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E m Gékezfetö
MIRŐL N E  FELEDKEZZÉK MEG?

December 5-ig megfizetendő a IV, negyedévi üzletbér 
második részlete.

December 5-ig tartoznak kávé és teakészleteiket a i). 
kir. pénzügy igazgatóságnál bejelenteni azok, akiknek október 
8-án készletük volt.

December tí-ig megfizetendő a vigalmiadó közösségben 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

December 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi
zetni december havi forgalmi és fénytizési adóátalányukat.

December 15-én elöljárósági ülés.
December 15-ig fizetik a fénytizési adót azok, akik nem 

tagjai az adóközösségnek.
December 20-ig beküldendők a m. kir. árellenőrzés Or

szágos Kormánybiztosához (II., Hunyadi János-u. 1.) a de- 
ceber 15-én érvényben volt árlapok, borlapok és étlapok.

December 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
lévő kávéházak vigalmi adója.

December 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön- és rokkantellátási adó.

A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi évfolyama 
tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes Vendeleteket Ára 
3,— pengő. Megszerezhető az ipartestület irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága f. é. december 15..én (pénteken) déli félegy 
órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1939. december 1.
Dr. Havas Nándor sk. Mészáros Győző sk.

főjegyző elnök

Elö ljáróság ! ü lés
-  1929. november 24. —

A november havi elöljáróság! ülésen az alább felsoroltak 
vettek részt:

Mészáros Győző, ipartestületi elnök, dr, Kállay Albert, 
székesfővárosi főjegyző, iparhatóság! biztos, • Szabó Samu, 
vitéz Bertha Gyula alelnökük, Bocló Adolf, Freiwirth Jenő, 
Grosz Ödön, Klauber József. Kövessy Géza, Lendvai József, 
Ottó Dezső, Steuer Lóránd, dr. Stransz Vilmos, Szlavek 
Károly, Tarján Vilmos elöljáróság! tagok, Gebauer Béla, 
Weingruber László számvizsgálók, dr. Havas Nándor ipar
testületi főjegyző.

Mészáros Győző elnök, a megjelentek üdvözlése után 
megnyitotta az elöljáróság ülését. Bejelentette Bauer György 
kimentését, nfajd az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Kövessy Géza és Steuer Lóránd előljárósági tagokat jelöl
te ki.

Az 1939. évi október 27-én tartott előljárósági ülés
jegyzőkönyve bemutnttatott és lielybenhngyatott.

Elnök mélységes sajnálattal jelentette, hogy Losonczí 
Gusztáv, az ipavtársnlat egykori alelnöke, az Áruforgalmi 
Rt. volt vezérigazgatója, október 23 án elhunyt. Losonczí 
Gusztáv személyében értékes barátunkat, iparunk egykori 
érdemes munkását vesztettük el. Jelenti hogy a temetésen a 
testület számos tagjával együtt réeztvett, a gyászoló család
hoz részvéttáviratot intézett és a ravatalra a testület nevé
ben koszorút helyezett. Javasolja, hogy az elöljáróság Lo- 
sonczi Gusztáv emlékezetét az ülés jegyzőkönyvében örökít
se meg.

Az ‘elöljáróság elnök közlését megilletődve hallgatta 
meg és a történt intézkedések jóváhagyásával elnök javas
lata értelmében határoz.

Ottó Dezső előljárósági tagnak leánya esküvője alkal
mából elnök a testület és a kartársak jókívánságait fejezi ki.

Az ipartestületi munkaközvetítő október havi munkás, 
ságiról szóló jelentése bemutnttatott és tudomásul vétetett.

