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E m l é k e z t e t ő
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG? 

1940.
Január 5.ig megfizetendő uz 1939. évi IV. negyedévre 

(november) esedékes üzletbér harmadik részlete.
Január 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi in. 

ldr. Pénzügyigazgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok, 
akiknek 1939. évi október 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Január 5-ig bpfiAJitendő a yagyonváltság negyedévi 
részlete.

Január 5.ig kifizetendők az 1939. évről fennmaradt adó- 
közöségi hátralékok.

Január 5-ig fizetendő a családvédelmi pótlék járulé
kának első negyedévi részlete.

Január 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben nem 
levő kávéházak vigalmi adója.

Január 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai január 
havi fényüzési és forgalmi adóátalányukat megfizetni.

Január 15-ig fizetik fényüzési adójukat azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Január; 20-ig tartozniuk a vigalmi adóközösség tagjai 
január havi átalányukat megfizetni.

Január 20-ig be kel! küldeni a január 15-én érvényben 
volt étlapokat az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.

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

Január 31-ig felmondható a rögzített kereseti-, jövede
lem- és vagyonadó.

Január 31-ig kell a zeneszerzői dijak első félévi rész.
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letét megfizetni.
Január 31-ig az értelmiségi munkakörben foglalkozta

tott alkalmazottak személyében és munkakörében 1939. de. 
ttember 31-ig beállott változásokat az Értelmiségi Munka
nélküliség Kormánybiztosához be kell jelenteni.

A Magyar Kávésipari Évkönyv minden kávésiparos 
nélkülözhetetlen kézikönyve. — Ára 3 P. ■— Megrendelhető 
uz Ipartestület irodájában.

Az év Bilisé elöljáróság! ülése
— 1839. december 15. —

Az esztendő utolsó előljárósági ülésének bőséges napi
rendje arról tetl tanúságot, hogy ipartestületünk életében in. 
linziv munka folyik. Egyben mutatja azt is, hogy a mostani 
idők közepette mennyi mindenféle kérdés foglalkoztatja az 
ipartestületet.

Az előljárósági ülésen resztvettek: Mészáros Győző el
nök, dr. Kállay Aliiért szív. főjegyző, iparhatóság! biztos, 
Szabó Samu, v. Bertha Gyula alelnökök, Bauer György, Bodó 
Adolf, Gál Arnold. Gehauer Béla, Freiwirth Jenő, Grosz 
Ödön, Kreiner Pál, Kövessy Géza, Ottó Dezső, Tarján Vil
mos, ’ Szlavek Károly, Steuer Lóránd, dr. Strausz Vilmos, 
Weingruber László, előljárósági és számvizsgáló bizottsági ta
gok, dr. Havas Nándor főjegyző, Donátit Andor aljegyző.

Mészáros Győző elnök az elöljáróság ülését megnyitot
ta. Bejelentette, hogy Paulin Lajos és Klauber József elina- 
t adásukat kimentették. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésé
re Kreiner Pál és Ottó Dezső előljárósági tagokat jelölte ki. 
Majd megemlékezvén arról, hogy ez az utolsó előljárósági 
ülés ebben az évben, köszönetét mond az Iparhatóság! biz
tos urnák az év folyamán 'anusitott jóakaratu támogatásá
ért és neki az évforduló alkalmából legjobb kívánságait fe
jezi ki.

Dr Kállay Albert köszönetét mond a meleg üdvözlés
ért, saját részéről is viszonozza a jókívánságokat.

Elnök sajnálattal közli, hogy Tiliaméry Kálmán előljá
rósági tag fivére elhunyt, Kartársunk gyászában teljes szív
vel osztozunk.

Főjegyző felhívja a testület tagjainak figyelmét a Kor- 
tnányzóné Öfőniéltósága védnöksége alatt működő „Búza
virág akcióra". Kéri a kartársakat, hogy mint az előzd' évek' 
ben ,ez évben is vegyék ki részüket a magyar anyák támo
gatását szolgáló mozgalomból.

Elnök jelenti, hogy újévi ajándékok megváltása elmén 
55 testületi tag eddig 1135 pengőt adományozott. A gyűjtés 
tnég folyamatban van. Egyben javasolja, hogy a szokásos 
segély kiosztására Gál Arnold, vitéz Bertha Gyula, Kövessj' 
Géza és Freiwirth Jenőből álló bizottság küldessék ki. Végül 
felhatalmazást kér, hogyha a befolyt összegek a segélyezé
sekre nem lennének elegendők, a testület pénztárából utal
hassa ki a szükséges összeget.

