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

Julius 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
julius havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.

Julius 20-ig be kell küldeni a julius 15-én érvényben 
volt étlapokat az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához.

Julius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le 
vont kereseti-, külön és rokkantellátási adó.

Julius 31-ig az Értelmiségi Munkanélküliség Kormány- 
biztosához be kell jelenteni az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazottak személyében és munkakörében 
'1940. június 30-ig történt változásokat.

Augusztus 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m, 
kir. Pénzügy igazgatóságnál kávé- és teakészletelket azok,
akiknek 1939. évi október 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Augusztits 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér 
első részlete.

Augusztus 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

ÍWapvesd, t/ II., Rákóczi ut 4 .
l e l ;  W - 5 9 S .

Augusztus 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfi
zetni az augusztus havi forgalmi { fényűzést adóátalányukat.

Augusztus 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek.
Minden hétfő, péntek, hústalan nap, kedden sertés és borjú

hús, csütörtökön borjúhús nem szolgálható fel.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

Elesettek
Egy idő óta keveset hallottunk arról, hogy kávéházak 

megszűntek volna. Az utóbbi napokban három kávéliáz húzta 
le redőnyeit és fejezte be viszontagságos pályafutását.

Az egyik 110 éves múlt és küzdelem után zárt, a másik 
— egy újabban alakult, néhány évet küzdött, a harmadik — 
tipikusan kispolgári hely — nem szűnt meg egészen, mert 
kávéméréssó alakult.

A megszűnések oka tipikusan mai, Engedélyek körüli 
bajok, az üzletvitel ellehetetlenülése és gazdasági leromlás.

Végre három kisebb, vagy középüzem összeomlása egy 
nagy város életében nem sokat jelent, de a kávésság érdek- 
képviselete nem haladhat el közömbösen a tény mellett.

Kinek válik javára, hogy három műhely megszűnt és 
40—50 ember az utcára került? Mert az üzletek alapítására, 
amelyek ezeket a kenyértelenné vált embereket felvennék, M 
mer manapság gondolni?

De eltekintve e jelenség szociális oldalától, ezek az 
összeomlások azt bizonyítják, hogy a kávéstpar elérkezett 
arra a pontra, amikor a reá hárult terhek súlya alatt össze
rogy. Az égjük oldalon jóformán nap-nap után fokozódó ter
hek és költségek, szociális kötelezettségek, emelkedő adók, a 
másik oldalon árainknak rögzített volta teljesen lehetetlenné 
teszik — nem a jövedelmező, gazdaságos —  Üzletvitelt, de a 
legegyszerűbb vegetálást Is.
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Salgó gőzmosógyár
és fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendező*. 
V I , Vörösmarty ucea 54.
Olcsó árak I

Mosás lágyítóit vízben 
Pontos kiszolgálás 

Telefon: 115-285

kávéházi és éücctni afossz&k
fehér és színes kivitelben,

SzU utyA m atss Icedi afrwsz&lc 
a legszebb mintákban

u n . . . . .  J egelőnyÖ3ebben beszerezhetők
KOLLIN TESiVÉREK textilnagykereskedő cégnél

Budapest. V.f Szt. István tér 5. 
Telefon: 1*892-92.

Elismeréseket, biztatásokat kapunk. Sokszor halljuk, 
minő szerepe van és lesz a vendéglátó Iparnak az uj magyar 
gazdasági élet kialakulásában.

Amikor azután valóságos segítésre kerül a sor, további 
életlehetőségeink biztosítását, — nem pedig hasznunk emelé
sét — akarjuk elérni, eredményt elérni nem bírunk.

Minden drágul, minden emelkedik, az egész gazdasági 
életben egy fix pont van: a vendéglátó üzemek árai.

Mi teljes méltányossággal és elismeréssel vagyunk a mai 
-idők követelte áldozatokkal szemben, vifeeljük is azokat. De 
a Vendéglátóipar nem lehet az egyetlen, amelynek a viszo
nyokhoz alkalmazkodni nem lehet!