E tárggyal kapcsolatban elnök sajnálattal állapítja meg, 
hogy a munkaközvetítő, bár az annak eredményes működését 
gátló körülmények kiküszöbültettek, még mindig nem mutatja 
fel azt az eredményt, amelyet az arra fordított anyagi és 
erkölcsi áldozatok indokolttá tennének, A legnagyobb hiba 
ott van, hogy a kartársak nem veszik kellő mértékben igény
be. A munkaközvetítő ügyvezetőjének jelentéséből megálla-
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S a l g ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsönzö

A leamoJernebb berendezés. Mosás lágyból! vi'.ben 
V I ,  Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak I Telef.n: 116-286

látottá, hogy mindössze 21 testületi tag veszi igénybe,, » 
többiek csak részben, vagy ritkán. Sokan ügynökökhöz for
dulnak, vagy kéz alatt vesznek fel személyzetet, ug.v, hogy 
megfelelő munkásanyag nem is jelentkezik. Kéri az elöljá. 
róság tagjait, hogy a maguk részéről is hassanak oda, hogy 
karttrsainlc minél inkább vegyék igénybe a munkaközvetítőt. 
Megjegyzi, hogy a legutóbbi napokban körlevelet intézett eb
ben az ügyben a testület tagjaihoz, sajnos ennek igen kevés 
eredménye volt.

Freiwirth Jenő változtatni kívánna a munkaközvetítés 
rendszerén. Fel kellene keresni a főnököket és rábírni arra, 
hogy ezt az itéaménytinket vegyék Igénybe, aki nem a mun
kaközvetítőhöz fordul, fizessen bírságot.

Dr. Strausz Vilmos a munkaközvetítő helyiségei ki nem 
elégítő voltának tudja be azt, hogy a személyzet nem jön ide.

Vitéz Bertha Gyula sajnálattal tapasztalja, hogy olyan 
elemek Is megfordulnak a munkaközvetítőben, akik erköl
csileg nem megbízhatók.

Grosz Ödön meg van győződve arról, hogy a személyzet 
szívesen jön ide, ha munkaalkalom van.

Szabó Samu felemül 1, hogy a vendéglősipartestiiletnek 
is állandó témája a munkaközvetítés kérdése. Bár tudomása 
szerint az állami munkaközvetítés ügye törvényesen fog ren- 
öeztetni, attól tart, hogy a munkaközvetítésnek ez a módja 
nagyon nehézkes és bürokratikus lesz.

Mészáros Győző elnök a. vitát berekesztve, utal arra, 
hogy kényszereszközökkel eredményt elérni nem lehet, A 
munkaközvetítő ügyvezetője sorra látogatja a kartársakat 
igyekszik megismerni az igényeket. Ha szükséges, ily irány
ban további segítséget nyújtunk neki. Ismeri a helyiség ki 
nem elégitő voltát, de lm a munkás nem akar ott tartózkod
ni, mód van arra, hogy szükség esetén behívhassák. Újabb 
körlevelet fog kibocsátani abban a reményben, hogy ennek 
több sikere lesz, bár tény az, hogy télvlz Idején kevesebb a 
változás is.

Főjegyző bemutatja a forralt bornak a megdrágult kávé 
és tea helyett való bevezetése tárgyában a m. kir, földmive. 
lésügyi miniszter úrhoz beterjesztett jelentést.

Az IPOK-nak a balatonfüredi gyógyliáznak a téli idő
szakban való mérsékelt áron való igénybevétele tárgyában

megküldött felhívása bemutattatott és az érdekelt kartársak 
figyelmébe njánltatott

Elnök ismételten felhívja a kartársakat az újévi aján
dékok megváltása tárgyában hozott határozatra. A testület 
pénzboszodője mindenkit felkeres a megváltási összeg elő
jegyzése céljából. Kéri a kartársakat, hogy adományaikat 
.'ninél előbb ajánlják fel.

Elnök jelenti, hogy a tojás árának emelése tárgyában 
eljárt az árkormánybiztosságiiál, ahol eleinte biztató Ígére
tet kapott, majd azonban a végleges elintézés késedelme 
ügyében lett kérdésre azt a választ kapta, liogy az árkor, 
mánybiztos ur nem najlandó az emelést megengedni. Ebben 
az ügyben újból el fog járni, abban a reményben, hogy te
kintettel az összes nyersanyagok árának emelkedésére, sike
rülni fog kedvezőbb hangulatot teremteni. Majd figyelmez
teti a kartársakat az árlapoknak minden hónapban való be
küldésének kötelezettségére.

