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E m l é k e z t e t ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .

• • N ovem ber 20-ig befizetendő a vigalmi adóközös- 
iségben levő kávéháziak vigalmi adója,

N ovem ber 25-ig befizetendő a személyzet illet
ményeiből levont kereseti- és pótadó.

N ovem ber 25-én (csütörtök) délután 1 órakor a 
Itestület tanácstermében elől járósági ülés.

N ovem ber 30-ig be kell jelenteni a családvédel-

Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása,
A kávéslpari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar

testület Irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérések (espre®sók), 
penziók, kifőzésidk korcsmák üzem. és árkorlátozásaa) 

Ára: 3.50 P,

A Vendéglátóipari Korlátozások I. pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek.) 

Ára: 3.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások I I  • pótléka^
(tartalmazza az egységes vendéglátóipari árakat 

szabályozó 14-000—1943. K- M. sz. rendeletet.) 
az időközben kiadott módosításokkal és magyarázatokkal

együtt.
Ara: 4.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások és pótlékai <k'apha_ 
tok a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P-_______

írni pénztárnál, ha a személyzet létszáma oly mérték
ben csökkent, hogy az üzem a biztosítási kötelezett
ség alól kiesik.

D ecem ber 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi 
üzletbér második részlete.

D ecem ber 5-ig a Szakmai Családpénztárhoz be 
kell küldeni a „Havi bejelentési jegyzéket”.

D ecem ber 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközös
ségben nem lévő, átalányozott kávéházak vigalmi 
adója.

D ecem ber 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai 
megfizetni december havi forgalmi adóátalányukat.

Meghivó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró- 

sága folyó évi november 25-én (csütörtökön) d. u. 
t órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1943. november 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy G éza s. k

főjegyző elnök

A közelmúlt napokban megjelent napilapok közlés 
seiböl értesültünk arról, hogy a közellátási rendőrség 
a székesfőváros számos vendéglátó üzemében ellen
őrző vízsgá'latokát tartott es annak eredinényekép 
olyan jelenségeket tapasztalt, amelyek folytán az ár- 
drágitásí és kihágási eljárásokat nyomban megindí
totta.

Hatósági eljárás alatt áilló ügyről lévén szó, azok 
érdeméhez nem szólhatunk hozzá. Nem ismerjük 
azokat az eseteket, amelyeket az eljáró hatóságok
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kifogásoltak és vád tárgyává tettek; ezek elbírálását 
megnyugvással és bizalommal várjuk.

A megdöbbentő az egész dologban az, hogyha a 
lapok közlései helyesek, a megvádolt üzemek között 
nagyforgalmu, előkelő, patinás üzemek vannak, ame
lyek a vendéglátóiparban nivót képviselnek és ame- 
lyeicnek feladata többek között az lenne, hogy példát 
mutassanak a törvénytiszteletből és a rendkívüli vi
szonyokhoz való simu'Iásból.

A kormány felelős tényezői — a háborús évek
folyamán __ számtalanszor hangoztatták, hogy az
ország válságos küzdelme idején mindenkinek alkal
mazkodnia kell a közérdekhez és tudomásul kell 
venni azt, hogy ma nem élhetünk úgy, olyan jól s bő
ségesen, mint boldog béke idején. Ez a kötelezettség 
vonatkozik iparüzőre és fogyasztóra egyaránt.

Nagyon jól tudjuk, hogy kormányunk minő küz
delmet folytat a fekete piac letörése és a reális árak 
tartása érdekében. Nem lehet, hogy maguk az ipar- 
űzők, akiknek érdeke az árszínvonal tartása, maguk 
álljanak az árfelhajtók közé, csak azért, hogy forgal
mukat mesterségesen felhajtsák és a közönséget, 
amelyet oly könnyű táncra csábítani, magukhoz 
vonzzák.

Egyeseknek ez az üzletviteli rendszere vitte oda 
a vendéglátó ipart, hogy a beszerzés a megállapított

Családi s5r
Atom pertaetroRban.

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

S a lg ó  g ő z m o só g y á r
és fehérnem ilkölcsönzö

A legmedernebb berendezés. 
Yl., Vörösmarty ucca 54.
Olc*© árok

Mosás lágyított vízben 
Pontos kiszolgálás 

Telefon: 116-286

.