Körlevél a hadba vonultakat 
megillető illetményekről

13. sz, körlevél.
516—1940.

A fegyver gyakorlatra és tartalék! vagy póttá rtalékl szol
gálati kötelezettségeik alapján tényleges katonai szolgálatot 
bevonultak segélyezése tárgyában a m. klr. Iparügyi minisz
ter ur a következő magyarázó rendelkezést Intézte a keres 
kedelmi és iparkamarához:

„Értesítem a t. Cimet, hogy a 8260—1939. M. E. számú
rendelet 1, §-ában felsorolt személyek körét nem kívánta ki-

SZENT
ISTVÁN
CSALÁDI SÖR
1V« literes 
zárt palackokban

KtM ttyal Pflípári Serfőzde
gyártmánya

terjeszteni, hanem e rendeleti szakasz csk azt ju ttatja kife
jezésre, hogy a 7777—1938. M. E. számú rendeletben foglalt 
azok a rendelkezések, amelyek e rendelet 1. §-ánalt a) és 
b) pontjában felsorolt és rendkívüli fegyvergyakorlatra be
vonult alkalmzottnkra. valamint eltaitottnira (1. §. c) pont 
és 4. §.) 1) bekezdés vonatkoznak, kiterjednek ezekre a Sze
mélyekre is, ha az említett alkalmazottak tan aié ' * vagy 
póttartalókl szolgálati kötelezettségük alapján tényleges k a 
tonai szolgálatot teljesítenek. A 7777— 1938. M. E- számú 
rendelet és a 8260—1939. M. E. számú rendelet 1. §-ában 
felsorolt többi rendelet — ugyanis csak a rendkívüli fegy
vergyakorlatra bevonulásisal kapcsolatos rendelkezéseket tar
talmaz, a honvédelemről szóló és az 1939. évi március hó 
11-ón hatályba lépett 1939:11. te. szerint pedig a tartaléko
sok és póttartalékosok már nemcsak rendkívüli fegyvergya
korlatra hívhatók be. Szükséges volt tehát a 8260— 1939. M, 
E. számú rendelet 1. §-ában felsorolt rendeletek hatályát 
az esetekre Is kiterjeszteni, amikor a szóbanlevő rendeletek
ben megjelölt személyek tartalék! vagy póttartaléld szolgá
lati kötelezettségük alapján tényleges katonai szolgálatot 
teljesítenek.”

E rendelkezés szerint csakis az ipari tisetvfse- 
lők üzletvezetőknek, valamint az olyan művezetőnek já r  a
tartási hozzájárulás, aki állandóan legalább tiz alkalmazott 
munkáját Irányítja. Amennyiben valamely üzemben a főpin
cér legalább 10 pincér munkáját irányítja, ilyen munkaveze
tőnek tekintendő.

Megjegyezzük, hogy a tartási hozzájárulás csak azok
nak az alkalmazottaknak jár, akik katonai szolgálatát le
génységi állományban teljesítik, tlsztiranguaknak nem.

A Ciliin alkalmazottnak és családjuknak tartási hoz- 
zájárulás nem jár.
____________________________________________ _____  - -  .........................-  \ ü mmmmmmm

