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Meghívó.
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Október

I

GOSZTONYI JENŐ

Budapest Vili József-körut 38 1/5, Tel,: 1-303-75 I

20. szám.

órakor

elöljárósági ülés.
November 5 ig
bejelentendő a készlettel ren
delkezők októberi kávéfelhasználása a kiír. Pénzügy
igazgatóságnál.
November 5-ig
'megfizetendő a IV. negyedévi
üzletbér első részlete.
November 6-ig megfizetendő a vigalmi adókö
zösségben nem lévő kávéházak vigalmi adója.
November 10-ig tartoznak az adóközösség tag
jai megfizetni november havi forgalmi és fónyüzési adóátalányukat.
November 15-ig fizetik a fényüzési adót azok,
akik nem tagjai az adóközösségnek.
A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi év
folyama tartalmazza a kávésiparosokat érintő őszszes rendeleteket és hatósági előírásokat. Minden,
iparüző nélkülözhetetlen kézikönyve. Ára: 3.— P.
Megszerezhető az ipartestület irodájában.

Dr. Havas Nándor sk.

Mészáros Győző sk.

főjegyző

*:nök

a kávé meg a teakészletek zá
rolása és felszabadítása
Folyó év szeptember 26-ika óta a kávét és teát
feldolgozó ipar súlyos válságba került. A kávét,
teát, kakaót és az egyéb gyarmatárukat a m. kir.
minisztérium s8.070—1939. M. E. sz. rendeletével zá
rolták és mindazokat, akiknek a meghatározott
mennyiségnél nagyobb készletük volt, annak beje
lentésére kötelezték. Akinek készlete volt, abból a
szeptember első hetének megfelelő felhasználás ará
nyában fogyaszthatott.
Súlyosabb volt azonban azoknak a helyzete,
akiknek semminemű készletük nem volt és nap-nap
után vásárolták a szükséges kávómennyiséget.
A bejelentések megtörténtével az azok átvételé
ire hivatott M. kir. Külkereskedelmi Hivatalhoz for
dultunk avégből, hogy ilyen szükséget szenvedő
kartársaink részére megfelelő mennyiséget utalja
nak ki, nehogy üzemeik fennakadást szenvedjenek.
A Külkereskedelmi Hivatal Ígéretet adott ugyan,
de kiutalást annál kevesebbet. Valósággal tumultuB u d a p e s t , VII,
Rottenbiller-utea 31.
TEJTERMÉKEK Telefon *146-265.

KÖZPONTI TEJCSARNOK

56 év óta a főváros
vezető tejüzeme a
Telefon: *146-265. ELSŐRENDŰ

MINŐSÉGŰ

360 fióküzlet, 1000-nél több árusítóhely

TEJ-

ÉS

Kávéházak, szállodák, tejivók kávéméréeek szállítója.
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ózus jelenetek játszódtak le, melynek eredménye
képpen egyesek némi kiutalást kaptak, a legtöbben
azonban egyetlen szemet sem. Előkelő kávéházak
állottak teljesen kávé nélkül és vendiégeiknek pót
kávét vagy más cikkeket voltak kénytelenek kínálni.
Ipartestületünk számtalanszor járt el a Külkeres
kedelmi Hivatalnál, a Keresk. Minisztériumiban,
a fővárosnál, mig végre október 8-án megjelent a
9.290—1939. M. E. sz. rendelet, mely a teára és
kávéra, azok ára 200 százalékának megfelelő, felol
dási illetéket rótt ki, a készletek zárolását pedig
a felszabaditási illeték lefizetéséig továbbra is fenn
tartotta. Minthogy azonban a rendelet a kakaó for
galmát újra szabaddá tette, a helyzet némileg ja
vult.
Erre a horribilis áremelkedésre való tekintet
tel, valamint az újonnan elrendelt fizetési és nyil
vántartási kötelezettségekre, testületünk vezetősége
azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, hogy
az Árkormánybiztosság az augusztus 26-iki’ kelet
tel rögzített kávé- és teaárak felemelését megen
gedje, másrészt a bejelentési kényszer folytán
szükséges intézkedésekről a testület tagjait meg
felelően felvilágosította.
A rendelet vasárnap, október 8-án reggel jelent
tmeg a hivatalos lapban. A vezetőség még aznap
délben tárgyalásokat folytatott az Árkormánybiztosságon, ahol az árfelemelés jogosságát elismerve,
pontos számításokat kértek.
Október 9-én távirati utón taggyűlést hívtunk
egybe, amelyen a testület tagjai eddig csak ritkán