árak mellett lehetetlenné vált, mert a verseny ter
mészete folytán mindenki tartani akarja azt az ira
mot, amelyet a szabályokat és a helyzetet figyelem
be nem vevő kartársa diktál. Mindenki élni és meg
élni akar és kénytelen versenytársát oda és arra kö
vetni, ahová nem szabad.

Ha most a hatóságok erre a jelenségre felfigyel
nek, és ezen a fronton is rendet akarnak teremteni, 
nem kifogásolhatjuk,

A vendéglátóiparok összes érdekképviseletei a 
háborús évek folyamán számtalanszor figyelmeztet
ték és intették tagjaikat arra, hogy a magasabb szem
pontok által kívánt rendelkezésekhez szigorúan al
kalmazkodjanak.

A szakmai lapoknak jóformán, minden egyes 
száma tartalmaz ilyen figyelmeztetést, útbaigazítást 
kioktatást; maguk a testű letek körlevelekben, egyéb 
kiadványokban, szóbeli fel/i'ágositasok utján azon 
vannak, hogy minden iparüző ismerje az érvényes jog
szabályokat és kövesse azokat. Ma ez a közellátási 
ügyi rendészet az érdekképviseletek egyik legfonto
sabb és legszélesebb terjedelmű tevékenysége.

Nem tudjuk, nogy a meginditott eljárások kiket 
és mily mértékben érintenek és eredményük mi lesz? 
De bármi történjék is, bárhogy védekezzenek, arra 
nem hivatkozhatik senki sem, hogy a szabályokat 
nem ismerte és ezért ütközött beléjük!

Nem is szólva arról az egyetemes jogi elvről, 
hogy a törvány nem tudásával senki sem védekezhe
tek, a mi ípariizőink helyzetében annál súlyosabb, 
hogy a fennálló rendelkzésekre nem egy, de sokszor, 
két-három oldalról lettek figyelmeztetve és ha elkö 
vettek valamit, azt tudatosan tették.

Mindezt azért láttuk szükségesnek most elmon 
dani, hogy nyomatékosan és ismételten figyelmeztes
sük klartársainkat arra, hogy hazafias köz-, de emi 
nensen maguk érdeke az, hogy az érvényes előíráso
kat szigorúan tartsák be. Inkább valamivel kisebb 
forgalom, — haszonról akár kis-, akár nagy forga-j 
lomnál alig lehet beszélni — mintsem egy hatósági! 
eljárás a nyilvánosság előtt, ami még kellő igazolás 
esetén is árnyat vet az illető iparüzőre és szakmá
jára.

Ha nehéz is, ha gondterhes időket élünk is, al
kalmazkodni kell a helyzethez, bele kell törődnünk 
a rendkívüli viszonyokba. Ha újra béke lesz, akkor 
mindenkinek módjában lesz megmutatni, mit tud pro
dukálni és a közérdek sérelme nélkül versenyezhet 
kartársaival és vonzza magához a közönséget,

K övessy  Géza.

Dr.Burgyán
rum ás likőrgyár  
B u d a p e s t ,

V-, Thököly ut 34 Tel-: 225-780és227-770
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Gyártja: Papp András Erőtápszerüzem
Budapest, III., Hévizi-ut 4/6. 

Telefon : 362 782, 163-011.

Uj töriényiavasiataz árdrágítás ellen
Izokat is mepbilntetik, akik feketén vásárolnak

Az igazságügymníszter a képvíselőház elé ter
jesztette a nemzeti gazdálkodás rendjét zavaró egyes 
cselekmények szigorúbb büntetése tárgyában ké
szült törvényjavaslatot.

A törvényjavlaslat az árdrágító és általában a 
közellátás érdekeit veszélyeztető bűncselekmények 
nagymértékű elharapózása miatt készült.

A  törvényjavaslat börtönbüntetéssel sújtja a 
viszaesésben elkövetett árdrágítást. Súlyosabb eset
ben öt évig terjedő /egyházzal büntetik az illetékte
len nyereségért elkövetett bűnöket.

A kőzel'látás érdekeinek súlyos veszélyeztetése 
esetén a megtorlás tízévi fegyházzal való büntetésig 
terjedhet.

Bizonyos árdrágitásí esetekben kötelezővé teszi a 
javaslat az elitéit vagyonának elkobzását.