Végül sajnálattal említi fel, hogy akkor, amikor a ká
vé és tea árának emelkedése folytán sikerült a drágulás át
hárítását tartalmazó áremelés engedélyezését elérni, egyes 
kartársaik nemcsak hogy nem vették igénybe, de kiilömbüző 
ívifogásokkal kijátszani igyekeztek. Uj, olcsóbb típusokat ve
zettek be, sőt volt olyan testületi tag Is, aki a lapokban az 
,.árak leszállítását” hirdette. Ez dezavulása a vezetőség 
munkájának és hátbatámadása az egész ipar érdekének. 
Ilyen módon eredményes munkát kifejteni nem lehet és illu- 
zorissá és feleslegessé válik a testületnek, mint érdekképvi
seletnek működése.

Grosz Ödön megérti az elnök elkeseredett szavait, do 
kéri ne veszítse el türelmét. Oda kell hatni, hogy hatósági 
vizsgálat állapítsa meg, hogy az ilyen „olcsó” kávé megfelel- 
e a törvényes előírásoknak?

Dr Strausz Vilmos azt látja, hogy az Ipar lehetetlen 
helyzetbe került. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a testület 
tagjai között vannak olyanok, akik az általános bajból hasz
not akarnak huzni. Arra az útra kell térnünk, hogy kérjük 
azoknak az üzemeknek megvizsgálását, amelyek ilyen mó
don vezetik üzletüket és iparunk hitelét lerontják. Lássuk 
ezek kalkulációit, milyen reálisak?

Tarján Vilmos nem iát okot az elkeseredésre. Emelke
dett a tojás ára óriási mértékben. Természetes, hogy azt a 
terhet át. kell hárítani. ,Ez a szakma a legsúlyosabb adókat 
fizeti. Ha terhelnie emelkedésével adóinkat nem bírjuk meg
fizetni, mi lesz? A másik kérdés, az árrombolók ügye. Évek 
óta hangoztatja, begy ezekkel szemben minden rendelkezésre 
álló eszközzel kell eljárni, épugy, mint az árdrágítókkal 
szemben. Vizsgáltassuk meg ezeket az üzemeket.

Bodó Adolf hozzászólása után,
Szlavek Ká.roly reámutat arra, hogy a nyersanyagok 

drágulása a megengedettnél súlyosabb mértékben érinti ipa
runkat. Ma már önköltségen alul kell dolgoznunk. Ma a leg
többen sötét kávét isznak, amelyhez természetesen jóval 
több nyersanyag kell.

Grosz Ödön: egyetlen Ipar sincs oly súlyos adókkal
megróva, mint a kávésipar. Reámutat a családvédelmi pót
lék bírságaira,

Kállay főjegyző felvilágosításul közli, hogy a testület
nek megfelelő jogai vannak arra, hogy ilyen ügyekben el
járjon. Itt az ipartestületi szék és a tisztességtelen ver
senyről szóló rendelkezések. Tessék ezek segélyével rendet 
teremteni.

Freiwirth Jenő azt hiszi, hogy mire eljárásra sor ke
rülne, nem lesz mit szabályozni, mert elfogy a kávé.

Mészáros Győző köszönetét mond a felszólalásokban 
megnyilvánult bizalomért. Ismerteti a helyzetet. Nem lehet 
reálisan kalkulálni, lm ilyen jelenségek mutatkoznak. Nem 
szeretne meggondolatlan lépéseket tenni, de az orvoslás mód 
Ját keresi.

Szabó Samu, Grosz Ödön, Tarján Vilmos felszólalásai
után,

Elnök kéri, hogy a további intézkedéseket az elöljáró
ság utalja az elnökség hatáskörébe. Igyekezni fog megfelelő 
eszközöket keresni, hogy ezekkel az árrombolókkal szemben 
a rendelkezésre álló jogszabályok alapján eljárjon.

Elnök közli, hogy illetékes helyről felhívták a testület:
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
figyelmét arra, hogy a mostani nehéz időkben kívánatos len
ne a vendéglői étlapok egyszerűsítése. Természetesen köte
lességünknek tartjuk ez eszmét szolgálni. A vendéglős ipar.

Aki a szemét tulerőlteti, megbünhődik 
érte. Az érzékeny szemideg bőséges 
világítást kiván : K ryp to n fén yt.