látott nagy számban, közel 150-en jelentek meg. A
taggyűlést megelőzőleg a déli órákban Mészáros
Győző elnök, Marenchich Ottó m. kir. kormányfő
tanácsos, a Szállodás és Vendéglős Ipartestület alel.
nöke, valamint testületünk főjegyzője megjelentek
az Árkormánybiztosságon, ahol kérelmüket szóbeli
leg megismételték és indokolták, mire a részletes
adatok Írásbeli előterjesztésére kaptak felszólitást.
A délutáni taggyűlésen, amely — mint már
említettük — óriási érdeklődés mellett folyt le, a
Pénzügyigazgatóság képviseletében megjelent dr.
Farkas József pénzügyi titkár, aki egyben a vonat
kozó rendeletnek pénzügyigazgatósági referense,
ki a rendelettel kapcsolatos felvilágosításokat meg
adta. A tárgyalás folyamán több, mint huszonketten szólaltak fel, akik sorra rámutattak arra a vál
ságos helyzetre, amelyet a kávé- és teazárolás, úgy
szintén a feloldási illeték életbeléptetése idézett elő.
A hosszas tárgyalás eredményeképpen a taggyűlés
a vezetőségre bizta. hogy a tárgyalásokat sürgősen
folytassa le. A gyűlés után, még a késő esti órák
ban, benyújtottuk az Írásbeli kalkulációt.
A keddi, 10-iki nap, állandó készültségben telt
el. Kartársaink természetesen egész napon át ost
romolták felvilágosításért testületünk irodáját,
hogy mi a helyzet és mi fog történni? Kedden dél
ben eljártunk a Pénzügyigazgatóságnál, ahol a felol
dási illeték bevallási, kiszámítási és befizetés mód
jára, valamint a készletek felszabadítására kap
tunk dr. Benső Dezső miniszteri tanácsos pénzügy
igazgatóhelyettes úrtól, valamint dr. Geörgényi Je
nő pénzügyi főtanácsos és dr. Farkas József p. ü.
titkár uraktól utasítást és felvilágosítást.
A nap folyamán meghívást kaptunk az Árkormánybiztossághoz, hogy a testület kiküldöttei esti
8 órakor jelenjenek meg a Kormánybiztosságnál.
A meghívásnak eleget téve, az érdekeltség vezetői
és pedig Mészáros Gy. elnök, Szabó S. alelnök és dr.
Havas Nándor főjegyző, a Száll.- és Vend. Ipartestü
let nevében Gundel Károly, Marenchich Ottó alel
nök, valamint Jakabos Endre aljegyző, a Kávémé
rők és Kifőzök lpartestiilete nevében pedig Wirth
Zsigmond elnök és Nagy József alelnök jelentek
meg. Az árkormánybiztosság megbízásából a tá r
gyalásokat Áts-Nagy Zoltán főrevizor vezette, aki
nagy megértéssel, a szakmai és közgazdasági szem
pontok alapos ismeretével, igen előzékeny modor
ban hallgatta meg és vette tudomásul az előterjesz
tett javaslatokat. E tárgyalás eredményekép októ
ber 11-én, szerdán, megjelent a felemelt árakat ta r
talmazó értesítés, melyet nyomban kartársaink tu 
domására hoztunk. A testület körlevelének szövege
a következő:
875—1939.
Tisztelt Kartársak!
Közöljük, hogy a m. kir. Árkormánybiztos Ur
a kávé- és teakészletek után fizetendő feloldási il
leték áthárítása, illetőleg ezzel kapcsolatos áreme
lések tárgyában a következőkép határozott:
A vendéglátó üzemekben kiszolgáltatott kávé,
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tejeskávé és tea ára 1939. október 11. napjától
kezdődőleg általában annyival emelhető, mint
amennyivel az előállításhoz felhasznált kávé, ille
tőleg tea beszerzési értéke a felszabaditási illeték
firet'se által növekedett.
Budapest Székesfőváros területén az előbbiek
nek megfelelően az Árellenőrzés Országos Kormány.
biztosa az áremelés mérvét az alábbiakban állapí
totta meg:
Kávéházaknál és éttermeknél, valamint vendéglői
vagy kávéházi iparengedéllyel rendelkező cukrász>
dáknál:
Tejeskávé, amelyhez 8 p:r. pörkölt bab
kávé használtatok fel adagonként
(2 deciliter, amelyből 1 deciliter
fekete és 1 deciliter tej)
20 fillér
