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Március 5-ig megfizetendő az 1943. év

I. negyedére

(február) esedékes üzletbér második részlete.
Március 6_ig megfizetendő

;i

vigalmi adóközösségben

nem lévő kávéházak vigalmi adója.
Március 10-ig be kell fizetni

a

március havi forgalmi

adóátalányokat.
Március 20-ig tartoznalk a vigalmi adóközösség tagjai
megfizetni március havi átalányukat.
Március 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből
levont káreseti-, külön-, rokkantellátási- és hadfelszerelési
adó.
Be kell adni a járdafoglalási engedély iránti kérvénye,
két.
Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK
(a vendéglők, kávéházak, kávémérósek
(eepreasók),
penziók, kifőzésielk korosmák üzem. és árkorlátozásai)
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 P.
Megjelent a Vendéglátóipari Korlátozások L pótléka
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek,)
(Megrendelhető a! testület irodájában.)
Ára: 3.— pengő.
Megjelent a
Kái'Mip—i Tájik—
II ifindfí—
A káv—ip—1 na—t—il —

anyaga. K ad—té — Ipar-

twÉUliU lfáájátoan.

A fel)ruári előljáróeági ülés napirendjén a szokástóL el
térően aránylag kevés tárgy szerepelt, igy annál több Idő ju
tott az egyes pontok letárgyalására. Sajnos állandóa'n fe l.
színen vannak olyan kérdések, amelyek iparunk egziszten
ciális feltételei körébe tartozniuk, —
igy alkalom volt a
hozzászólásra.
Az elöljáróság! ülésen resztvettek:
Kövessy Géza elnöki, dr. Kállay Albert szív. főjegyző,
iparhatósági biztos, Jovics Jenő, Mayer Rezső, vitéz Miklós
József, Manninger Ferenc; Ottó Dezső, Patat Lajos, Paulin
Lajos, Szmrekovszky Tibor, br. Wasmer Gusztáv, Zsigmond
László elöljáróság! tagok és számvizsgálók, dr. Havas Nán
dor főjegyző Meggyes István aljegyző, jegyzőkönyvvezető.
Elmaradásukat kimentették: Szabó Samu alelnök, Bokross Lajos, Gebauer Béla, Kass Béla.
Elnök az elöljáróság ülését megnyitotta, bejelentette a
kimentéseket, az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére vitéz
Miklós József és Patat Lajos előljárósági tagokat kérte fel.
Az 1942. január 22_én tartott ülés jegyzőkönyve bemutattatott és megjegyzés nélkül helybenhagyatott.
Főjegyző jelentette, hogy
Nagy Jenő (Margitpark),
Weigl Miklós
(Lipótvárosi
Casino), Anga Béla (Hargita), Makacs István (Floremc) ká
véházi iparengedélyt kaptak és a tagok iklözé felvétettek;
Vass Vilmos (Boráros téri kávéház), özv. Steiner Józsefná
(Sorrentó) ipargyakorlásukat megszüntették,
Singhoffer F- Pál testületi tag feleségének elhunytul
alkalmából a testület részvétét fejezte ki.
A székesfőváros polgármesterének f. é. január hó 28-án
511.974— 4942. XV. ü- o. sz. véghatározata, mellyel az 1942,
évi rendes (közgyűlésen a testületi tagdijak tárgyában
hozott határozatot jóváhagyta, bemutaltatott és tudomásul
vétetett.
Elnök közölte, hogy a kávéházak tejellátása ügyében is
mételten eljárt a bözellátásügyi miniszter urnái, aki meg
ígérte, hogy az ügyet újból megvizsgálja és kérésünk ügyé-
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ben dönteni fog.
A vajellátás ügyében a testület a tagok (kérelmeit áttette
az OMTK igazgatóságához. Az OMTK, hivakozva a m, kir.
Közellátá'iügyi Miniszter Ur utasítására, (közölte, hogy a
vajellátásr nem bírja felemelni. Elnök a kérdést napirenden
tartja
A cukorkontingens felemelése és kis kocka cukrok kiszol
gálása tárgyában az elnökség felterjesztéssel fordult a m.
kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz.
Az elektromos áramfogyasztás korlátozása tárgyában a
testület a m. kir, iparügyi miniszter úrhoz fordult azzal a
kéréssel, hogy Q redukálandó fogyasztás mennyiségét 15-000
kilowattban állapítsa még
Főjegyző jelenti, hogy aj testülethez érkező panaszok
folytán az elnökség körlevélben hívta fel « testűiéi tagjait
a rendkívüli viszonyok miatt elrendelt korlátozások betartá
sára. Különösen a iejtilalom végrehajtása tárgyában kaptunk
számos bejelentést, úgy, hogy az elnökség az elöljáróság fel.
hatalmazáísa alapján egyes üzemekben ellenőrzéseket eszkö
zöltetett, A vizsgálatok jegyzőkönyve alapján figyelmezte
téseket küldöttünk az illető kartájaikhoz Az- érdekeltek egy
része egész egyszerűen kétségbe vonta a tudomásunkra jutott
adatok helytálló voltát A panaszok és felszólalások azonban
nem szűntek meg. igy a kérdés az, hogy minő további lé
péseket tegyünk.