T U N G S R A
M t P U i r a
ó v j a  s z e m é t

Schillinger Anna
Telefon 121-385 Vöroímarthy-utoa 47b
Az ország legrégibb modernül berendezed gözmosodája

testülettel egyetértve, megfelelő utasításokat fogunk érdekeli 
kartársainkhoz eljuttatni, kéri, hogy azokhoz mindenki al 
kalmazkodjék, nehogy hatósági intézkedés váljék szüksá 
gessé.

Dr. Strausz Vilmos és Steuer Lóránd hozzászólása után, 
az elöljáróság elnök közléseire felhívja a kart ársíik figyel, 
inét.

Sütemény csomagoló gépek beszerzése tárgyában egy aján
lat mulattatott be. Tekintettel, hogy ez a kérdés most nem 
aktuális, a céget ily értelemben értesítettük.

A cacaófogyasztás mennyiségét kérdő felhívására az el
nökség válaszolt és válaszában rámutatott arra, hogy a je 
len viszonyok mellett, a eacaofogyasztás erősen megnőtt, 
tehát ez a kérdés szabályozásra kerül, e szempont figyelem- 
bevételét kértük.

A közléseket az elöljáróság helyesléssel vette tudomásul.
A napirend tárgyai ezzel végétért ek és elnök az elöljá

róság ülését berekesztette.

Az IPOK je le n té se
Az Ipartestületek Országos Központjának a novemberi 

évi közgyűlés elé terjesztett jelentése a kézmüvesipar gaz
dasági helyzetéről és a Központ működéséről most hagyta el 
a sajtót. A terjedelmes beszámoló teljes képet nyújt a kéz- 
müvesiparosság minden időszerű gazdasági és szociális kér
déséről. Rámutat a jelentés a kézmüvesipar védelme érdeké, 
ben szükséges sürgős gazdasági és szociális reformokra, 
amelyeket ipari közigazgatási rendelkezések nem pótolhat, 
nak. Közli a jelentés a Magyar Gazdaságkutató Intézetnek 
konjunkturális helyzetjelentését amely megállapítja, hogy a 
szociális terhek jelentős fokozódása következtében főleg az 
alkalmazottat foglalkoztató kisiparosok rentabilitási viszo- 
nyai rosszabbodtak. Részletesen beszámol a jelentés az egyes 
kézművesipari szakmák viszonyairól és a fővárosi szakipar, 
testületek tevékenységéről, közli a vidéki közigazgatási ha
tóságoknak érdekes és tárgyilagos jelentéseit a kézműves- 
iparosok gazdasági viszonyairól, öszefoglalja a vidéki ipar. 
testületek jelentéseit, melyek szomorú képet nyújtanak főleg 
a falusi iparosok igen súlyos gazdasági és szociális helyzeté
ről. A felvidéki iparosság statisztikai adatait és a felvidéki 
ipartársulatok jelentéseinek összefoglalása beszámol a felvi
déki kézmüvesipar helyzetéről és kívánalmairól.

Az IPOK jelentésében foglalt statisztika képet ad a 
kéznnivesiparosok vagyoni viszonyairól, életkor megoszlásá
ról. Részletes beszámolót tartalmaz az IPOK-jelentés a* 
ipartest illetékről, az Ipari közigazgatás és türvényelőkészités 
időszerű kérdéseiről. Tárgyalja a munkaalkalmakat és köz
munkákat, behatóan foglalkozik a kézművesipari termelés és 
értékesítés, a kisipari szövetkezetek kivitel, anyagellátás, ár
alakulás, kisipari hitel,, adózás, társadalombiztosítás, szak-

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XIV. Cserei-u. 14. 
Telefon : 2-966-86, 2-988-94

Karácsonyra „ S z e m ü v e g e t 11
ajándék utalványok i l l é s e *  s z e m ü v e g e k re .  