Az elöljáróság elnök javaslatához hozzájárult.
A szilveszteri zenélési záróra meghosszabbítása és táne- 

engedélyek kiadása tárgyában az elnökség előterjesztéssel 
fordult a in, ldr, belügyminiszter úrhoz. A kérelem kedve-
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A legmodernebb berendezés. Mosás lágyított vízben
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó áraki le lo f .n :  115-286

zően intéztetett el és az engedély a Budapesti Közlöny f. e. 
december 15-i számában rnár megadatott. Ugyancsak kére
lemmel fordultunk a kereskedelemügyi miniszter úrhoz a 
Szilveszter napjára eső szesztilalom felfüggesztése Iránt.

Minthogy a kávéházak árai 1939. évi augusztus 26-ával 
rögzítve vannak, a szokásos magasabb szilveszteri árak enge
délyezése iránt előterjesztéssel fordultunk az Áréi lenő rzes 
Országos Kormánybiztosához Információnk szerint az Ár- 
kormánybiztos ur nem zárkózik el a magasabb árak alkal
mazásától; de be kell mutatni a múlt évi, a mostani köz. 
napi és tervezett szilveszteri árakat, annak megjelölése 
mellett, hogy minő többköltség merül fel a szilveszteri at. 
frakciókkal kapcsolatosan. Erről a testület, tagjait körlevél
ben értesítettük.

Énük az árak kérdésével kapcsolatosan utal az Idők sú
lyosságára, melyek lehetetlenné teszik a szabad mozgást. In
tő szóval fordul a kartársakhoz, kalkulációikban legyenek 
óvatosak. Figyelmeztet, hogy a 15-ikl árlapokat minden hó 
1:0-ig be kell nyujiani.

Dr. Strausz Vilmos javasolja, hogy kérelmezzük azt, 
hogyha az árlapokban változás nincsen, azoknak minden hó
napban való benyújtásától tekintsenek el.

Elnök a felszólalás tartalmát magáévá teszi és hajlan
dó ily értelmű előterjesztést az Árellenőrzés Országos Kor
mánybiztosához benyújtani.

Tarján Vimos közli, hogy a mulatók sziveszteri árai 
ügyében járt el az Árkormánybiztos urnái, aki kijelentette, 
hogy a mulatókat nem tekinti közszükségletnek,

Kövessy Géza a borárak emelését teszi szóvá.
Elnök az árak kérdésével foglalkozva, utal a múltakban 

követett gyakorlatra, amikor a közszükségleti cikkek minő
sítése tekintetében többféle felfogás érvényesült. Ezt a bírói 
gyakorlat döntötte el konkrét esetek kapcsán. Maga az Ár- 
lcormánybiztos ur kijelentette, hogy nem szándikozlk megál
lapítani, hogy mi a közszükséglet. Hely és Idő Irányadó eb
hon a tekintetben.

Az étlapok korlátozása ügyében elnök dr. Strausz. Vil
mos, Szlavek Károly szólaltak fel.

Elnök korainak és időelőttinek tartja a jegy rendszerre 
való hivatkozást. Az árlapok korlátozására vonatkozó ren
delkezést azonban be kell tartani.

Szlavek Károly figyelmeztet arra, hogy a vendéglős ipar- 
testület elhatározta, hogy a tulbő étlapokat tartó vendéglő
sök ellen el fog járni. Minthogy vendéglői engedéllyel bíró

S Z E N T
I S T V Í N
c s u lu d i s ö r
1 ‘/a literes 
zárt palackokban

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
redőnyök

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

Imi társaink a vendéglős ipartestület tagjai is, kívánatos, 
hogy ezt a határozatot vegyék tudomásul.

Dr. Strausz Vilmos a menüben adható ételek kérdésé
vel foglalkozik. Feleslegesnek tartja a választást két. ételre 
korlátozni.

