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

Szeptember 19-én, csütörtökön, d u. 1 órakor elöljáró- 
sági ülés az ipartestület .tanácstermében.

Szeptember 20-ig be kell küldeni a szeptember 15-éif 
érvényben volt árlapokat az Árellenőrzés Országos Kor
mánybiztosához.

Szeptember 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

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

Október l.ig  megfizetendő a! beruházási hozzájárulás
IX. negyedévi részlete.

Október 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér har
madik részlete.

Október 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m kir. Pénzügy igazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok, 
akiknek 1939. évi október 8-án készletük volt- és ez egészben, 
vagy részben megvan.

Október 5-íg fizetendő a családvédelmi járulék TV. ne
gyedévi részlete.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 14-62-65. Sürgönyeim : Köztej.
350 FIÓK

árusítja a fővárosban és kör
nyékén

„ K A iP O N T r néven 
a kiváló minőségű ismert 

PASZTŐRÖZÖTT kanna 
és Dfllack ••J* l HABTEJSZINT KA V ÉTtl 

SZINT. TEJFELT, 
PASZTŐRÖZÖTT CSE- 
MEGEVAJAT YOGHUR- 

* TÓTKRAMSAJTOT itb .

TEJIVÓ CSARNOKOK:

IV. Kecskeméti u. 5.
V. Erzsébet (éri kioszk
V. Berlini léc 9,
VI. Teréz krt, 32.
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII. Kárety Király ut 3/c. 
Pünkösdfürdő

B u d a p est, RáU áczi ut

U t :  M - 5 9 S .
Október (Lig megfizetendő a vigalmi adokozossegber. 

nem lévő kávéházak vigalmi adója.
Október 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi

zetni október havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat. 
Október 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik nem

tagjai az adóközösségnek.
Minden hétfő, péntek, hústalan nap, kedden sertés és borjú

hús, csütörtökön borjúhús nem szolgálható fel.
A Magyar Kávésipari Évkönyv 1939. évi évfolyama. 

Tartalmazza a kávésiparost érdeklő összes rendeleteket, Ár* 
3 pengő. —• Megszerezhető az ipartestület irodájában.

Megjelent a 
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar. 
testiilet irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi szeptember 19-én (csütörtökön) dél
után 1 órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1940. szeptember 15.
Donath Andor sk. Mészáros Győző sk

aljegyző elnökj

Erdély visszatért
Lapunk egy szükebb gazdasági érdekeltség érzéseinek 

és gondolatainak tolmácsa. Rendszerint a mindennap gond
jainknak, a kenyérért való küzdelem egyes mozzanatainak 
adunk hangot. Ünnepi alkalommal azonban hallgasson el az 
egyéni szó, kívánság és panasz, mi is a mi polgári érzé
künkkel hazafias kötelességtudásunkkal, beleolvadnnk az 
ezrek és miliők ujjongásába, amejy ezeréves hazánk jelentős 
részének visszacsatolását, honfitársaink millióinak hazaté
rését ünnepli, >
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Salgó gőzmosógyár
és fehérnemlikölcsöniő

A legmcdemebb berendezés. Mosás lágyított vízben 
VI., Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 116-286

líávéUázi is- ítUcynl abcw zok
fehér és színes kivitelben,

S z U t M f M n a t o s  U c c t i  a f o o v z & U
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIN TESTVÉREK textilnagykereskedő cégnél
Budapest. V., Szt. István tér 5, 

Telefon: 1-892-92.

Trianon okozta sebeink gyógyulni kezdenek, egy több 
mint két évtizedes szenvedés után jön a ..jobb kor” Ma már 
nem utópia az ezeréves Nagy-Magyarország feltámadása.

Nehéz lenne ez ünnepi órákban részletesen fejtegetni, 
mit jelent nekünk ez a hazatérő országrész. Annak idején 
dagyon tudtuk, hogy mit veszítettünk vele és ennek alapján 
értékelni tudjuk) a hazaért ország jelentőségét nemzeti, 
társadalmi, gazdasági és egyéb szempontokból.

Mi magyar vendéglátó iparosok, a magyar vendégfor
galom kifejlődésének *i[] lehetőségeit köszönti]ük, az ismét 
felvett kapcsolatokat nagyváradi nagykárolyi, kolozsvári, 
marosvásárhelyi kartársaínkkal. akik bizonyárai ugyanazzal 
a szeretettel és lelkesedéssel fognak résztvenni a vendéglátó 
iparnak — ép a távoliét ével alatt — nagy nemzetgazdasági 
jelentőségre fejlődött munkájában

Amikor lelkes magyar sy.lvvél örvendünk az örvendezőlc- 
kel és szeretettel köszöntjük a visszatart föld minden egyes 
rögét cs magunkhoz öleljük annak minden polgárát, hálás 
szívvel köszöntjük országunk vezetőjét, nagybányai Horthy 
Miklós öfőméltóságát, akinek bölcsessége, higgadt megfon
toltsága, nagy emberi erényei teremtették meg ezt a mind. 
nyájunkat igaz örömmel eltöltő eredményt.

És beigazolódott és be fog még inkább Igazolódni a 
Trianon után ellhangzott költői jóslat:

Hiszek Magyarország feltámadásában!

SZENT
ISTVÁN
CSALÁDI SÖR

*

1V» literes 
zárt palackokban

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya

M f H K A  ÉS T Á R S A
NAP- ÉS ESŐVÉDŐ
PONYVASZERKEZETEK

árQRWil hatra. aU tAmahitA* nIlkOl
NAP- (0  V llA lLÓ  PONYVÁVAL

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

fÓtJtAÚW KÖLTSÉGVETÉS • OLCSÓ A M K -  ELSŐRENDŰ M.ONKA-

A tejszínhab
A városi ember __ manapság amúgy Is csekélyszámu —

örömeinek egyike volt a haboskávé, amelyről a habot egy 
legutóbb kiadott miniszteri rendelet tiltotta le.