Z S O l d O S  szemüveg specialista
Vilmos-császár ut 17. (Bazilikával szemben)

Telefon: 11—25—62,
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Ü I H 1 0 O I S  
P E Z S G Ő

Crcmanf Rosé 
Transylvania sec

oktatás, towíbbképzés, nemzetközi kapcsolatok cs az iparos 
csereakció kérdéseivel, valamint az iparosságot érintő egyéb 
szociális ügyekkel. Örvendetes fejlődést mutatnak az IPOK 
által fenntartott jóléti intézmények, iparos gyógyházalc. Sür
geti a jelentés az önálló iparosok öregségi biztosításának 
törvényes rendezését és kiemeli, hogy az IPOK által elvég
zett adatgyűjtés eredményeként az iparosság e nagyjelentő 
ségii ügye kiemelkedett az előző évek tanácstalan bizonyta
lanságából és a külföldi törvényes szabályozások is követés
re alkalmas utat nyújtanak a magyar törvényhozás számára. 
Tartalmazza egyben a jelentés az iparügyi minisztérium, 
IPOK, kamarák, ipartestűletek, iparoskörök, felvidéki ipar- 
társulatok címtárát is.

H Í R E K
Elöljáróság’! ülés.

Tekintettel a karácsonyi ünnepekre és kartársaink ez. 
zel járó nagyobb elfoglaltságára, az ipartestedet elöljárósága 
a szokásosnál korábban — december 15-én (pénteken) déli
iV W ^^rfW V W V /W W W W W W W V W W W W

I Légfűtések  
K á l y h á k  

Légoltalm i 
redőnyök

PascHKafsTáRsa
V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.
TELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1886.

félegy órakor tartja meg szokásos havi ülését. — Kérjük a? 
elöljáróság és számvizsgálóbizotság tagjait, hogy az esz
tendő utolsó iilcscn lehetőleg teljes számban vegyenek részt
Újévi ajándékok
megváltása tárgyában testületünk elnöksége felhívást bocsá 
lőtt ki, melyet a testületi pénzbeszedő mindenkinek bemutat. 
Kérjük a Kartársakat, hogy felajánlásaikat jegyezzék elő, 
hogy az igazoló plakát mindenkinek kézbesíthető legyen.
A kávé és tea uj ára.

A kávé és tea haszonkulesá- legújabban a következő- 
képen állapították meg: A behozatal alkalmával fizetendő 
forgalmiadé váltsághoz 54 százalékot kell hozzáadni. Ez a a 
összeg szolgál tehát a 200 százalékos uj illeték alapjául. 
A pörkölt kávénál 92, a teánál 75 százalékot kell hozzáadni 
a forgalmiadóváltság alapjához, és az igy nyert összeg két 
szerese lesz az uj illeték. A viszonteladók terhére kávénál 
22, teánál 30 százalék haszonkulcs illeti meg az importőröket,
A bécsi kávéházak a háború első két hónapjában.
A vendéglátó és szállodaipar gazdasági szakelőadójának je
lentése szerint a bécsi kávéházak forgalma n háboras gaz- 
rl a sági rendszabályok folytán egyáltalán nem csökkent, ami 
már azért is nagyon fontos, mert Becsnek kereken’ 1200 
kávéháza van, amelyek, közvetve vagy közvetlenül 30.000 
embert foglalkoztatnak. Éjjeli üzemek nincsenek, mivel éjfél.

I után 1 órakor be kell zárni. A láncoshelyek forgalma pedig 
— amelyek éjfólután kettőig tarthatnak nyitva — lmtáro- 

j mértan emelkedett. A kávéitalok ára 10 százalékkal leszállít- 
látott. A legtöbb kávéházban árpa-, maláta- és fügekávéból 
készült kávét adnak, ahol meg babkávé van, pótanyagolckal 
keverve ilyent szolgálnak fel. A bécsi kávéházakban tejszín 
már egyáltalán nincsen.
Artistaelőadások a kávéházakban.

A háborús viszonyok a külföldön tartózkodott magyal 
aristák javarészét hnzakényszerilelték, A jelenleg rendelke
zésre álló munkaterület kevés a keresetre váró mngyat 
artisták foglalkoztatására. Ezért a Magyarországi Artista 
Egyesület lépeseket tett aziránt, hogy az artisták kereseti 
és elhelyezkedési lehetőségeit növelje. Mulatókban, kávéim- 
zakban, éttermekben, kaszinókban ds klubhelyiségekben ar. 
lista-előadásokat szeretnének rendezni. Az illetékes lintósá- 
gok már egy korábbi akció nyomán engedélyezték az artls 
ták kávéházi fellépését.
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1MPERIAL F Ü G É I É V É
legjobb kávéizesitő. |  Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Budspesf. IX..