Fel etekévé, amelyhez deciliterenként 10
gr. pörkölt babkávét használnak
fel, deciliterenként
20 fillér
Török gép és lombik kávé. amelyhez de
ciliterenként 15 gr. pörkölt bab
kávét használnak fel. deciliteren
ként
30 fillér
Tea, amelyhez adagonként 3 gr. teát hasz
nálnak fel, (adagonként)
10 fillér
Az érdekeltek kérésére szabályozta az Árkorrnánybiztos az úgynevezett keverókkávébólt tehát
pörkölt babkávéból és a pótkávéból készített kávé
adagok árát is. Ilyen kevert kávét a vendéglátó
üzemek kétféle összetételben hozhatnak forgalomba
és pedig 75 százalék babkávéból és 25 százalék pót-
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kávéból, tová&bá 50 százalék babkávéból és 50 szá
zalék pótkávéból. A kevert kávé ára az 1939. aug.
26-í kávéárakhoz viszonyítva a következő összegek
kel emelhető:
iejeskávé: 75 százalék pörkölt babkávéV., hólMÁRIA
VALÉRIA
UCCA
10.
és 25 százalék
pótkávéból
ada
gonként
fillér
TELEFON
182-041.
ALAPÍTÁSI ÉV 10
1888.
Iejeskávé: 50 százalék pörkölt babkávé
ból és 50 százalék pótkávéból ada
gonként
6 fillér
feketekávé: 75 százalék pörkölt babkávé
ból és 25 százalék pótkávéból de
ciliterenként
10 fillér
feketekávé: 50 százalék pörkölt babká
véból és 50 százalék pótkávéból
deciliterenként
6 fillér
Ha a kávé, illetve tea főzéséhez a fentiekben
közölt kávé, illetve teamennyiségnél kisebb menyayiséget használnak fel, abban az esetben az ár
emelés mérve megfelelően módosul.
Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa az
ipartestületek utján bekérte az 1939. augusztus 2Gán rögzített kávé- és teaárakat, és az előbbiekben
említett emelések ezekhez a kávé-, illetve teaárak
hoz adhatók hozzá,.
A kiszolgáltatott kávé és tea minőségét, illetve
összetételét és árát az árlapon külön fel kell tün
tetni, illetve ennek hiányában az ilyen tartalmú
közleményt szembetűnő helyen ki kell függeszteni.
Ezenkívül külön feljegyzés vezetendő arról, hogy
naponként hány és milyen minőségű és mennyiségű
kávé. illetve teaadag szolgáltatott ki..
Figyelmeztetjük Kartársainkat, hogy ezeket a
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ózus jelenetek játszódtak le, melynek eredménye
képpen egyesek némi kiutalást kaptak, a legtöbben
azonban egyetlen szemet sem. Előkelő kávéházak
állottak teljesen kávé nélkül és vendégeiknek pót
kávét vagy más cikkeket voltak kénytelenek kínálni.
Ipartestületünk számtalanszor já rt el a Külkeres
kedelmi Hivatalnál, a Keresk. Minisztériumban,
a fővárosnál, mig végre október 8-án megjelent a
9.290—1939. M. E. sz. rendelet, mely a teára és
kávéra, azok ára 200 százalékának megfelelő, felol
dási illetéket rótt ki, a készletek zárolását pedig
a felszabaditási illeték lefizetéséig továbbra is fenn
tartotta. Minthogy azonban a rendelet a kakaó for
galmát újra szabaddá tette, a helyzet némileg ja
vult.
Erre a horribilis áremelkedésre való tekintet
tel, valamint az újonnan elrendelt fizetési és nyil
vántartási kötelezettségekre, testületünk vezetősége
azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, hogy
az Árkormánybiztosság az augusztus 26-iki’ kelet
tel rögzített kávé- és teaárak felemelését megen
gedje, másrészt a bejelentési kényszer folytán
szükséges intézkedésekről a testület tagjait meg
felelően felvilágosította.
A rendelet vasárnap, október 8-án reggel jelent
anieg a hivatalos lapban. A vezetőség még aznap
délben tárgyalásokat folytatott az Árkormánybiztosságon, ahol az árfelemelés jogosságát el ismeive,
pontos számításokat kértek.
Október 9-én távirati utón taggyűlést hívtunk
egybe, amelyen a testület tagjai eddig csak ritkán