Elnök azt hiszi, hogy ennek a rendelkezésnek takarékos
sági okai vannak. Majd bejelenti, hogy azokat a kávésokat, 
akik az utóbbi időkben a pikkoló feketét bevezették, felhív
ta, hogy ezt a gyakorlatot szüntessék meg. A felhívás már 
részben eredménnyel járt, a tárgyalások még folyamatban 
vannak. Reméljük, hogy ezek a dolgok meg fognak szűnni.

Bodó Adolf: az Ilyen eseteket az ipartestületi szék elé 
kell vinni.

Főjegyző bemutatja az IPOK értesítését, melyben a ke
reskedelemügyi miniszternek azt a döntését közli, hogy a 
zsidótörvénynek az értelmiségi alkalmazottakra vonatkozó 
rendelkezései a munkaviszony szabályait nem érintik.

Elnök felhatalmazást kér a szokásos karácsonyi remu- 
nerúciók és újévi ajándékok kiutalására.

Az elöljáróság a felhatalmazást megadta.
Főjegyző' jelentette, hogy a  lefolytatott tárgyalások erert- 

ményekép a személyzet osztálybasorozásara vonatkozó OTI 
határozat változatlanul érvényben tartatott.

Elnök jelenti, hogy a szakácsok köre a m. klr, kereske
delemügyi in. klr, miniszter urat arra kérte, rendelje el, hogy 
a szakácsok munkanélküliségére való tekintettel a vendég
látó üzemek bizonyos kategóriái —  ezek között a kávéházak 
is — kizárólag férfi szakácsokat alkalmazhassanak. Ez az 
előterjesztés véleményezés végett kiadatott, az arra adott

CrcmanfRosé 
Transylvanla sec
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Az elöljáróság a válasziratban foglaltakat teljes mér
tékben magáévá tette és annak felterjesztéséhez hozzájárult.

A Nemzeti Munkaközpont megkeresésénelc tárgyalása 
következett. A N. M. ugyanis az kérte, hogya testület fog
laljon állást a százalékrendszer módosítása, a pincérrulm és 
a munkaközvetítés ügyében.

Elnök részletesen foglalkozott az egyes kérdésekkel. A 
Százalékrendszer módosítása ügyében a vendéglős Ipartestület 
már határozott is, ugyancsak állást foglalt a pincérruha kér
désében, a munkaközvetítés kérdése pedig nem vitás. A szá- 
ZalékrendSzer módosítása ügyében a kartársak véleményét 
kivánja kikérni, az egységes pincérruhát elvben helyesnek 
tartja , —  azonban a jelen körülmények között, amint azt a 
vendéglős ipartestiilet Is megállapította, gyakorlatilag kivi
hetetlen, a munkaközvetítés kérdésében pedig magunk is kí
vánatosnak tartjuk a kérdésnek az állami munkaközvetítés 
keretében való végelges rendezését.

Tarján Vilmos a munkaruha ügyében szólal fel. A frak. 
kot drágának tartja. Ha nem uj, nem Is szép. Helyesnek 
látná egy egységes, magyaros jellegű munkaruha bevezetését.

Gál Arnold az uj ruha bevezetését költségesnek tartja.
Tarján Vilmos a százalék megváltoztatásának kénlését 

meggondolandónak véli. Helyesli a kartársak megkérdezését.
Gál Arnold pontos statisztika összeállítását kéri.
Szlavek Károly a száaalékaráUynnk a munkások Ja

vára való megváltoztatását kívánatosnak tartja, úgy, amint 
azt a  vendéglősök tették. A ruha ügyében a fehér kabát 
1 Kivezetését költségesnek tartja.

Grosz Ödön a százalék elosztása ügyében a kávéházi 
pincér helyzetét nem látja azonosnak a vendéglői azemély- 
retével.

Freiwirth Jenő csak a kartársak véleményének beér
kezte után kíván ebijen a kérdésben dönteni.

Elnök a Százalékrendszerrel foglalkozva, rámutat a fő- 
pincéreknek a kávéházi Üzemekben való szerepére. Téves és 
helytelen az a propaganda, hogy miért keressen a főpincér 
többet, mint a többi pincér. A főpincér sokkal nagyobb fele
lősséget visel, mint a többi alkalmazott és Így jogosult, hogy 
ennek arányában keresete Jobb legyen. Az óvadék kérdésé

vel űzött demagógiának ma már alig van alapja, a főváros
ban alig van óvadék.