A  Kávésok Á ru fo rg a lm i R .-T .
Budapest, V ili., József krt. 38.

-ezúton közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy
kávékban és teákban

ha e cikkekben minden utánpótlás szünetel, hosszú 
időre elégséges mennyiség felett rendelkezik. A vál
lalat itt tároló készletei kizárólag finom, nemes fa
jokból állanak, úgy, hogy vevőink kiszolgálásánál 
.továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 
még a mostani nehéz időkben is, hü marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhívjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy ma, — 
midőn a kávéházi publikum amúgy is magas árakat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek kávé 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
Telefon : 139-277 Saját pórköfde

Márványból
épületburkolóst, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K r o n e m e r  D á v id  mórvényipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai ul 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: M78-69.

I N A G Y  I G N Á C  Ikkek raktára
! BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan fölszerelt raktárét, u. m.: borszivattyuk. 
szürőgépek, palackok, pnrafadugók, címkék stb. T. 141-515

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

■ Telefon . 183-439. — Ü veg  é *  p o rc e llá n

B a U l i a

&  tAfCLi/bO1

Győr legelőkelőbb üzlete a

Royal kávéház és étterem
eladó és azonnal átvehető.

Komoly érdeklődők forduljanak közvetlenül 
B o g n á r  ^Mi há l y  bérlőtulajdonoshoz

Biliárdasztalok «».
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük- Alpakka, üveg, és porcellj né ru em blé

mával is Igolcsóbban.

Fried Zsigmondi és Fia.
VI.. Király u. 44. Tel.: 129-134. Kölcsönzés!

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kr llékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 142—531.

S p r í n g u t  H e n r i k  tojásnagykereskedö
utóda Ofner Mórion

Számos budapesti kávéház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI.. Vasvári Pál ucca 10. — Tel, : 122-9 3

M á r v á n y  l a p o k
GÓTS EDE Bpest. V., Légrády Károly u. 14.

Tol: 299-202

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, RökJc 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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r c w r  CrémanfRosé 
LXX̂ Transylvania sec

Légfűtések
K á l y h á k

Légoltalm i
A WW ■ ■  ■

(iktatás, lowibbképzés, nemzetközi kapcsolatok cs az iparos 
csereakció kérdéseivel, valamint az iparosságot érintő egyéb 
szociális ügyekkel. Örvendetes fejlődést mutatnak az IPOK 
által fenntartott jóléti intézmények, iparos gyógyházak. Sür
geti a jelentés az önálló iparosok öregségi biztosításának 
törvényes rendezését és kiemeli, hogy az IPOK által elvég
zett adatgyűjtés eredmény eként az iparosság e nagyjelentő 
ségii ügye kiemelkedett az előző évek tanácstalan bizonyta
lanságából és a külföldi törvényes szabályozások is követés
re alkalmas utat nyújtanak a magyar törvényhozás számára. 
Tartalmazza egyben a jelentés az iparügyi minisztérium, 
IPOK, kamarák, ipartestidetek, iparoskörök, felvidéki ipar
társulatok címtárát is.

” H Í R E K
Elöljárósági ülés.

Tekintettel a karácsonyi ünnepekre és kartársaink ez. 
zel járó nagyobb elfoglaltságára, az ipartestedet elöljárósága 
a szokásosnál korábban — december 15-én (pénteken) déli

I Légfűtések  
K á l y h á k  

Légoltalm i 
redőnyük

Paschka és Társa
V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.
TELEFON 182-041. ALAPÍTÁSI ÉV 1886.

félegy órakor tartja meg szokásos havi ülését. __ Kérjük tu
elöljáróság és számvizsgálóbizotság tagjait, hogy az esz
tendő utolsó ülésén lehetőleg teljes számban vegyenek részt
Újévi ajándékok
megváltása tárgyában testületünk elnöksége felhívást bocsa 
lőtt ki, melyet a testületi pénzbeszedő mindenkinek bemutat. 
Kérjük a Kartársakat, hogy felajánlásaikat jegyezzék elő, 
hogy az igazoló plakát mindenkinek kézbesíthető legyen.
A kávé és tea uj ára.