látott nagy számban, közel 150-en jelentek meg. A
taggyűlést megelőzőleg a déli órákban Mészáros
Győző elnök, Marenchich Ottó m. kir. kormányfőtanácsos, a Szállodás és Vendéglős Ipartestület alel.
nöke, valamint testületünk főjegyzője megjelentek
az Árkormánybiztosságon, ahol kérelmüket szóbeli
leg megismételték és indokolták, mire a részletes
adatok Írásbeli előterjesztésére kaptak felszólítást.
A délutáni taggyűlésen, amely — mint már
említettük — óriási érdeklődés mellett folyt le, a
Pénzügyigazgatóság képviseletében megjelent dr.
Farkas József pénzügyi titkár, aki egyben a vonat
kozó rendeletnek pénzügyigazgatósági referense,
ki a rendelettel kapcsolatos felvilágosításokat meg
adta. A tárgyalás folyamján több, mint huszonket
tőn szólaltak fel, akik sorra rámutattak arra a vál
ságos helyzetre, amelyet a kávé- és teazárolás, úgy
szintén a feloldási illeték életbeléptetése idézett elő.
A hosszas tárgyalás eredményeképpen a taggyűlés
a vezetőségre bizta. hogy a tárgyalásokat sürgősen
folytassa le. A gyűlés után, még a késő esti órák
ban, benyújtottuk az írásbeli kalkulációt.
A keddi, 10-iki nap, állandó készültségben telt
el. Kartársaink természetesen egész napon át ost
romolták felvilágosításért testületünk irodáját,
hogy mi a helyzet és mi fog történni? Kedden dél
ben eljártunk a Pénzügyigazgatóságnál, ahol a felol
dási illeték bevallási, kiszámítási és befizetés mód
jára, valamint a készletek felszabadítására kap
tunk dr. Bense Dezső miniszteri tanácsos pénzügy
igazgatóhelyettes úrtól, valamint dr. Geörgányi Je
nő pénzügyi főtanácsos és dr. Farkas József p. ü.
titkár uraktól utasítást és felvilágosítást.
A nap folyamán meghívást kaptunk az Árkor
mánybiztossághoz, hogy a testület kiküldöttei esti
8 órakor jelenjenek meg a Kormánybiztosságnál.
A meghívásnak eleget téve, az érdekeltség vezetői
és pedig Mészáros Gy. elnök, Szabó S. alelnök és dr.
Havas Nándor főjegyző, a Száll- és Vend. Ipartestü
let nevében Gundel Károly, Marenchich Ottó alel
nök, valamint Jakabos Endre aljegyző, a Kávémé
rők és Kifőzök lpartestülete nevében pedig Wirth
Zsigmond elnök és Nagy József alelnök jelentek
meg. Az árkormánybiztosság megbizásából a tá r
gyalásokat Áts-Nagy Zoltán főrevizor vezette, aki
nagy megértéssel, a szakmai és közgazdasági szem
pontok alapos ismeretével, igen előzékeny modor
ban hallgatta meg és vette tudomásul az előterjesz
tett javaslatokat. E tárgyalás eredményekép októ
ber 11-én, szerdán, megjelent a felemelt árakat tar.
talmazó értesítés, melyet nyomban kartársaink tu 
domására hoztunk. A testület körlevelének szövege
a következő:
875—1939.
Tisztelt Kartársak!
Közöljük, hogy a m. kir. Árkormánybiztos Ur
a kávé- és teakészletek után fizetendő feloldási il
leték áthárítása, illetőleg ezzel kapcsolatos áreme
lések tárgyában a következőkép határozott:
A vendéglátó üzemekben kiszolgáltatott kávé,
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tejcskávé és tea ára 1939. október 11. napjától
kezdődőleg általában annyival emelhető, mint
amennyivel az előállításhoz felhasznált kávé, ille
tőleg tea beszerzési értéke a felszabaditási illeték
firetóse által növekedett.
Budapest Székesfőváros területén az előbbiek
nek megfelelően az Árellenőrzés Országos Kormány,
biztosa az áremelés mérvét az alábbiakban állapí
totta meg:
Kávéházaknál és éttermeknél, valamint vendéglői
vagy kávéházi iparengedéllyel rendelkező cukrász'
dáknál:
Tejeskávé, amelyhez 8 gr. pörkölt babkévé használtatik fel adagonként
(2 deciliter, amelyből 1 deciliter
fekete és J. deciliter tej)
20 fillér
Feketekávé, amelyhez deciliterenként 10
gr. pörkölt babkávét használnak
fel, deciliterenként
20 fillér
Török gép és lombik kávé, amelyhez de
ciliterenként 15 gr. pörkölt bab
kávét használnak fel, deciliteren
ként
30 fillér
Tea, amelyhez adagonként 3 gr. teát hasz
nálnak fel, (adagonként)
10 fillér
Az érdekeltek kérésére szabályozta az Árkor
mánybiztos az úgynevezett keverékkávéból, tehát
pörkölt babkávéból és a pótkávéból készített kávéadagok árát is. Ilyen kevert kávét a vendéglátó
üzemek kétféle összetételben hozhatnak forgalomba
és pedig 75 százalék babkávéból és 25 százalék pót-
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kávéból, továbbá 50 százalék babkávéból és 50 szá
zalék pótkávéból. A kevert kávé ára az 1939. aug.
26á kávéárakhoz viszonyítva a következő összegek
kel emelhető:
tejeskávé: 75 százalék pörkölt babkávé
V., bólMÁRIA
VALÉRIA
UCCA
10.
és 25 százalék
pótkávéból
ada
gonként
TELEFON
182-041.
ALAPÍTÁSI ÉV 10
1886.fillér
lejeskávé: 50 százalék pörkölt babkávé
ból és 50 százalék pótkávéból ada
gonként
0 fillér
feketekávé: 75 százalék pörkölt babkávé
ból és 25 százalék pótkávéból de
ciliterenként
10 fillér
feketekávé: 50 százalék pörkölt babká
véból és 50 százalék pótkávéból
deciliterenként
6 fillér
Ha a kávé, illetve tea főzéséhez a fentiekben
közölt kávé, illetve teamennyiségnél kisebb menynyiséget használnak fel, abban az esetben az ár
emelés mérve megfelelően módosul.
Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa az
ipartestületek utján beleélte az 1939. augusztus 26án rögzített kávé- és teaárakat, és az előbbiekben
említett emelések ezekhez a kávé-, illetve tcaárakhoz adhatók hozzá,