A  javaslat kiterjeszti a közszükségleti cikk fo
galmát és ezentúl árdrágítás miatt megbüntetik azt

illflártíassial
* * • ’  kártya és márványasztalok.
székek , jégszekrények,  méret után is 

teljes berendezések, S C n ié s p u lt O k  stb

Frie d , 113, iir ily -E !. 44
TeBefon: 224-804 .

MECSEKI?!"

,1

D íjm en tes cigányzen ész k özv etítés  
csakis az egyesü letün k  á lta l, 

te le fo n : 194—6 0 9 . Bpesi, IV, Fővám-tér 2

í orr aljuk körülbolül 5 por óig. 
míg a habja teljesen el nem fő.

:<gyw agahan  
vagy tejjel kévéivé 

k it ű n ő !

F ő z z ü k  í g y :
&

Egy liter hidog vízbe tegyünk 
3 evőkanál F r a n c k  cikóriakávét

Kosa István és Társa bornaqykereskedelmi vállalat K ü lö n le g e s  p a la c k o s  é s  hor-
.. '  dós fajbora :

KÖZPONTI IRODA: V ili, KŐRIS UCCA 27. Telefon; 133—482. ma Budapest szenzációja.

GERBEAUD GERBEAUD GERBEAUD
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

is, aki közszükségleti cikkek fuvarozásával, vagy ál
talában az ipar és kereskedelem körében munka vagy 
más szolgáltatásokért magasabb díjakat követel vagy 
fogad el a Hatóságilag megállapított legmagasabb 
dijaknál.

Súlyos büntetéssel sújtják a javaslat értelmében: 
a közszükségleti cikkek beszerzésére vonatkozó jog 
szabályok kijátszását is, vagy tiltott módon való b e 
szerzést, továbbá a beszerzési jogosultsággal való 

zérkedést.
A törvényjavaslat intézkedik, hogy árdrágító 

visszaesés esetén megbüntessék a vevőt i s ha a köz
szükségleti cikket a hatóságilag megállapított leg
magasabb árnál többért szerezte be.

Mindenesetre a rendelet üdvös és eredményes 
végrehajtásához szükséges az is, hogy a fogyasztó- 
közönség éppúgy, mint a munkaadók igaz magyar 
érzéssel álljanak a köz érdeke mellé. Igyekezzenek t 
a hatóságoknak segítségére lenni a szörnyen káros 
feketepiacok megszüntetésében.

Vác m. város polgárm esterétől 
13,108— 1943. kig. sz.

Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy Vác m. város tulajonát 

képező Görgei-utca 1. sz. alatt lévő u. n. Korona 
épület helyiségeit kávéház-, vendéglő céljaira f. évi 
december hó 1. napjától kezdődően a város közönsé
ge bérbeadja.

A bérleti feltételek dr. Kristóf Béla I. o. al
jegyzőnél (Városháza, földszint V. ajtószám) tudha
tok meg.

Pályázati határidő f. évi december hó 1.
Vác, 1943. november 2-án.

Dr. Karay Kálmán s. k. 
polgármester,

Ipari ügyek
Vgalmi adóközösség megalakulása
ügyében kérdőíveket és belépési nyilatkozatokat kül
dött szót az adóközösség vezetősége. —  Felhívjuk az 
érdekelt Kartársakat, hogy |e nyomtatványokat ki
töltve küldjék vissza.
Zcnejogdijak összeírása

Felhívjuk zenéttartó Kartársainkat, hogy a ki
küldött kérdőíveken jelentsék be, hogy az 1942. és 
1943. években mennyi zene jogdijat fizették, illetőleg 

i az mennyivel emeltetett, >

Adóközösségi hátralékok befizetése
Az év végének közeledtével felhívjuk a hátra

lékos vigalmi és forgalmi adóközösségi tlagokat, hogy 
hátralékaikat legkésőbb az év végéig teljesen ren
dezzék, mert az adóközösségnek nem lesz rpódjában 
őket az 1944, évi adóközösségbe felvenni.

Sváb* Rusznibogár
irtás jótállással
Vállaljuk üzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogár, egér és d»! 
kány elleni karbantartását-

Wonlch féregirtó vállalat
Budapest, IV., Királyi Pál-u. 13 b. 

T e l: 189 585.