Mit kell a munkaadónak tennie,  

hogy ne fizessen társadalombiz
tosítási dijat bevonult alkalmam 

zottja után
Az QTI figyelmeztette a munkaadókat arra, hogy a 

rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult munkavállalók bizto
sítási kötelezettségét a' katonai szolgálat idejére a katonai 
szolgálatra történt bevonulás napjával megszűntnek tekinti, 
még pedig tekintet nélkül arra, hogy a m. klr. kormánynak 
7774_.1938, M. E. számú rendeleté alapján, az ott, megjelölt 
munkavállalók munkaviszonya nem Is szűnt meg, sőt az eset
ben is, ha a bevonult munkavállaló, vagy annak eltartottal 
a javadalmazást, vagy annak esetleg egy részét a katonai 
szolgálat alatt Is megkapják A katonai szolgálatra a bevo
nult munkavállaló után a rendkívüli fegyvergyakorlat idejére 
járulékot tehát nem kell fizetni, illetőleg erre az időre az 
Intézet járulékot nem számit fel, feltéve, hogy a munkavál 
laló bevonulásának ténye az Intézettel a bevonulás napjától 
számított 8 napon belül közöltetett, A bevonulás tényét a 
bevonulás napjának feltüntetésével levélben, kilépést jelentő 
lapon, ha pedig a bejelentéseket havi, vagy heti bejelentési 
jegyzéken Is teljesítik, a jegyzéken minden esetben a, bejelen- 
lő-lap Illetőleg a jegyzék „Megjegyzés!” rovatában „Pegy- 
vorgynkorlatra bevonult” szavak feltüntetésével csakis ''-ás 
bán lehet érvényesen az OTI tudomására hozni, Ezt a beje
lentést az (‘gyén! bejelentővel (tehát nem heti, vagy havi 
jegyzéken) jelentő munkaadónál 8 napon belül teljesítettnek 
tekinti az OTI, kivételesen még akkor, ha az Iparos munka
vállalójának korábban katonai szolgálatra bevonulását a Je
len értesítéstől számított 8 napon belül pótlólag teljesíti. He. 
ti, vagy havi jegyzéken Jelentő munkaadóknak ezt a Jelen
tését kivételesen tudomásul veszi az OTI, ha a legközelebbi
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___szabályszerű Időben benyújtott — jegyzéken történik. Az
iparosság érdekében áll tehát, hogy — ha az eddig még nem 
történt meg —  a bejelentést pótolja, mert ennek a bejelem 
tésnek az elmulasztása, vagy a késői teljesítése esetén a 
már kirótt járulékokat az OTI nem törli, Illetőleg a járulék 
felszámítását csak attól az időtől mellőzi, amikor a bevonu
lásról tudomást szerzett. Ha az Iparos alkalmazottját k ije
lentette, vagy a katonai szolgálatra bevonulás bejelenttéso 
változást jelentő tudomására és a munkavállaló a rendkívüli 
fegyvergyakorlatról visszatér és újból munkába áll, ezt a 
munkába lépés bejelentésére vonatkozó törvényes rendelke
zéseidnek megfelelően (tehát „Bejelentést jelentő” lapon és a 
munkába állástól számított 8 nap alatt havi, Illetőleg heti 
bejelentő jegyzéken) a törvényes következmények terhe mel
lett újra be kell jelenteni. Ha azonban a fegyvergyakorlatra 
történt bevonulás bejelentését változást Jelentő lapon tértént, 
a munkába visszatérést a változást bejelentő lapon is lehet 
az OTI illetékes helyi szervének tudomására hozni.

Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a bevonulás tényét 
levélben hozná az iparos az Intézet tudomására, az esetben 
is okvetlenül fel kell tiintetni a munkavállaló születési évét 
és helyét, továbbá anyjának leánykori nevét.

Fizetéses szabadságra kell 
küldeni a tanoncokat

Az 1936. évi VII. te. 22. § .a  értelmében a tanonctartó 
mester köteles minden egyes tanoncát junius vágj’ julius hó 
folyamán 14 napi fizetéses szabadságra küldeni. Köteles to
vábbá ezt a szabadság megkezdése előtt legalább 8 nappal a 
tanonccal közölni, az lpartestületnek és a tanonciskola igaz
gatójának Írásban bejelenteni.

Az a tanonctartó mester, aki ezen kötelezettségének ele
get nem tesz, kihágást követ el. melyet a törvény 600 pen-

T t S C H K A  É I T Á 8 8 S Á
NAP- ÉS ESŐVÉDŐ ' "  '>’ 
PONYVASZERKEZETEK

OYOnftlAftATftA. aU tAma* / tA« M liáöó 
*a  VIÍAJAÓ PONYVÁVAL

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

gő pénzbírsággal sújt.
Felhívjuk az összes tanonctartó mesterek figyelmét ezen 

kötelezettségükre, hogy annak feltétlenül tegyenek eleget, a 
a bejelentéseket ugyancsak feltétlenül eszközöljék, mert az 
ipartestiilet felügyeleti hatósága személyes felelősségrevonáa 
terhe mellett utasította az Iparestület elnökségét, hogy kivé
tel nélkül minden egyes tanonctartó Iparost, aki ezen kötelei 
zettségének eleget nem tesz, az illetékes iparhatóságnál Je
lentsen fel.