A kiszolgáltatott kávé és tea minőségét, illetve
összetételét és árát az árlapon külön fel kell tün
tetni, illetve ennek hiányában az ilyen tartalmú
közleményt szembetűnő helyen ki kell függeszteni.
Ezenkívül külön feljegyzés vezetendő arról, hogy
naponként hány és milyen minőségű és mennyiségű
kávé, illetve teaadag szolgáltatott ki..
Figyelmeztetjük Kartársainkat, hogy ezeket a
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Aqua vitae és egyéb likőrkülön
legességek, főzelék és gyümö'cskonzervek
megállapított árakat szigorúan tartsák be, mert
azok áthágása árdrágítás vétségét jelenti.
Meg kell még jegyeznünk, hogy az egyes kávé
nemek tartása nem kötelező, mindenki üzletében
olyan kávét, vagy kávékat hoz forgalomba, ame
lyek üzlete viszonyainak legjobban megfelelnek.
Budapest 1989. október 11.
Kartársi üdvözlettel:
Dr Havas Nándor sk.
Mészáros Győző sk.
főjegyző
elnök.
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Kétnapos légoltalmi gyakorlatok
lesznek országszerte október 24-e
és 27-e között
A szerda (október 11.) reggeli hivatalos lap
ban jelent meg az a honvédelmi miniszteri rende
let, amely országos légvédelmi és légoltalmi gya
korlatokat rendel cl, azok időpontját október 24-e
és 27-e közötti időre teszi, a gyakorlatok időtar
tamát pedig 48 órában szabja meg. Azt, hogy az
ország melyik részében, mikor kerül sor a kétnapos
gyakorlatra, a rádió mondja be, a reggeli 7 órás
hírek során. A légoltalmi gyakorlat a valószeríiséget minél jobban meg akarja közelíteni, ezért tart
a gyakorlat egyfolytában két napig (vidékenként
más és más időben), ezt célozzák a különböző idő.
pontban elrendelt riasztások, végül ez a célja a
most elsőizben szerepeltetendő kárjelző szolgálat
nak. A gyakorlat részleteit és a vele kapcsolatos
tudnivalókat a hivatalos la,p közli. Általában úgy
kell viselkedni, mint ahogyan a múlt évi légoltalmi
gyakorlatok idején, illetve a légvédelmi készültség
vagy légvédelmi riadó alatt. A kárjelző szolgálattal
kapcsolatban azonban uj feladatok várnak a kö
zönség egy részére. A honvédelmi miniszteri ren
delet^ a gyakorlatokat megelőzően, október 22-ére
Országos Légoltalmi Nap-ot rendel el, a nagykö
zönség felvilágosítása és a lógoltalommal való megkedveltetése céljából.
Lapunk korátozctt terjedelme nem ad módot
arra, hogy a rendelet intézkedéseit részletesen is
mertessük, ezert nyomatékosan figyelmeztetjük
kartársainkat, hogy a falragaszokon közzéteendő
Hirdetményeket kísérjék figyelemmel és a vendég
látó üzemekre háruló kötelezettségeknek (elsötétítés,
ablakok oefüggönyözése stb. stb.) gondosan felel
jenek meg.