Keresek és kínálok
nagyszámú megbízóim részére Pesten és kör

nyékén

ház és telek
ingatlanokat, továbbá az egész ország területén 
m ezőgazdasági és szőlöbir tokokat. NAGY

IRODA, Baross-tér 17. Telefon: 424— 373.

Innpria borpince h o r d ó s  é s  p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k
Iro d a : B U D A P E S T ,  V.,  Z R I N Y I - u .  7.

______________________ Telefon: 181 214
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Jómegjelenésü, 43 évee, rk. vallásu

mester vizsgázott
(jelenleg is vezető állásban) úgy a kávéházi, mint a vendég, 
lői szakmában nagy gyakorlattal rendelkező, reprezentálios 
kalkulációs, irodai munkakörben, beszerzésekben jártas szak
ember elhelyezkedne csak a fővárosban. Szives megkeresé
seket levélben a kiadóhivatal utján kérek „Szakember" je
ligére.

Újévi ajándékok megváltása
Ipar testületünk elöljáróságának határozatából 

felhívjuk Kartársainkat, hogy úgy mint évek óta 
szokták, ez évben is váltsák meg újévi ajándékaikat 
az ipartestület szociális célja't szolgáló adományok
kal. A  testület megbízottja mindenkit felkeres ebben 
az ügyben.
Szavatossági biztosítós ügye

Ipartestületünk elöljáróságának határozatából 
felhívjuk Kartársaink figyelmét a Duna-Concordia 
biztosító intézetre, melv a kávéházak szavatossági 
biztosítási rendszerének kifejlesztését vette prog- 
rammjába.

Ui rend az OTI munkaadói 
igazolványok kitöltése 

körül
A belügyminiszter fcníos rendeletét adott ki az 

OTI-nál bizositott munkavállalók részére k'adandó, 
orvosi kezelésre jogosító úgynevezett munkaadói 
igazolványok kitöltése tárgyában. A munkaadó kö
teles betegség estére biztosított munkavállalója ré
szére —  valahányszor az, vagy igényjogosult család
tagja a betegségi biztosítási segélyezést igénybe kí
vánja venni — a munkavállaló vagy hozzátartozója 
kívánságára igazolást adni, amely a segélyezési jo
gosultság megállapításához szükséges adatokat tar
talmazza, A szóbanforgó munkaadói igazolványokat 
darabonként 2 fillér megtérítési dij-ért szerezhetik 
be a munkaadók az OTT-nal vagy az OTI által ki
jelölt más szerveknél. A rendelet a munkaadót fe
szi felelőssé az igazolvány kitöltésével kapcsolatos 
adatszolgáltatásért.

Az OTI kellő időben megfelelő tájékoztatót bo
csát a munkaiadók és a biztosítottak rendelkezésére, 
hogy a munkaadói igazolványok kitöltése minden te
kintetben rendben történhessék.

A  rendelet szerint az a munkaaadó, aki a mun
kaadói igazolvány kiállítására vonatkozó rendelke
zésekbe ütköző cselekménnyel (tettel vagy mulasz
tással) az OTI-nak kárt okoz, a kárt az hité se rna 
megtéríteni köteles. Amennyiben a cselekmény sú
lyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, ezer pen
gőig, ismétlés esetében pedig háromezer p illo g 
terjedhető pénzbírsággal keli büntetni azt >a munka
adót, aki a munkaadói 'gazolványt és a folytatóla
gos gyógykezelésre jogon’tó igazolványt elfogadható

Minden idafcn

DRABEK FERENC
oki- gépészmérnök gépgyára

BUDAPEST, VII., BÓKAY JÁNOS-UICA 14- SZÁM
S á'lit: Hütőgéposztály telefon: 138 — 881
LINDE HŰTŐGÉPPEL felszerelt elektromos, 

automatikus szekrényeket, vitrineket, fagylalt
gyártó és konzerváló berendezéseket, önmű
ködő spachtlízókat, hűtőkamrákat stb.

GECHTER és KÜIINE habverő, cukrász- és 
csckoládéiparí gépeket,

BEHER dagasztógépeket.
TORRO automatikus edénymosogatógépeket stb 

Kérjen díjmentes árajánlatot!

mentőok nélkül nem a törvényes szabályok szerint 
szolgáltatja, illetőleg állítja ki. Amennyiben a cse
lekmény strlyosabb rendelkezés alá nem esik, kihá
gást követ el és két hónapig terjedhető elzárással 
kell büntetni azt a munkaadót, aki a munkaadói iga
zolványban, vagy a folytatólagos gyógykezelésre jo
gosító igazolványban szándékosan valótlan adatot 
ad elő,

A szóbanforgó rendelet száma: 270.100— 1943.
B. M. Megjelent a Budapesti Közlöny október 28-i 
243. számában.