1821-1897
Kneipp, a  józan életnek , 
az észszerű és egészsé
ges táplálkozásnak egyik  
nagy előharcosa  volt. Ó 
adta nekünk a  kiváló és  
egészséges n épkávét, a  
jó  Kneipp malátakávé-t. Min
den eg y es  csom ag iránta 
való tiszteletből és  nagy
rabecsü lésből, az  ő k ép 
m ását és  aláírását viseli.
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fo c U w ittd t- fé fa
Aqua vitae és egyéb likörkülön- 
legességek ,  főzelék és gyümölcs-  

konzervek
Az ipartestület elnöksége tehát csak törvényszabta kö

telességéinek tesz eleget akkor, ha ezen feljelentéseket meg
teszi és éppen ezért a tagok részéről emiatt szemrehányás 
nem érheti.

Alkalmazottak utazási kedvez
ménye

A kereskedelem, és közlekedésügyi miniszter a múlt év
ben az ipari, bányászati és kereskedelmi munkavállalóknak 
fizetéses szabadságuk alatt ötven százalékos utalási kedvez 
ményt engedélyezett. Az akció a limit évben csak julias má
sodik felében indult meg és október végéig terjedt, mégis 
C8.000 munkavállaló vette igénybe és a családtagokat is szá
mítva. több mint 200.001- személy részesült a kedvezményben.

Most a kereskedelemügyi miniszter rendeletet bocsátott 
ki, melyben ezt a kedvezményt május 1-től december 15-éig 
terjedő érvénnyel a folyó évre is engedélyezte és pedig szé
lesebb körben, mint tavaly, mert kiterjesztette, a kedvez
ményt a fizetéses szabadságot élvező valamennyi munkavál
lalóra, valamint az állam ipari üzemeinek munkásaira is. 
Tekintettel azonban a kedvezmény szociális indokaira, a ked
vezményt csak azok a munkavállalóit vehetik igénybe, akik
nek munkaadójuktól élvezett összjövedelme az évi 3000 pen
gőt nem haladja meg.

A kedvezmény az idén is, miként a múlt évben, az igény- 
jogosult munkavállalón kívül kiterjed a vele utazó feleségé
re, valamint a tizennégy évnél nem idősebb gyermekeire is.

A munkavállaló minden egyes csoportban a kedvezmény 
alkalmazására jogosító „Utalványát, valamint a személy
azonosság igazolásául szolgáló arcképes igazolójegyet közvet
lenül munkaadójtól kapja. A tavaly kiadott arcképes igazol
ványok érvénye erre az évre is kiterjed.

Az utalványokat és az arcképes Igazolójegyeket a szak. 
mai családpénztár kötelékébe tartozó munkaadók az illeté
kes családpénztártól, a szakmai családpénztár keretébe nem 
tartozó képesített iparosok az ipartestülettől, a többi munka
adók pedig az elsőfokú iparhatóságoktól és végül az állami

jCih d c  U utífyéfxpel
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Dca&ek fecenc áld. gépétztnlcHÖU fyíp- 
ty ty ú e a  U u k 'á fy íft a s z t a l b a :

B u d a p e s t ,  V I , Baross-u. 7 5 .
Telefon: 132—606.