Családi si»í
0.7 literes és
11

literes palackokban.

Kőbányai Polgári Serfőzde

Szlávok Károly javasolja, hogy aj tudomására jutott ese.
reket a testület maga jelentse fel az illetékes hatóságnál.
Tudtával legalább 30 kávéház ad tejet, amivel a törvényt
tisztelő kartársaknt. megkárosítják.
br. Wasmer Gusztáv, kizárólag a tejkérdésről szólva,
indítványozza, hogy a testület kérje fel a székesfővárosi m.
kir. államrendőrség főkapitányát, hogy a testület költségére
detektiveket küldjön ki, akik a szükséges ellenőrzéseket el.
végezzék és a feljelentéseket megtegyék.
Kállay Alben. főjegyző is helyesnek tártját ha a testület
a törvény megszegői ellen eljár.
Patai Lajos hozzászólása után
Elnök megállapítja, hogy az elöljáróság br Wasmer
Gusztáv indítványát egyhangúlag elfogadta.
A szesz és sörárak emeléséről szóló rendeletet' a testület
körlevélben hozta a kartársak tudomására.
Főjegyző közli, hogy a sörgyárak eladási árai nagyobb
mértékben emeltettek, mint a kávéházakéi. Ez ügyben a tes
tület eljárására a közellátási hivataltól azt aj válasz) kaptuk,
hogy ez az ügy a közel jövőben megjelenő egységes árrende.
zés keretében fog megoldatni, illetőleg helyezittetni.
Az Ipok a íanoncok legkisebb munkabérének megállapitása tárgyában értekezlete; hivott össze, melyen a testület
is képviselve volt. ,Ez alkalommal reá mutattunk a kérdés
szakmai vonatkozásaira, hogy a vendéglátóiparban — de
fökép a kávésiparban — a tanoncfizetés megállapitasa nem
indokolt és arra szükség nincsen- Álláspontunkat írásban is
beterjesztettük, reméljük, hogy a kérdés elbírálásánál ipa.
ruruk érvelése is figyelembe fo g vétetni.
Az OTI-nál az elmúlt napokban tar!otj szakmai érte.
kéziét alkalmával a változó keresetű munkavállalók újabb —
természetesen magasabb — napibérosztályba való' sorolása
határoz latoit el. Ugyancsak ez alkalommal vettük tudomásul,
hogy a természetbeni ellátás értéke ks magasabban álla.
pittatoti meg A vonatkozó rendelkezéseket, amelyek március
1-én lépnek érvénybe, körlevélben hozzuk a tagok tudomá
sára.
Németh Aladár testületi tag beadványára az elnökség
megkereste a kereskedelmi és iparkamara miniszteri biztosát,
hogy a zárórával kapcsolatos rendelkezések végerhajtása,
illetőleg bizonyos türelmi idő engedélyezése tárgyában érte
kezletet hívjon össze és intézzen felterjesztést a belügymi
niszter úrhoz.
vitéz Miklós József konkrét panaszt ad elő.
Elnök kijelenti, hogy ebben a kérdésben közvetlenül
el fog járni a belügyminisztériumban,
A ruhatári ipar szabályozása tárgyában a kereskedelmi
és iparkamara értekezletet tartott. melynek lefolyását elnök
ismertette.
A minisztérium u. i. ruhatári ipalr gyakorlását iparen
gedélyhez kívánja kötni, melyet elsősorban háborús rokkan
tak kapnának meg, A szerződés megkötése és annak félté-
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tele természetesen szabad megállapodás tárgya marad. Az
üzem tulajdonosa azonban a ruhatárt saját maga is kezel
tetheti. Tekintette] a szociális és humánus célokra, az érte
kezlet a tervhez elvben hozzájárult.
A zenészek érdekképviselete azt kérte, hogy a nyilvános
vendéglátó üzemekben foglalkoztatott zenészeket az üzemek
alkalmazottainak minősítsék. A kereskedelmi és iparkamara,
bán ebben a tárgyban tartott értekezlet a kérelem teljesitéso
ellen1foglalt állást.
Végül felolvastatott
Grosz Ödön testületi tag beadványul, aki azt javasolja,
hogy a most meginduló kereseti-, jövedelem- és vagyonadókivetések alkalmával a testület nz illetékes pénzügyi ható
ságoknál járjon el, hogy a kivetés alapjául szolgáló jövedel
mezőségi kulcsot a valóságnak megfelelően állapítsák meg
és vegyék figyelembe a rendkívüli viszonyokat.
Elnök kijelenti, hogy ebben az ügyben felt erjesztéssel
fordul a székesfőváros pénzügylgazgatósághoz.
A napirend letárgyaltatok, elnök az elöljáróság ülését
berekesztette.