Főjegyző felolvassa a rendelkezésére álló statisztikai 
adatokat, mely szerint a főpincérek átlagos keresete heti 80 
pengő, a pincéreké heti 50 pengő.

Bodó Adolf figyelmeztet arra, hory az időközi á. emel
kedések folytán a pincérek keresete Is emelkedett.

Dr. Strausz Vilmos a munkaközvetítés ügyében Szívesen 
csatlakozik a mozgalomhoz

A vita berekesztetvén, az elöljáróság felkéri az elnököl, 
hogy a javasolt kérdőiveket bocsássa ki és azok beérkezte 
után tei-jessze az elöljáróság! ülés elé.

Főjegyző jelenti ,hogy az 1939. év folyamán a testület 
16 volt tagját í-észesitette állandó segélyben, havonként 238 
pengő összegben. Ezek közül kettő az év folyamán meghalt, 
A többiek segélyezése tárgyában kellene határozni.

Az elöljáróság felhatalmazza az elnökséget, hogy a se
gélyesek helyzetének megvizsgálása után ebben a kérdésben 
éidemlleg határozzon,

Bemutattatott az IPOK felhívása, melyben az 1922: 
XII. c. 45. §-ánnlc eltörlése ügyében a testület véleményét 
kéri. A válasz felolvastatván, tudomásul vétetett.

A személyzeti kereseti adóatalányok ügyében főjegyző 
jelenti, hogy a főváros illetékes osztályával lefolytatott tár
gyalások eredményekéi) az eddigi átalányozási rendszer az 
1940, évre változatlanul fenn fog tartatni.

Az ipartestületi munkaközvetítő novemberi munkásságá
ról szóló jelentés bemutattatott és irattárba tétetett.

Az elöljáróság! ülés napirendje ezzel letárgyaltatok és 
elnök azt befejezettnek jelentette ki,________________________

Biliárdasztalok e la d á sa . I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük- Alpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával is Igolcsőbbon.

Fried Zsigmond és Fia.
T I., Király u. 44. Tel.: 129-134. Kölcsönzés!
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Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Budapest, IX*.

Adóközösségi közgyűlések
1939. december 18*

I.
Fényűzés! és forgalmi adközösség.

Az ndóközösségi közgyűlésen mintegy negyven adóközös
ségi tag jelent meg.

Mészáros Győző elnök nz adólcözösség közgyűlését meg
nyitva, köszöntötte a megjelent kartársakat. A kögyíilés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Klauber József és Kövess.v 
Géza tagokat jelölte ki. Majd közölte, hogy az év végének 
közeledtével szükségessé vált az 1940. évi adóközösség meg
alakítása iránt dönteni. Kérdést tesz fel, hogy a megjelentek 
kitánják-e az adóközösségnek az 19**0. évre való megalakí
tását. Minthogy a megjelentek a kérdésre egyhangúlag „Igen
nel’’ feleltek,

Elnök a következő határozati javaslatot terjesztette elő: 
Határozati javaslat:

A Budapesti Kávésok Fényűzés! és Forgalmi Adóközös
ségének 1939. évi december 18-ára összehívott közgyűlése 
kimondja, hogy az adóközösséget az 1940. évre megalakítja 
és megbízza az elnökséget, hogy nz illetékes hatóságokkal 
n szükséges tárgyalásokat folytassa le, és a megállapodás 
után a jegyzőkönyvet Írja alá.

A közgyűlés az előterjesztett határozati javaslatot egy
hangúlag elfogadta, mire az elnök a közgyűlést berekesztette.

II.
Vigalmi adóközösség.

A forgalmi és fényűzést adóközösség közgyűlésének be
rekesztése után

Mészáros Győző elnök a vigalmi adóközösség közgyűlé
sét nyitotta meg. A jegyzőkönyv hitelesítésére vitéz Bertha 
Gyula és Bock Lajos tagokat kérte fel.

Majd bejelentette, hogy a vigalmi adóközösségbe a ki
bocsátott felhívás folytán 110 tag jelentkezett, eggyel keve
sebb, mint az előző évben. Az előzetes tárgyalások folyamán 
a székesfőváros pénzügyi főosztálya hajlandónak nyilatko
zott az ndóközössóget a múlt évű keretekben engedélyezni. 
Ennélfogva a következő határozati javaslatot terjeszti elő: 

Határozati javaslat.
A Budapesti Kávésok Vigalmi Adóközösségének 1939. 