»|'(íT-h'Tt

Schillínger *; Unna

B u d ap esM /í. kér
Vörőíraarthy-utoa 47b

T elefo n 121-385.
Az ország legrégibb

modernül berendezeil gözmoscdójo

Hivatalos rész
Az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek m. hír.
Kormánybiztosa.
121.61)1—1939. sz.
Folyó hó 21-én kelt beadványára értesítem t.
Címet, hogy a főpmcér, fizetőpincér és a fel írónő
értelmiségi munkakörben foglalkoztatolt alkalma
zottnak tekintendő, a 7720—1939. M. E. sz. ren
delet 40. és 41. §-ában szabályozott bejelentés
szempontjából.
Budapest, 1939. évi szeptembo hó 29-én.
A kormánybiztos rendeletéből:
Keresztessy Gyula s. k.
m, kir. jószágfelügyelő.
Rádió hirközvetités
A székesfővárosi m. kir. Államrendőrségtől azt
az értesítést kaptuk, hogy a kávéházakban újabban
télszerelt rádió-hirközvetitések egyes esetekben a
vendégek között vitára, sőt további incidensekre is
szolgáltak alapul, evégből célszerűnek látnák, ha
Kartársaink ezeket a rádióközivetitéseket mellőznek,
amennyiben azonban a közönség kívánsága folytán
ez elől nem térhetnek ki, kizárólag a Magyar Táv
irati Iroda híreit —- Budapest I. és Budapest II. —
közvetítsék.
Zenészek bejelentése
Közöljük, hogy az Értelmiségi Munkanélküliség
Ügyei Kormánybiztosának döntése szerint:
„A zenekarok tagjainak bejelentéséről, úgy,
mint a múltban, ezentúl is a zenekarok vezetői ta r
toznak gondoskodni. A 7720—1939. M. E. számú
rendelet 40. és 41. §-ai alapján történő bejelenté
sekbe azonban a zenekarvezető az, alkalmazottak
között saját magát is tartozik bejelenteni.
Az eddig követett gyakorlattól eltérően azon
ban azokat a zenekari vezetőket, akik a zenekarok
ban tényleges működést fejtenek ki, a zenekari a1
kalmazottak arányszámának megállapításánál f.'gve.
lembe fogom venni.

FOzfútelek

(teraszra) uj

P4.80

Kerti bútorok

bi l l i á r d a s z t a l ó k
n .. (behúzás — javítás).

Kuglifelszerelés

ü v e g —p o r c e l l á n
legolcsóbban
F r I • a Király utca 44.
K ölcsö nzési
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Ajánlok mindennemű Ü v e g , p a r c e l l á n és
Z O K I á n c e d é n y e k ttl legelőnyösebb árakonGáCS G ű é n y b o it. Állandó edénykölcsönzés.
Budapest Vili ö r ucca 4- Telefon: 33-66-44.

I
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Ilyenformán az arányszám megállapításánál
csak azon zenekarvezetőle fognak figyelmen kívül
hagyatni, akik csupán vállalkozói és nem működő
tagjai a zenekaroknak.”
Leventekötelesek ellenőrzése
Felhívjuk a munkaadók figyelmét arra, hogy
újabban a hatóságok a leventeköteles alkalmazot
taknak (tanoncok és segédek) a leventegyakorlato
kon való részvételét szigorúan ellenőrzik és a mu
lasztásokat nemcsak pénzbüntetéssel (10—30 pen
gőig terjedő) de 30 napig terjedhető elzárással is
büntetik. Ennélfogva figyelmeztetjük azokat, akik
ilyen leventéket foglalkoztatnak, minden levente
birtokában levő ellenőrző könyvecskéből állapítsák
mog, hogy alkalmazottjuk az előirt gyakorlatokon
íészt vett-e, mert azt a munkaadót, aki alkalmazott
ját a gyakorlatokon való részvételben megakadályoz,
za, a hatóságok felelőssé teszik és ugyancsak szigo
rúan megbüntetik.
^W'/VSA/WW\AAAA/V\A/WW\AAAAAAAA/^W'

HÍREK
Előljárósági ülés

A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró
sága f. évi október hó 27-én (pénteken) déli fél
egy órakor tartja szokásos havonkénti előljárósági
ülését. A komoly időkre való tekintettel kívánatos,
hogy az elöljáróság tagjai az üléseken pontosan
jelenjenek meg, de ezenkívül is vegyenek részt az
ügyek intézésében.
Eljegyzés

Nagy írónkét, testületünk tisztviselőjét, elje
gyezte Meggyes István, a testületi munkaközvetítő
ügyvezetője.
Házasság

Lendvai József, az Astoria szálló igazgatója,
testületünk előljárósági tagja, nőül vette Sessler
Olga úrnőt. — Az uj házaspárnak szerencsét kívá
nunk.
G yászeset

Elkésetten értesültünk arról a súlyos csapás
ról, mely a közelmúltban Paulin Lajos kartársun
kat, elöljáróságunk tagját és nejét érte. — Egyet
len viruló leánykájuk Londonban váratlanul el
hunyt. — A tragikus esetet nagy részvéttel vettük
tudomásul.