Bírósági ítélet is kimondotta,
hogy a fizetőpincér a főpincér
alkalmazottja
Egy fizetőpincér a királyi járásbíróság előtt az elmaradt
fizetés elmén volt főnőké ellen 476 pengő tőke és járulékai
Iránt keresetet adott be. A kir. járásbíróság múlt évi juh
13-án tartott tárgyaláson a fizetőpincért keresetével elutasí
totta. A P. XXII. 401-914— 1942. szám alatti Ítélet indoko
lásában a kir. járásbíróság megállapította, hogy a felperes,
mint állandó éthordópincér volt az alperesnél alkalmazva, A
főpincérrel utóbb kölött megállapodás szerint fizetőpincér
lett napi 10 pengős fizetésért Ez a megállapodás megfelel a
minimális munkabérről szóló 2i2,794— 1930. I- a;. K, K. M.
számú rendelet X. fejezetének 5. pontjában foglalt rendelke
zésnek, mely szerint, amely üzemben a! főpincér a maga
leendőinek részben való ellátására fizetőpincér közremükö
dósét veszi igénybe, a fizetőpincért a főpincér a saját kere
setéből tartozik dijazni. Ebből okszerűen következik, mint
hogy jogszabály intézkedik a fizetőpincér ki által való díja
zásáról. hogy a fizetőpincér nem követelhet az tizem tulaj
donosától va'gy mástól további díjazást. A szakmai szokás
szerint — állapítja meg az Indokolás — a fizetőpincért a fő 
pincér alkalmazza, szolgálati viszony az utóbbi kettő között
és nem az üzem tulajdonosával létesül. Felperes is a főpin.
nérrel kötött megállapodás értelmében vált fizetőpincérré, a
főpincér fizetett felperesnek napi 10 pengőt. Ugyancsak
szakmai szokás szerint a fizetőpincér munkaidejét nem a tu
lajdonos, hanem a főpincér állapítja meg és osztja be. A
fizetőpincér eredményéből, a bevételből nem a tulajdonos
nak, hanem a főpincérnek számol el. Az nem létesít jogvi
i zonyt a fizetőpincér és tulajdonos között, hogy a tulajdonos
étkezést ad a, fizetőpincérnek és az sem, hogy az üzem tulaj
donosa jelentette be az OTI-ba. Nem helytálló és ezért nem
vehető figyelembe felperesnek az az érvelése, hogy vele nem
közöltetett külön, hogy amikor fizetőpincér lett, a főpincér
alkalmazóijává vált. Ezt a felperesnek mind n' gyakorlatból,
mind a hivatkozol'! rendelet
intézkedéseiből tudnia kellett
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Háborús ügyek
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs konzervek
volna. A kifejtettek alapján n bíróság felperest alaptalan
keresetével elutasította.
Az ítélet fellebbezés folytán a budapesti kir. törvény,
ezékhez. mint fellebbezési bírósághoz került, amely 1942.
szeptember 21-én 23. Pf. 4892— 1942. 17. sz. alatt hozott
végítéletével a fellebbezést — az elsőbiróság helyes követ
keztetéssei levont jogi döntése és ítéletének helyes indoklása
alapján — elutasította.