Schillinger Unna Budapest Vl. kér j
Telefon 121-385. Vörősmarthy-utca 47b
Az srszás legrégibb modernül berendezeti gözmosodája

V en d ég lő i Lv. j Vs í f
szakszerű javítása és cserélése jótállással. 
T ű z h e l y  s z a n a t ó r i u m  Karpfenstcinu.31

Ipari, vagy ipari jellegű üzemek felügyeleti hatóságuktól sze
rezhetik meg. i

Az utazás már a fizetéses szabadságot megelőz© nap 
délutánján is megkezdhető, ha pedig ez a nap törvényes 
munkaszüneti napra esik, akkor már az ezt megelőző nap 
délutánján, vagyis például, ha a fizetéses szabadság első 
napja hétfő, akkor a kedvezmény már szombaton déltől 
igénybevehető. A visszautazást általában a fizetéses szabad
ság utolsó napján éjfélig kell befejezni, ha azonban a követ
kező nap törvényes munkaszüneti napra esik, akkor a ked
vezmény érvénye kiterjed ennek a napnak a végéig.

A visszautazásra azonban a kedvezmény csak az odauta
zástól számított hatodik naptól érvényes,

Á főtt sonka felvágottnak tekin
tendő

A hústalan napok ügyében kiadott földművelésügyi mi
niszteri rendelet szerint sertéshustalan napon a felvágott fé
lének tekintendő főtt sonka is árusítható.

Ezek szerint tehát a hétfői és pénteki hústalan napok 
kivételével főtt sonka mindennap árusítható.

Hivatalos rész
Sor- és ború rak emelése.

Az Árellenőrzés Országos Árkormánybiztosa tudomásul 
tette a sörgyárak azon bejelentését, hogy a 3300— 1940. M. 
E. és 1216— 1940. P. M, sz. rendeletekkel felemelt forgalml- 
cs söradót, valamint a kincstári részesedést folyó évi julius 
8-tól kezdve átháríthatják,

Ennélfogva a palacksörök árai azzal a 2—3—5 fillérrel 
emelhetők, amivel a palacksörük árát a sörgyárak tényleg 
felemelték.

Ugyancsak hozzájárult a  Kormánybiztos Ur ahhoz, hogy 
a vendéglátó üzemek a palackborok árát annyival emeljék, 
amennyivel drágábban azt szállítójuktól veszik,

Egyben kötelezte kartácsainkat arra, hogy minden sze
szes ital eladási árát tartalmazó állapjaikat az Árellenőrzés 
Országos Kormánybiztosához (I. Hunyady János u. 1. IIT. 
em.) küldjék be és azon tüntessék fel a sör és bor eddig ér- 
vényben volt és felemelt árait.______________________________

Bllllárdaszialok e la d á s a . I
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
Alpakka, üveg, és porcellánáru em blé

mával is lgolcsóbban.

Frled Zslgmond és Fia.
VI., Király g. 44. Tel. 129-134. Kölcsönzés!
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1 Ajánlok mindennemű Bveg, porcellán és 
I  zománcodónyeket legelőnyösebb árakon. 
I  Gács edénybolt. Állandó edénykölcsönzés. 
|  Budapest, Vili, őr ucca 4. Telefon: 33*66-44.

H Í R E K
Leszállították az iparosok adókedvezmény korhatárát.

Az országgyűlés most tárgyalta le az uj adózási törvényt! 
A tárgyalás során a pénzügyminiszter bejelentette, hogy az 
adóztatás csökkentésénél megállapított 65 éves korhatárt az 
Iparosoknál leszállítja 60 esztendőre.

A világ cukortermelése a legutóbbi becslések szerint az 
ej termelési esztendőben 10 százalékkal emelkedett az 1938-i 
termeléshez viszonyítva,, ami nyilvánvalóan elég lesz ahhoz, 
hogy a fogyasztást ellássa, különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy a megnövekedett igényeket megfelelő rendelkezésekkel 
ellensúlyozzák, A statisztika szerint békében Magyarország 
2.7 százalékát produkálta Európa cukortermelésének. A mos
tani háborút megelőző bárom év termelési kimutatása szerint 
Magyarország a világ cukortermelésének 0.5 százalékát szol
gáltatta.