évi december 18-ára egybehívott közgyűlése elhatározza, 
hogy a vigalmi adóközösséget az 1940. évre újból megalakít, 
ja . Evégből megbízza az adóközösség elnökségét, hogy az il
letékes hatósággal a tárgyalásokat folytassa és azok ered- 
ményekép a vonatkozó megállapodást Írja alá.

A közgyűlés a határozati javaslatot egyhangúlag elfo
gadta.

Elnök: Minthogy az eddigi tárgyalások szerint a meg
állapodás valószínű, javasolja az adóközösség tisztikarának 
megválasztását.

A közgyűlés a javaslathoz hozzájárul.
Főjegyző előterjeszti a következő jelöléseket:
Elnök Mészáros Győző. — Alelnökök: Dr. Strausz Vil

mos, Tihaniéry Kálmán, — Kivető bizottság: Vitéz Bertha 
Gyula, Szabó Samu. Bodó Adolf, Paulin Lajos, Tarján Vil
mos. — Felebbezési bizottság: Bugarus János, Kövess.v Géza, 
Lendvai József, Ottó Dezső, Stcuer Lóránd, Szlavek Károly,

A közgyűlés a jelöléseket egyhangúlag elfogadta mbe 
elnök a nevezetteket megválasztottaknak jelentette ki.

Sehillinger Unna
Telefon 121-385.
Az ország legrégibb

Gózmoaófyár RT 
Budapest VI. kar 
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S p r i n g u t  H e n r i k  tojásnagykereskidi
utóda Ofner Márton

Szám os budapesti káv éh áz  étterem és  vendéglő  
á llan dó szállítója

Budapest, VI., Vasvári Pál uőea 10. — Tel, : 132-903,

ó r v á n y  l a p o k
GATS EDE Bpsst. V ., Légrády Király a. 14.

Tál : 299 — 202
Elnök javasolta, hogy az eddigi szabályok változatlanul 

tartassanak fenn. Az adóközösségi átalányok mindenkor a 
hónap 20-ik napjáig fizetendők meg; aki két hónapnál na
gyobb összeggel tartozik, az adóközösségől kizárható.

A közgyűlés a javaslatokhoz egyhangúlag hozzájárult;
A napirend ezzel letárgyaltatok, több felszólaló nem 

volt, mire elnök a kögyiilést berekesztette.

Budapest dicsérete egy angol nyelvű könyvben. Meleg
hangú és irodalmi méltatást kap Budapest minden Jelentős 
értéke abban a könyvben, amelyet a világ egyik legnagyobb 
kiadóvállalata, a Skeffln tón and Són „The eal Hungary*' 
címmel adott ki Anglia és Amerika számára. A Székesfővá
rosi Idegenforgalmi Hivatal válogatott legszebb képeit közli, 
elsősorban azt, amelyen a Szent Jobb mögött Szendy Károly 
polgármester vezeti a főváros küldöttségét Szent István 
napjának ünnepi körmenetén. Budapest gyógyfürdői és egyéb 
modem nyilvános helyei, elsősorban kávéháziak, — hosszabb, 
külön fejezetben — színes leírást kapnak a vastag kötetben. 
A főváros egész szellemi, gazdasági és sportélete, visszatük
röződik az ötletesen megírt fejezetekben. Derűs anekdoták ős 
régi meg u.jnbb költők alkotásai tarkitják a 300 oldalas vas
kos könyvet., E'/, dr. Tábori Pál munkája, aki már számos 
kiváló magyar iró könyvelt helyezte el a világpiacon és 
részben napa fór litotta le. Legújabb eredeti munkája külö
nösen nagy szolgálatot tehet Budapest külföldi megismerte, 
lése érdekéén.

FIGYELM EZTETÉSI
Értesítjük a kartársakat, hogy az Árellenőrzés Orszá

gos Kormánybiztosa a szilveszteri áremeléseket nem engedé
lyezte. Ennélfogva Szilveszterkor csak a rendes hétköznapi 
árak számíthatók fel. Azokat az ételeket, amelyek az étla
pon rendszeresen nem szerepelnek, csak pontos kalkuláció 
: lapján kiszámított áron szabad adni

H Í R E K
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elnöksége a tes

tület összes tagjainak boldog újévet kíván. Mészáros Győző 
elnök, Szabó Samu és vitéz Bertha Gyula alelnökök, dr. Ha
vas Nándor főjegyző.