Bélyegmentes bejelentések a*
iparhatóságokhoz
Az illetékes díjjegyzék 14 tétele felsorolja az ipartörvény egyes szakaszait, atmelyek szerint 'a következő illetékmentes bejelentések végzendők el:
Az ipar álladókéban beállott változást, ideértve az üz
letvezetőnek alkalmazásbavételét, valamint az ipaxüzőnek,
személyében beállott változásokat is, amennyiben a törvény
egyes esetekben eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz, az
iparhatóságnak nyolc nap alatt kell bejelenteni.
Az ipar álladókában beállott változások bejelentésére
vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a
közkereseti társaság iparűzéseinél, úgyszintén^ az üzlet ve
zetésére jogosított, illetőleg képesített tag személyében be.
állott változás eseteiben is,
A tanviszonyn'ak törvény, illetőleg szerződés szerint való
megszűnését, amennyiben a tanviszonyt az iparhatóság előtt
bontotiák fel. az iparhatóságnak be kiéli jelenteni, A tan
viszony megszűnését, ha a; tlanviszony a kikötött, illetőleg
a meghosszabbított tanidőnek a kitöltésével nyer befejezést,
annak bekövetkezése előtt két héttel, más esetekben a meg
szűnést követő nyolc nap alatt kell bejelenteni.

Gyűjtés a honvédcsaládok részére. Az ipartestületünk áltál a honvédcsaládok javára megindított gyüjté.s eredménye
a következő:
2389.32 P
Lapunk múlt számában kimutattunk
Újabban adakoztak:
100 — P
Szabó Sámuel, Philadelphia
50.— P
Tihaméry József, Szeiffert
20.— P
Gárdonyi Andor, Dunapark
Eredmény:
2559.32 P,
Újságok sebesült katonák részére. Ismételten felhívjuk
kartársainkat, hogy sebesült katonáink részére kiolvasott
képeslapjaikat küldjék be ipartestületünk irodájába.

Ipmrl ügyeb
Körlevél

Az ipartestület elnöksége itl-z 5. sz. körlevelet küldte szét,
mely a változó keresetű alkalmazottak uj napibérosztályba
sorolását, valamint az élelmezés értékének újabb megállapi.
tását tartalmazza. A változások folytán af testület uj napi.
bértáblázatot készíttetett, amely a közeli napokban a testületi
irodában darabonként 1 pengőért kapható.
Figyelmeztetjük
kartársainkat, hogy az uj táblázat március 1-én lép életbeA vendéglátóipari árrendezést tartalmazó rendelet
a közeli napokban megjelenik. Minthogy a rendelet a ven
déglátóipar egész körére kiterjed, azt részletesen feldolgoz
zuk és azt külön füzetben — mint a. „Vendéglátóipari Kor
látozások” II, pótlékát fogjuk sürgősen közrebocsátani. A
legsürgősebb teendőket; körlevélben fogjuk közölni a testület
tagjaival.
A forgalmi adóközösségi átalányok kivetése
iránt megindított, helyszíni vizsgálatok folyamatban vannakEzek befejezése után az átalány kivetése meg fog történni.
Helyesbités.
Lapunk múlt számának vezércikkében azt irtuk, hogy
..tésztát vagy egyéb étetnemüt kirántva, illetve bő zsírban