A kávé és tea haszonkulcsá-. legújabban a következő
képen állapították meg: A behozatal alkalmával fizetendő 
forgalmiadé váltságlioz 54 százalékot kell hozzáadni. Ez aa 
összeg szolgál tehát a 200 százalékos uj illeték alapjául. 
A pörkölt kávénál 92, a teánál 75 százalékot kell hozzáadni 
a forgalmiadóváltság alapjához, és az igy nyert összeg két 
szerese lesz az uj illeték. A viszonteladók terhére kávénál 
22, teánál 30 százalék haszonknles illeti meg az Importőröket,
A bécsi kávéházak a bábom első' két hónapjában.
A vendéglátó és szállodaipar gazdasági szakelőadójának je
lentése szerint a bécsi kávéházak forgalma a háborús gaz
dasági rendszabályok folytán egyáltalán nem csökkent, ami 
már azért Is nagyon fontos,, mert Becsnek kereken’ 1200 
kávéháza van, amelyek, közvetve vagy közvetlenül 30.000 
embert foglalkoztatnak. Éjjeli üzemek nincsenek, mivel éjfél, 

j után 1 órakor be kell zárni. A láncoslielyek forgalma pedig 
— amelyek éjfólután kettőig tarthatnak nyitva — hntáro- 

j 5íottan emelkedett. A kávéitalok ára 10 százalékkal leszállít- 
látott. A legtöbb kávéháziján árpa-, maláta- és fügekávéból 
készült kávét adnak, ahol még babkávé van, potanyagokkal 
keverve ilyent szolgálnak fel. A bécsi kávéházakban tejszín 
már egyáltalán nincsen.
Artistuelőadások a kávéházakban,

A háborús viszonyok a külföldön tartózkodott' magyal 
nristák javarészét hazakényszeritették, A jelenleg rendelke
zésre allo munkaterület kevés a keresetre váró magyal 
artisták foglalkoztatására. Ezért a Magyarországi Artista 
Egyesület lépeseket tett aziránt, hogy az artisták kereseti 
és elhelyezkedési lehetőségeit növelje. Mulatókban, kávéiul- 
zakbnn, éttermekben, kaszinókban és klubhelyiségekben ar- 
lista-előadásokat szeretnének rendezni. Az Illetékes hatósá
gok már egy korábbi akció nyomán engedélyezték az art Is 
ták kávéházi fellépését.
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I M P E R I A L  F Ü G E K Á V É
legjobb kávéizesilő- |  Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FIDÉL é8 TÁRSA, Budapest, IX*.

A  Kávésok Á ru fo rg a lm i R .-T .
Budapest, V ili., József krt. 38.

^ezúton közli igen tisztelt üzletfeleivel, hogy
kávékban és teákban

ha e cikkekben minden utánpótlás szünetel, hosszú 
időre elégséges mennyiség felett rendelkezik. A vál
lalat itt tároló készletei kizárólag finom, nemes fa
jokból állanak, úgy, hogy vevőink kiszolgálásánál 
.továbbra is elsőrendű minőségeket garantáljuk.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága 
még a mostani nehéz időkben is, hu marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhívjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy ma, — 
midőn a kávéházi publikum amúgy is magas árakat 
kénytelen fizetni, — fokozottabban ügyeljenek káva 
beszerzésüknél annak elsőrendű minőségére. 
Telefon : 139—277 Saját pórkölde

Márványból
épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K r o n e m e r  D á v id  márvónyipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai ul 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378-69.

N A G Y  I G N Á C  Ikkek raktára
BUDAPEST. V II.. KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, pnrafadugók, címkék stb. T. 141-515

| Ifj. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

1 Telefon . 183 439. — Ü veg  é *  p o rc e llá n

Bcditta.
ucUta

Győr legelőkelőbb üzlete a

Royal kávéház és étterem
eladó és azonnal átvehető.