Esküvő, ifj. Vajda Sándor, Vajda Sándornak, a Ceylon 
kávéház tulajdonosának fia, folyó évi december 27-én házas
ságot kötött Nagykanizsán, Kontár Gizikével. Az uj párnak 
sok szerencsét kívánunk.

Újévi ajándékok megváltása. Ipartestületünk felhívásá
ra kartácsaink — mint nz előző években — ez évben Is pél- 
dnadó módon járultak hozzá újévi ajándékok megváltása el
mén a munkanélküliek segélyezéséhez. —  A lapunk mull 
számában felsoroltakon kivül még a következők váltották 
meg újévi ajándékaikat: Balaton, Bródy, Corso, Deák, Du- 
bnrry, Dunapark, Esterházy, Hadik-laktanya, Japán, Köz
ponti (Óbuda), Luxor, Metropole, Mignon, Móniin Rouge, 
Negresco, Oktogon, Országház.téri, Otthon, Royal, Szabad
ság. — Til közlöm, hogy o elmen öss esen 1435 pengő folyt 
be mely összegből a kiküldött bizottság 259 folyamodónak
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Legforgalm asabb útvonalon tökéletesen 
felszerelt ízlésesen berendezett, JÖlmQltÖ

E S P R E S S O  e ' í a d ó
Érdeklődés t e la fo n  1 2 1 —1 6 8  d. u- 3—5-ig

dára, nyomdaiparra, ószeresiparra, pénzkölcsönt közvetítő 
ügynökségre, sokszorosító irodára, szlkvlzet előállító Iparra, 
színházak mozgóképszínházak és egyéb szórakozó helyek je 
gyeinek árusítására, temetkezési vállalatra, ügynöki iparra, 
vagyonőrző vállalatra és zslbárus üzletre szóló iparengedé
lyeknél. Az iparos (kereskedő) iparigazolványa alapján —  a 
fentebb felsorolt eseteket kivéve —  ugyanabban a városban, 
vagy községben meglévő üzlethelyiségén, illetőleg üzlethelyi
ségein felül a törvényes feltételek, különösen a zsidók köz
életi és gazdasági térfoglalásának korlátozása tárgyában elő
irt feltételek igazolása esetében, uj üzlethelyiségeket is nyíl
hat, köteles azonban minden egyes üzlethelyiséget az 1922. 
X II. tc.ben foglak rendelkezéseknek megfelelően az illetékes 
iparhatóságoknak bejelenteni.

Kakaó helyett. Egy német kémikusnak sikerült a közön
séges makkból kakaószerü tápanyagot előállítani. Az uj ké
szítménynek azonban csak az ize emlékeztet a kakaóra, táp- 
értéke és kalóriatartalma azonban sokkal nagyobb. Az uj 
tápanyagot máris több német cukorgyár használja. A makk 
feldolgozása úgy történik, hogy először megszáritják és ibo
lyán! üli fény besugárzása mellett állandóan forgatják, amíg 
a makkszemek csírázásnak nem indulnak. Ezután nagy mo
sógépekben megmossák és a keserű cser.savat kivonják belő
lük, végül megpörkölik, más pörkölt gyümölcsökkel összeke 
verik és kakaóbarna porrá őrlük.

Legújabb magyar találmány: a szüretelőgép. Bartha
Elemér kecskeméti szőlőbirtokos hosszas munkával feltalálta 
a szüretelögépet, amely háromnapi munka idejét 6— 8 órára 
csökkenti és a nehéz mustpréselést egészen könnyű szórako
zássá változtatja. A gép a szőlő minden részét- pontosan kü
lönválasztja, a gyümölcsöt lefejti száráról, a préselés után 
kockákban adja a szőlőszemek liéjját, külön gyűjti a szőlő- 
rnagot, a levet pedig légmentesen elzárva, tisztára szűrve, 
közvetlenül hordóin nyomja. Mivel a gép mindenki részére 
hozzáférhető, a találmány iránt máris nagy érdeklődés mu
tatkozik. ‘

Kartársaink figyelmébe ajánljuk Globits István réz. és 
főmmüves üzem ma megjelent hirdetését. Nevezett cég tiz 
óv óta a kávésipart elsőrangú munkáival elégíti ki.