Adatgyűjtés az Iparosokról. Az Ipar testületek Országos 
Központja kérelmet terjesztett az illetékes kormányzati té
nyezők elé, hogy az év végén, december 31-én tartandó nép
számlálás alkalmával a kézműves!párosokról külön adatokat 
gyűjtsenek. Az IPOK szerint nélkülözhetetlen az iparosok 
szak képzettségé re vonatkozó kérdőpontok felvétele, igy, hogy 
végzett-e az Iparos szakiskolát, szaktanfolyamot és tett-e 
mestervizsgát. Gazdasági és szociális szempontból tudni kel
lene. hogy az Iparosok gyermekei közül hány dolgozik szülői 
műhelyében, illetve hány gyermek maradt meg az Iparos 
pályán, továbbá, hogy az Iparos házastársa is résztvesz-e az 
iparűzésben. Az önálló Iparosok öregségi biztosításának törvó. 
joyds szabályozásával kapcsolatban szükségesnek tartja  annak 
megállapítását, hogy hány Iparosnak van életbiztosítása,, tűz
és betörés elleni biztosítása. Ismerni kellene a munkagépeknél 
n lóerők számát. Végül fontos volna annak a megállapítása 
is, hogy exportál-e az Iparos és milyen értékben, milyen pia
cokra.

A családpénztárak az első évben 15 millió pengőt fizettek
ki. A tavaly megalakult muukáscsaládpénztár most tette 
közzé első évi jelentését, melyből kitűnik, hogy Bornemisza 
Géza alkotása már az első évben széleskörű tevékenységet fe j
lett ld a családvédelem szolgálatában. A múlt évben összesen 
353.742 munkás szerepelt a tagok között, ezek közül 140 000- 
nek volt meg az IgényjogosuTosága. A gyermekek száma
256,000 volt. egy munkásra tehát átlag kb. 2 gyermek esett. 
A munkások 38 százaléka volt Igényjogosult, ezek közül 
mintegy 70.000-nek volt egy gyermeke, 40.000-nek kettő, 
16.000-nek három és 7000-nek négy gyermeke. A 8-nál több 
gyermekes munkások száma 66 volt. Befolyt mint járulék 15,7 
millió pengő, ebből kifizettek 15.3 millió pengőt az Igény 
jogosultak részére, A hátralék csak 150.000 pengő, tehat. egy 
százalékot tesz ki. Az adminisztrációs költség sem több 2 
százaléknál.

Elsőrangú kávéházi szakember, nagyvállalat volt veze
tője, megfelelő munkát, esetleg órakönyvelékt vállal. — Cini 
a testület Irodájában, __________________________

Kávésok figyelmébe!
Nlkkolexás és chromoxás az 51 éve
fennálló Kemenes Gáza cégnél eszközölhető 
Bpest, Bókái János ucca 22. Tel.: 144—816-

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

T e l: 299 - 202

Magyarországon hat százalékkal emelkedett az árszínvonal a 
háború óta.

Az európai háború kitörése óta. úgyszólván minden or
szágban emelkedett az árszínvonal. A többi semleges álla
mokhoz viszonyítva a hazai árszínvonal emelkedése Igen kis
mértékű, a nagykereskedelmi árak 1939. augusztus és 1940. 
január között 6 százalékkal emelkedtek. Ugyanezen Idő alatt 
az emelkedés Belgiuman 38, Dániában 39, Hollandiában 21, 
Norvégiában 21, Svédországban 23, Romániában 11, Ju 
goszláviában 28, Görögországban 13 százalék volt. A Bulgá. 
riai emelkedés ugyancsak 6 százalékot tett ki a háború óta. 
U,j kávékeverési rendelet készül.

A kereskedelmi minisztérium illetékes osztálya rendelet, 
tervezetet dolgozott ki a kávé forgalombahozatalának felté
teleiről. A legutóbbi r.ndelkezések bizonyos zavarokat okoz
lak és ezért most szükségesnek látták uj rendelettervezet el
készítését. amely teljese!) uj rendszr alapján oldja meg a 
kérdést. A rendelettervezet elsősorban a keverési feltételek
re vonatkozóan hoz újításokat, ami a vendéglátó ipart érinti 
közelről. A tervezetet már eljuttatták az érde
keltekhez, amelyek nyomban megkezdték a részletes megvita
tását. Az érdekeltek véleménye alapján dönt azután a keres
kedelmi minisztérium, hogy a közeljövőben milyen uj keve
rési rendszer alapján hozzák forgalomba a kávét.