Az illetéki díjjegyzék az ismertetett bejelentésekre,
mint arra már a fentiekben is utaltunk, illetékmentességet
biztosit.
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A magyar teák gyöngye
a kellemes xamatu
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sütve nem szabad készíteni és kiszolgáltatni. Ezek a tiltott
ételek között példakép említettük a palacsintát is. Minthogy
a palacsintát nem kell felt elemit bő zsírban kisülni, közlé
sünket oda helyesbitjük, hogy a tilalom a palacsintára nem
vonatkozik.
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Jubileumok az IPOK-banAz Ip'artestültek Országos Központja igazgatója, dr.
Dobsa László most ünnepelte érdekképviseleti munkássága
ötven esztendős jubileumát. Dr. Kovalóczy Dezső főtitkár a
huszonötödik évfordulót ülte? meg. A Központ ez alkalommal
mind a két főtisztviselőjét najgy ünneplésben részesítette
Kovalóczy Rezsőt igazgatói címmel tisztelték meg,
A Kereskedelmi és Iparkamara

akciója

a

tanoncszerződés

idejének korlátozása ellen.

A rendkívüli idők az utániképzés terén is éreztetik hatá
sukul a kávésiparban. Éppen úgy, mint más iparágakban is.
Hozzájárul a nehézséghez az ismeretes '53.400— 1940. Ip. Mszámú rendelet azon rendelkezése, hogy tainoncszerődést ál
talában csak májustól október végéig szabad kötni. íg y az
ezen időn kívül jelentkező tanoncokat a vendéglátóiparosolk
nem szerződtethetik. A félév várakozási idő alatt pedig aj
tanoncjelöltek rendszerint más pályára mennek. Arra való
tekintettel hogy ez a rendelet az iparosutánpótlás szempont,
jából hátrányos, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
felirattal fordul az iparügyi miniszterhez és kéri a rendelet
ideiglenes felfüggesztését.

Kávéházaknak, vendéglőknek külön engedmény
Főlerakat: IX, ErkeS u . 17. T . 180-278.

ben fogja az OTI közzétenni.
A közvet lenül érdekeit munkaadók a besorozáéi határo
zatokról külön értesítést Is fognak kapni.
A munkaadók a rájuk vonatkozó besorozási határozatot
annak kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezhetik
meg a budapesti kir. Ítélőtáblához.
Jogában áll emellett minden munkaadónak bármely más
munkaiadóra vonatkozó határozatot is megfellebbezni. Ezt a
fellebbezést a határozatnak a Társadalombiztosítási Közlöny,
ben történt közzétételtől számított! 15 nap alatt kell beadni.
Mind a saját üzemire, mind az idegen üzemre vonatkozó
fellebbezést az OTI-nál (Budapest, VIII. Fiumei ut 19.) kelL
Írásban (két példány 1 felzet)
benyújtani, vagy élőszóval
előterjeszteni.
A fellebbezés illetékköteles,
öt milliárd kávéfa,
van a világon és ennek több mint a fele, 2501 millió Brazil
liában. Ott is Sao Paolo állam vezet ezen a téren, mert a sta.
tisztika szerint 1300 millió esik Brazilénak erre az államára.
Columbia '587, Venezuela 556, Holland-lndia 280, Salvador
140, Mexikó 134, Quaternala 100 millió fával szerepel ebben
a statisztikában. Ámbár a téli falgy és a szélviharok az el
múlt évben Brazíliában a fiatal fákat csaknem teljesen elpusztították, a brazillal kávékészletek oly nagyok, hogy tiz
év óta most először ismén, felmerült az a szándék, hogy a
készletek jelentékeny részét -a rendkívül magas ámivó meg
őrzése érdekében elpusztítsák,
A kenyéradag csökkentése Bulgáriában
Mint szófiai beavatott helyről közük, az eddigi 300 gnapi 'kenyéruda'goi február 1-től kezdődóleg 250 gr.ra szálllitották le.
Mérlegképes könyvelő órakönyvelést OTI, MABI veze
tést olcsón vállal. Cim az Ipartestület irodájában.
Munkafelügyelőnőnek ajánlkozik sok évi gyakorlattal
biró nő. Címe az ipartestületben.