Ipari és közigazgatási hírek

A katonai szolgálatból visszaérkezők munkaalkalma.
A honvédelmi törvény 72. S-a szerint a katonai szolgá

latiból visszaérkező alkalmazottat a munkáltató visszavenni 
köteles, lm a katonai szolgálatból való elbocsátást követő 
két hét alatt a munkáltatónál szolgálatra jelentkezik, A

I M P E R IA L  F Ü G E K A V É
1«(jobb kávéiiiesitő- | Kérje mindenütt I
Gyárija: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Bud-*pes! IX.

Vörösréz és vasedény ónozások
Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

j nyitások
G l o b i t s  I s t v á n

Réz és ffémmüyes üzeme
Telefon1 330-744

(örvénynek ez az intézkedése ezután nemcsak a háború ide
jén, hanem a béke idején teljesített szolgálatra is vonatko
zik, és igy akár béke idején, akár a háború idején teljesí
tett valaki tényleges katonai szolgálatot, munkaalkalmát 
nem veszítheti el. Ez az intézkedés nemcsak az ipari vagy 
gyári munkásra, hanem a kereskedelmi alkalmazottakra is 
vonatkozik.

Az ipari vagy kereskedelmi vállalat katonai szolgálatot 
teljesítő tisztviselőjét is alkalmazni kell, de erre az alkal
maztatásra csak akkor van joga, ha közvetlenül a katonai 
szolgálatra való bevonulás előtt legalább egy évig megsza
kítás nélkül a vállalatnál szolgálatban állott. Ha azonban a 
tisztviselőként alkalmazottat fegyvergyakorlatra (szolgálati 
gyakorlatra) hívták be, ez esetben a bevonulás előtti szol
gálat tartalmától függetlenül a munkáltató tartozik alkal
mazásba visszavenni.

Üzletvezető alkalmazásának bejelentése
Az 1922 :XII te. 43. §-a szerint az ipar álladókéban 

beállott minden változást, ideértve az üzletvezetőnek alkal
mazásba vételét is. az Iparhatóságnak nyolc nap alatt be 
kell jelenteni. A törvény e bejelentési kötelezettség tekinte
tében tehát nem tesz különbséget szabadipar és egyéb ipar 
között és nem mentesiti az iparost az üzlevezető alkalma- 
zásbavételének bejelentése alól akkor sem, ha az üzletvezető 
az iparosnak házastársa. Az üzletvezető alkalmazásának be
jelentésére annál is Inkább nagyobb szükség van, mert az 
iparhatóságnak csak a bejelentés tudomásulvétele tárgyában 
hozandó határozat alkalmával nyílik módja elbírálni, hogy az 
üzletvezető — az 1922 :XII. te. 10. §-a szerint — saját 
személyében rendelkezik-e mindazokkal a feltételekkel, ame
lyek az ipar önálló gyakorlásához szükségesek (13.512— 
1937. KKM.)
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M á r v á n y b ó l
?püle!burkolást, porlakkal, kávéházi asxtalokat minden 

színben e legolcs-óbb árban ké.-zit
K r o n e m e r  D á v id  márvónyipari üzeme
Budapest. X . Kőbányai ut l(i (Hungária körút sarok 

T,. >f n 1 378 69

A Kávésok Áruforgalmi 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 pórkólde.

Ifi. Grünwald Hór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439- — Ü v e g  é s  p o r c e l l á n

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NAGY IGNÁC XiTlllXV'
BUDAPEST V II., KÁROLY KÓRUT 9.

Ajánlja dúsan fölszereli raktaiét, u. m.: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, pnrofadugók, címkék stb. T. 141-515

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XiV. Cserei-u 14. 
Telefon: F9n6-S6, _'-9'-8-9l

M E Z Ő G Y Á N I  
P E Z S G Ő

Budapest, VII, Almássy utca 3. T .: 141-199

Mezőgyóni Brut száraz 
Apricot barackizű édes, félédes 

For-You félédes 
Mezőgyáni Casinó édes 

Cremant Rose vörös, édes 
Primadonna édes 

Méltóságos féléces
Elsőrendű francia módra készült pezsgő. 

Minősége kiváló 
Ára megközelíthetetlen olcsó

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, V i l i .  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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