ad valódi Gessler Altvater helyett.

Ipari és közigazgatási 
határozatok

Kávéházi újságos alkalmazása.
A  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara konkrét eset

ből kifolyólag hozott elvi jelentőségű állásfoglalása szerint 

a kávéháziban állandóan alkalmazott újságos (ujsághordó) 
teendők elvégzése —  bár ez a kávéházi üzlettel kapcsolatos 
is —  nem tekinthető szakmai képesítéshez kötött tevékeny
ségnek.

Kávéházi alkalmazott (konyhahelyettes) szolgálati 
illetményei.
Felperes; aikii 1940. május 2-átóll szeptember 17.ig volt 

az alperes kávéházi vállalat, szolgálatában, tulóradij, jogba-

D R A B E K  F E R E N C
oki- gépészmérnök gépgyára

Budapest, Vili, Bókay János ucca 8 -1 0 . szám.
S z  á I 5 i I : Hiitögéposztály telefon: 138—881.
Lilidé hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye

ket, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berend zése
ket, önműködő spschtlizókat, hűtőkamrákat stb-

Gechter és Kiihne habverő, cukrász- és csokoládéipari gépeket
Sebastian Wenz elektromos automatikus cukrász- és péksütő 

kemencéket.
Beher dagasztógépeket.
Torro automatikus edénymosogatógépeket stb stb.

Kérjen díjmentes árajánlatot! önműködő edenymosogató
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lan OTI-levonásodé és meg nem adott élelmezés ellenértéke 
fejében követelt az alperestől 91 pangót és annak járulékait.
A  bíróság jogerős Ítéletével —  a keresetinek csak 8 pengő 
és kamatai erejéig aidött helyt, egyébként azt elutasította, — 
a következő indokolással:

Tényként állapította meg a bíróság, hogy a felperes, 
mint Ikícnyhahelycttes volt alkalmazva alperes W. kávéházá
ban. 1940. évi május hó 2-től szeptember 17-ig. A  felperes 
mir,d< ■' héten szerdán és csütörtökön, valamint szombaton 
az alperesi zsirosikonyha fehér edényeit mosogatta, s azért, 
mert a zsíros konyhában meleg viz nem volt, ezt a kávés
konyhán végezte.

Szombati napokon a felperes vacsorát nőm kapott.
Minthogy a 22794— 1939. la. K. K. M, számú rendelet 

IX, 3. pontjában megjelöltek szerint a zsíros konyhában al
kalmazott részére munkaideje alatt a főétkezés kiadandó és 
minthogy felperes ezen a három napon vacsoraido ala t 
dolgozott, « e g  kellett Ítélni részére a szolgálati ideje alatt 
20 szombatra eső vacsora ellenértékét, ami az OTI díjazása 
szerint egyerllrimt 40 fillér, azaz összesen 8 pengő. A  bí
róság a felperes': a szombatnapokra azért minősítette zsiros- 
kcnyhai alkalmazottnak, mert a zsiroskonyhán külön fehér- 
edény mosogató nem volt és csupán célszerűségi okokból 
dolgozott p. felperes a kávéskonyhán.

El kellett utasítani a felperest ama kernelével teljes egé
szében, hogy az alperes télé hetenként többet vont le, mint 
az OTI járuléka kitett, mert alperes az OTI eredeti fizetési 
meghagyásaival igazolta, hogy a felperestől kizárólag a f i 
zetési meghagyásokban megszabott járulék felét szedte be.

A felperest Mii órabér iránti keresetével is el kellett uta. 
sitani, mert a kihallgatott tanuk vallomásából kitünően al
peresnél a kávéskonyhán munkarend van kifüggesztve, ezt 
a munkarendet az alperes felmutatta, ebben a felperesnek a 
munkaideje 10 órában van megszabva. A  felperes pedig 
scha nem jelentette az alperesnél szolgálati ideje alatt azt, 
hogy túlórákat dolgozott, hanem azt adta elő, hogy n mun
kaközi szünetek alatt nem pihent, azért, mert a munkaközi 
szünetekről nőm tudóit

A  bíróság ezt a felperesi érveiért nem fogadta el, mert 
a munkarend a kávéskonyhán ki volt függesztve, igy módja 
volt meggyőződni munkabeosztásáról.

Minlhogy ezek szerint a felperes nem tudott igazolni 
olyan túlórákat, amelyekért neki tulórabér járna, idevonat
kozó keresetével el kellett, őt utasítani. (Bp. Közt), kir ibg 
— P XXII. 404712— 1940.)

A 3000— 1938. Ip. M. számú rendelet III, fejezet 3.
bekezdésében említett létszám megállapítása.

Valamely kisiparos, vagy kiskereskedő üzletének, üze
mének. vagy vállalatának a 3000— 198®. Ip. M. számú ren

delet ITT. fejezetében az egyenkinti fizetéses szabadságra 

vonatkozó rendelkezések hatálya alá való tartozása szem

pontjából az üzletben stb. alkalmazottak értelmiségi, vagy 

nem értelmiségi munkaköroen foglalkoztatott volna, figye

lembe nem jön. Ebből folyólag az idézett rendelet 2. §-a

által megállapított alkalmazotti létszám kiszámításánál az 

ugyanott kifejezetten kivett tanoncok és ló éven aluli műm 

kások kivételével mind az értelmiségi, mind a nem értelmi

ségi munkakörben foglalkoztatottakat számításba kell venni. 

(57.010— 1941. XT1I. Ip. M.)

Uj telefon: 426— 117.

ifj. GrQnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183 439- Üveg és poreell&n

NAGY IGNÁC cikkek raklAra
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktaiót, u. m.: borszivaltyuk, 
szürőgépek, palackok, purafadugók,címkék stb. 

Telefon : 423-329, 423-363.

i n s  ü l i ,  I l i k  M is a
SZ8kszerü javítás:

Rels Jenő Budapest, Mozsár-u. 12.
Telefon: 118 938.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 223—891.

Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDRE. 

Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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