Javadalmazási határ 
az önkéntes biztosításnál

Az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság 
esetére szóló önkéntes biztosítás szempontjából 
irányadó javadalmazási határt a Budapesti Közlöny 
október 28-iki 243. számában megjelent 270.400— 
1943. B. M. számú rendeletével „átmeneti hatállyal 
felemelte a belügyminiszter. Ez a javadalmazási ha
tár a szóbanforgó rendelettel havi 1500, illetőleg évi 
18.000 pengővel emeltetett fel.

Napy étterem keres sürgős megvételre használt 
jó karban lévő, vagy még javítható

cukrász gázkemencét nagyobb  
gázrezsót, melegítő pultot (Baln- 
maríe). mosogatógépet ós egyéb  
konvhal gépeket

Ajánlatokat: . No^y étterem" jeligére „BAK.X  
Hirdető Irodába (Rékoczbut 27-A) kérünk.
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H I R
Elöljárósági ülés

Ipartestületünk elöljárósága f. évi november 
25-én (csütörtökön) d. u. 1 órakor tartja november 
havi előljárósági ülését. Felhívjuk az elöljáróság 
tagjait és a számvizsgálókat, hogy a napirenden lévő 
fontos ügyekre való tekintettel, az ülésen minél na
gyobb számban jelenjenek meg.

Az IPOK uj igazgatói
Dr, Dobsa László elhunytéval megüresedett az 

IPOK igazgatói széke. Az iparügyi miniszter az 
IPOK igazgatóivá dr. Kouaióczy Rezső eddigi h. 
igazgatót és dr. Szeghalmy László főtitkárt nevezte 
ki. A két kiváló, széles látókörrel és nagy gyakor
lattal rendelkező férfiúnak összesített tevékenysé
gétől sok eredményt vár a magyar íparostarsadalom. 
Munkájukhoz egészséget és sikert kívánunk,

Á központi jórósbirósc g épületében működik a kamara 
iparengedéiy-veleményező bizottsága

Az uj iparjogosiíványok kiadását egy legutóbbi 
kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarák 
véleményének meghallgatásához kötötte. A kamarák 
a különféle körülmények figyelembevételével vélemé
nyezik, vagy nem véleményez k az ipar jogosítvá
nyok kiadását. Kivételes elbánásban részesülnek 
azok, akiknek félévi hadiszolgálatuk van, valamint 
a hadiözvegyek és hadiárvák. A vélemények kidol
gozására és felterjesztésére a Budapesti Kereskedel

mi és Iparkamaránál külön bizottság alakult, ame
lyet azonban már nem lehetett teljes egészében elhe
lyezni a kamara épültében, így annak előkészítő ré
szét elkülönítették és a Budapesti Központi Kír. Já
rásbíróság épületének második emeletén he'yezték 
el. Ugyanitt helyezték el a budapesti kamara terü
letén illetéket fizető, nyilvántartott iparosok lajstro
mát is.

Minden irodai munkában jártas (nem árja) köny
velő (nem árja) könyvelőnő kávéházi irodai állást 
esetleg könyvelést keres. Cim az ipartestületben.

NAGY IGNÁC cikkek raktára*1
BUDAPEST. V II., KÁRO LY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszereli raktaiót, u. in.: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, parnfadugók,címkék stb. 

Telefon : 423-329, 423-363.

GYOMORBARüT iikörkűlönlegesség
Gyárt ja : PUTNOX5 LIKÖAGYÁR Budapest 

IX , Ferenc-kcrut 22.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat,I 
hogy valódi GESSLER ALTVATER helyett más gyárlmányul 
Altvatert, sem az öreg Altvater fejjel ellátott Gessler üveg.l 
bői, sein más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is| 
utasítsák.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Üveg és p orcellán

Előfizetési dl'j:
Ipartestületi tagok részére tagsági dij fejében, előfizetőknek 

egész évre 30.— pengő.

Felelős kiadó; 
M EG G YES ISTVÁN

Nyomta; Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz c s a k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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