Az OTI megkezdte az üzemek uj baleseti veszélyességi be.
sorozását.
Az OTI igazgatósági megkezdette az üzemek 1942. év
től érvényes baleseti veszélyességi besorolását. A határoza
tok tömeges közlését a január 20_iki kelettel kiadott Tár.
sadalombiztositási közlönyben kezdette meg az OTI- A többi
besorozásokat az ezutáni Társadalombiztosítási Közlönyök-
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Olaszországban nem szabad pálinkát és likőrt gyártani.
A korporációs rendszer rendeletére egész Olaszország
ban nem szabad pálinkát és likőrt gyártani, eladni és ^ ki
mérni. A rendeletet azzal indokolják, hogy a pálinkák készí
tésére felhasznált szeszből mesterséges gumit, üzemanyago.
kát és más hadifontosságu termékeket készítenek.
A fővárosi községi kenyérgyár forgalma.
Hivatalos kimutatás szerint: a fővárosi Községi Kenyér,
gyár egy év leforgása alatt 6 millió kg. kenyeret, 1 millió
kg. süteményt, tésztát és tarhonyát hoz forgalomba, össze
seii 33.5 millió pengő értékben.
Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Ihdenmja
gyanánt ne mérjetek ki más italt se aa UNICUM üvegből,
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likörgyár
kizárólagos védjegyzett tulajdonát képezi és e néven csakis
valódi áru hozható forgalomba. Ha a vendég Unicumot kér,
adjatok neki valódi llnicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zwack üvegből, m más üvegből
Kartársaink figyelmébe
ajánljuk Weiss János ujvgrbászi likőr- és rumgyáros bor. és
szesznagykereskedőnek a Nemzetközi Vásáron kiállított és
elsőrendűnek elismert Mocca-crém, Kupicás borát, likőreit.
Brandyját- Borait, pálinkáit és rumfajtáit. Tel.: Ujverbász:
58. éa 78. ez.
I'ontoa figyelmeztetés!
Saját érdekükben kérjük a kávés (vendéglős) kartár
sakat, hogy valódi Gessler Altvater üvegből se adjanak
mást, mint eredeti Gessler Altvatert, mert az eredeti G eller
Altvater az ellenőrzés során könnyem megkülönböztethető a
nem valódi Gessler Altvatertől és igy felesleges kellemet,
lemaégnek teszi ki magát, aki mást ad valódi Gessler Alt
vater helyett,
„ ,
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Grünwald Mór

Feranc József rakpart 6.
1’elefon: 183-439. - Ü v e g é s p a re e ll& n
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BUDAPEST. V II., KAROLY KÖRÚT 9.
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; Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m .: borszivattyuk.
szürőgépek, palackok, parafadugók,címkék stb.
Telefon : 423-329. 423-343.
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11 f| t vegyitermékek gyára R,-T.
|1 s í i Budapest, XlV. Cserei-u. 14.
1 U U ll Telefon: 2-966-86, 2-918-94.
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V|l„ Almóssy-utca 3. Telefon 423-594.— CASINO — FOR-YOU

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

Budapest,

VII. Síp utca 4.
Telefon: 2 2 3 -8 9 1 .

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE.
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szálárd-u. 31.
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája
Budapest, VII., Kazinczy-utea 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

Amik«t íBíMit,

a Gazdák Biztosító Szövetkezetiéire
Alapítása óta keresztény és magyar. Mindent biztosit.
Központi igazgatóság: Budapest, IX., Üllői-ut 1. Telefon : 187-870.