Pörkölt k á v é keverékeink
közismerlen elsőrendű minőségeit

keletindiából
behozott uj különleges kávéfejokkal módosítottuk
amióltal azok f i n o m s á g a még az eddiginél is
jobban fokozódott.

Kérjen próbalözéshez mintát

Kávésok Áruforgalmi RT.-»áj
Budapest, Vili., József-körút 38.
Telefon: 139-277.

Saját pörkölő üzem

Mestervizsgára előkészítő közigazgatási és
sági ismereti tanfolyamok az Ipokban

gazda

Az IPOK az iparügyi minisztérium rendelke
zése értelmében minden hó 1-i kezdettel 10 napos,
esetleg 10 előadói és több kérdezői órából álló ipari
közigazgatási és gazdasági ismereti tanfolyamokat
rendez. A tanfolyamokon szakelőadók ismertetik,
illetőleg összefoglalják a mestervizsgálatokkal kap
csolatos általános és részletes ipari, közigazgatási,
társadalombiztosítási és adózási kérdéseket, a műnkaidőre, munkabérre, fizetéses szabadságra stb. stb.
vonatkozó rendelkezéseket. Hogy az előadásokat a
vendéglátó iparosok is látogathassák, november 3án délután 5 órai kezdettel az Ipartestületek Orszá
gos Központja (VII., Erzsébet körút 9—11) előadói
termében külön a vendéglátó iparosok lőszere tan
folyamot rendez. A tanfolyam részvételi dija 3.—
pengő. Jelentkezni lehet az Ipartestületek Orszá
gos Központja helyiségében esetleg az első előadási
napon d. u. fél 5 órakor.
Az Ipok balatonfüredi gyógyháza egész évben
igénybevehető
Inapi ellátás (élelem, lakás) 3 P. Az egyes csopor-
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tok 14 naposak és minden hó 1-cn és 15-én kez
dődnek. A kérvényeket az illetékes ipavtestület ut
ján kell az Ipartestületek Országos Központjához
felterjeszteni.

Felhívjuk Kartársaink fígye'mét

az 53 éves Pasclika és Társa cégre, V., Mária Va
léria u. 10. Telefon: 1-820-41, alapítási év 1886.,
ahol közismerten a legjobban bevált speciális lég
hűtő berendezések készülnek. A cég légoltalmi re
dőnyök készítésével is foglalkozik. Ajánlati felszó
lításra díjmentes költségvetéssel szolgál.

Márvány

lapok

GÓTS EDE Bpest. V., Légrády Károly u. 14.
T e l: 299 - 202

Hattyú gözmosó

kölcsönző vállalat

száraz vegytisztitás é s festés
Budapest VII-, Klauzál utca 8.

ÍSofcSör

Telefon 138-5S9

Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül
berendezve I Lég iimé!elesebb mosási rendszer.

Ifi. Ferenc
GrUnwald
Mór
József rakpart 6.
Telefon : 183-439. — Ü v e g é s p o r c e l l á n

Márványból
épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden
színben a legolcsóbb árban készít

K ro n e m e r

D á v id

márványipari üzeme

Budapest, X,. Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok
Telefon: 1-378-69.

K ap h ató :

Berkovlts
apirárugyár
óvóházi, éttermi és
cukrászati kellékek

C

B U D A P EST ,
V II., SÍP UCCA 4
Telefo n 142 931

NAGY IGNÁC

cik k e k rak tára
B U D A P EST , V II.. K Á R O LY KÖ RÚ T ».

Ajánlja d úsan fölszerelt raktárát, u. m . : borszivattyuk,
szürőgépek, palackok, purafadugók, címkék stb. T. 141-515

Felelős kiadó: DR. CAÁL ENDRE.
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csa k Szent Lukács védjeggyel eredeti