Komoly érdeklődők forduljanak közvetlenül 
B o g n á r  ^Mi há l y  bérlőtulajdonoshoz

Biliárdasztalok
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük1 Alpakka, üveg, és porcelljnáru emblé

mával js Igolcsóbban

Frled Zslgm ond és Fia.
Vl„ Király u. 44. Tel.: 129-134. Kölcsönzés!

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati k( llókek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 142 — 531.

S p r i n g u t  H e n r i k  tojásnagykereskedö
utóda Ofner Mórion

Siámos budapesti kávéhoz éllerem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI., Vasvári Pál ucra 10. — Tel, : 122-9 3.

á r v á n y  l a p o k
GÓTS EDE Bpest. V., Légrády Károly u. 14.

T e l: 299-202
Felelős kiadó: DR. GAÁL 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



A  k á v é s ip a r  b e s z e r z é s i  f o r r á s a i
FR1ED ZSIGMOND és F II
VI., KIRÁLY UCCA *4.
KÁVÉHÁZI BERENDEZŐK.
Biliárdok. — Kártyaasztalok belmzasa,

! ! KÖLCSÖNZÉS ! !

129—134

G E R B E A U D
V., Vörüsmarty-tér 7.

381—549
181—433
181—738
381—510

Gesztenyepüré szakŝ " 1‘ '
szerezze be

BÍRÓ MIHÁLY (Laltovlcs M. utóda) villany, 
erőre berendezett üzemében:
BUDAPEST V.. TÁTRA UCCA ^  _

291—580

H a t t y y
és fehérnemű kölcsönző vállalat.
Az ország legnagyobb gőz-mosó üceme. 
VII, KLAUZÁL UCCA 8.

138—550

H© ün©f©i£i i t t -
Jégszekrényeit, automatikus elektromos 
hűtőkészülékek és fagylaltgépek. 

BUDAPEST, VI.. ó  UCCA 6. szám.

115—646
112—026

Használt N A T I O N A L  pánztárak
kaphatók a legrégibb speciális ellenőrző- 

pénztár javító üzemben 
JILEK M. BÉLA

V Honvód-u. 38. (Bejárat Rothermero 
ticcában. — ELADÁS! VÉTEL! CSERE! 

JAVÍTÁS! KARBANTARTÁS!

125—453

K á v é s o k  Á ru fo rg a lm i R . T.
V I I I . ,  JÓZSEF-KÖRUT 38.

139—277

I  S Z E N T .  
S T V fl N

/ M É  //CSAUÍOi SÖR
1 x á r t  p a l a c k o k b a n  

H  K ő b á n y a !  P o l g á r i  S e r t f i r d e

Városi iroda 
141—989

KunstSdter
Hirlapelőfizetési iroda: 

Budapest VI., Ar.drássy-ut 60.

f fO C Z ilI  L.
Édes és francia mustár. —
Különféle snvanju konzervek. 
BUDAPEST, Vili,. ALFÖLDI UCCA 10

130—886

)aschka és Társa
Alapítási év: 188G.

kávéházak részére 
légfűtés c í í  napellenző 

V., MÁRIA VALÉRIA UCCA 10.

182—041

í fn in n r  M i  sütemény Sütemény; 
185—263

iHuülyi KEKSZ-OSTYA Keksz:
141—985

tadéglöfük Beszerző Csoportjai Rt.
IV., VÁMHÁZ-KÖRUT 8.

183—380
384—515
384—516

W elin er S lp acca  tít.
Alpáccá és alpaccaeziist evőeszközök, tálaló- 
szerek, kávéházi és vendéglői berendezések. 
BUDAPEST V., HONVÉD UCCA 16. SZ.

119—633

Forduljon a

MAGYAR
TELEFON

AUTOMATA
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGHOZ 
BUDAPEST. V., TÜKÖR UCCA 3.

KA NYILVÁNOS PÉNZBEDOBÓS TELE
FONÁLLOMÁST AKAR FELSZERELTETNI

Nincs kockázat! Nincs költség! 
Nincs vitája senkivel! Csak haszna van!

110—050
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