Zsir fürészporból.
Egy németországi tudományos folyóirat jelenti ezt n kü

lönös vegyészeti újítást. Fából már most Is tudnak cukrot 
gyártani, bár a facukor egyelőre még nem alkalmas embert 
élvezetre. Most — állítólag — megtalálták a módját, mi
ként lehet a facukrot zsirnemii anyaggá változtatni. Az eljá
rás veleje egy górcsövi gombafajta, amelyet a facukorra te. 
lepitenek, A gombák kitünően tenyésznek a táptalajon s élet
folyamataik ered mén yeké.ppen a facnlror zsírrá alakul. 100
gramm facukorból Ilyen módon __  a cikk szerint — 4—5
nap alatt 12—15 gramm zsír keletkezik.

D n tY 4 M P tn n n » >  »váb ruszni. pincebogár- 
m J V d f  i r i U f J U l  hancya és hasonló fér 
gek b i z t o s  ö l ő s z e r e  a F l u b ó .

Gyárija é : forgalomba hozza; 
V i l l á n y i  J ó z s e f  

..Aerosnn" műszaki és vegyiip ri üzeme 
Budapest Vili . Rák^czi-tér 10 sz. Telefon: 130- 186.
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A Linde Hűtőgépek n kávésipar körében ezldén Is fé • 
nyesen beváltak, úgy hogy tisztelt Kartársalnknnk nagyon 
ajánljuk Drabek Férne oki. gépészmérnök gépgyára liiitőosz- 
tálya, Baross-utca 75. Telefon: 132—606.
Közszükségleti cikk-e a bor az ármegállapítás szempontjából.

Bortermelői körökből számosán fordultak kérdéssel az 
érdekképviseletekhez, vájjon az ármegállapításokkal kapcso
latban nem fogják-e a bort olyan közszükségleti cikknek mi
nősíteni, amelyre az árdrágítást visszaélésekről .szóló törvény 
alkalmazást nyerhet. A Magyar Szőlősgazdák Országos Egy*'-

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., József krt. 33.

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 kávé 
beszerzésüknél anna elsőrendű minőségére, 
fokozottabban ügyeljenek
Telefon : 139—1 1 1  Saját pűrköteEe.

Ifj. Grünwafd Mér
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü v e g  é s  p o r e e S lá n

Márványból
Épület burkolást, portélokai, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K re n e m e r D áv id  márványipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai ut 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1.378-69.

Berkovits
papirérugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
izürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. T. 141-515

siilete felvilágosításért fordult ez ügyben a földművelésügyi 
minisztériumhoz, ahonnan már megérkezett a válasz, amely 
többek között a következőket tartalmazza: Az árellenőrzés
országos kormánybiztosa a termelői borárak emelkedése kap
csán sem a múltban nem indított, sem a jövőben nem indit 
bűnvádi eljárást. A kormánybiztostól vett értesülés szerint a 
bor nem tartozik azok közé a mezőgazdasági termékek és 
termények közé, amelyeknek árát a múlt évi augusztus 26-ikl 
színvonalon rögzítették. Ami azonban a kérdésnek a borke
reskedelemre vonatkozó részét illeti, a kormánybiztos nem 
tartaná Indokoltnak, hogy abban az esetben, amikor a bor
kereskedelem terén mutatkozó áremelkedés nem szolgálja 
egyben a bortermelők hasznát, a fonti eljárást kövessék.

Vörösréz és vasedény ónozások
£Utim£nlum és Rozsdamentes
océledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t s  l i t v á n

Réz és fémmüvas üzeme
Te le fo n : 330*744.

UJLV̂-nr.x i.tft ixrjtl- vn« X

Hattyú gfzmesé Kölcsönző vállalat
száraz vogytisztttfts óm festés

Budapest VII-. Klauzál u!c« 8- Telefon 138-559
Az ország legnagyobb gőzmoso üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Lfgkimélele.sirbb mosási rerdsi-er.

a Kávésok !
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
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