Renben van, kivételes időket élünk, minden magánérdek
nek háttérbe kell szorulni a közérdek előtt s ezért n tila
lom elleái nem is emelhetünk szót

Bár a tényeket tárgyilagosan vizsgálva, meg kell állapí
tanunk azt, hogy ez a tilalom aligha fogja emelni üzemeink 
forgalmát, sőt! Sajnos, már a megdrágult kávé, a cukorkor
látozások is rendkívül leszorították a kávéfogyasztást, a ba
boskávé tilalom pedig ezt tovább csökkenti.

Az általános gazdasági helyzejt, az egész világot izga
lomban tartó háborús feszültség, behívások, forgalmi korlá
tozások amúgy Is megbénították üzleteink forgalmi lehető
ségeit, anélkül, hogy költségeink csak egy fllérrel estek vol
na. Sőt, a május hóban életbelépett forgalmiadó emelést és 
az azóta életbelépett anyagdrágulásokat sem háríthattuk át.

Ebben a helyzetben merült fel az az eszme, hogy az
eltiltott tejszínhab 3—4 5 filléres értékét, vonjuk le és
ennyivel szállítsuk le az árakat. Ez olyan gondolat, amely 
a helyzet mérlegelése nélkül, csak a zöld asztalnál szület
hetett ímeg.

Sok üzletben a habért nem számítottak eddig sem sem
mit, az 1 partizó saját terhére viselte ennek költségeit. Ott, 
ahol különbség volt a kétféle kávé között, — talán jogosult
sága lenne ennek a kívánságnak, __  de ott ez automatiku
san be Is állott, mert ha nem adok haboskávét, nem Is szá
míthatjuk fel annak magasabb árát.

Amikor a tél folyamán a tojás drágulása folytán annak 
árrendezését, illetőleg felemelését kértük, légiiletékosebb 

helyről azt a választ kaptuk, hogy esc átmeneti jelenség, vár 
jónk türelemmel, amíg a tojás ára ismét leszáll' Sajnos a 
tojás ára ma sem szállott az 939. augusztus 2fi-iki nívóra 
és ml mégis még a régi áron adjuk.

Ha tehát egy Ilyen átmeneti áremelkedést nekünk el kell 
viseQtmük, méltányos az Is, hogy egy Ilyen ideiglenes jellegű 
intézkedésnek konzekvenciáit, — hu az látszólag javunkra 
mutatkozik —  no kellessék mindjárt érvényesítenünk.

Amúgy Is nehéz időket élünk, valóságos művészet nla 
már üzletet vezetni.
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Ha az iilefcékds tényezők nem tutinak, vagy nem akar. 
nalc rajtunk segíteni, legalább hagyják meg azokat a kis lo 
hetőségeket, amelyek még valahogy lehetővé teszik a vege
tálást. —- —  

Hivatalos rész
A fizetéses szabadság megváltási összege a társadalombizto

sítási bejelentés szempontjából,

A 12.116__1939, M. E. számú rendelet a munkaadóknak
lehetőséget acl arra, hogy munkavállalóiktól a 3000- 1938. 
Ip. M, számra rendeletben megállapított fizetése^ szabadsá
got megválthassák. Az ilyen szabadságmegváltási összegek 
társadalombiztosítási szempontból figyelembe nem vehetők és 
ezért a munkavállalónak a rendes munkadijon felül juttatott 
szabadságmegváltási dijat az Intézetnél jelentem nem kell.

A bor legmagasabb áráról szóló rendelet.
Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának 19.645— 

1940. Á. K. szánra rendelete megállapítja a bor legmagasabb 
eladási árát.

Ezen rendeletnek a leánk vonatkozó legfontosabb intéz
kedéseit a következőkben ismertetjük:

Mindazon boroknál,, amelyeket az üzletben múlt évi 
aug. hó 26-án árusítottak. meg kell állapítani, hogy mi 
volt azoknak a/ akkori. tehát 1939. augusztusi beszerzé
si ára.

Az 1939. augusztus 26-1 eladási árakból levonva a fenti 
beszerzési árat, fogja adni az iilető borfajtára vonatkozólag 
a bruttó hnszonkulcsot, százalékban kifejezve. Például: egy 
bizonyos fa jta  palackból- ára múlt év augusztus 26-án 1 
pengő volt és ugyanakkor az üzletben azt 2 pengőért árusí
tották. Ennél a bruttó haszonkulcs 100 százalék.

Victória dessart
különlegességek hu«z illéres eladása lég* 
jobb minőségben Ízléses adjusztálásokban, 
Kérjen árajánlatot Victdria csokolédégvár-

Budapest, XIII. Fóthi-ut 34. Telefon: 292—554.
H H iie n H lé v c i cég!

Az uj árak megállapítása ezekután a következőkben tör
ténhetik:

Meg kell állapitant, iiogy az üzletben jelenleg árusított 
borfajtáknak mi a jelenlegi, a szállítótól való beszerzési ára 
és ehhez százalékosan azt a bruttó haszonkulcsot lehet hoz
záütni, ami a fent megállapított augusztus 26.L haszonkulcs 
volt. Például: ha a f</nt említett ugyanazon palackbort a 
szállító most 1 pengő helyeit 1.40 pengőért árusítja, akkor 
ehhez ugyancsak a fonti 100 százalékos bruttó haszonkulcsot 
lehet hozzáütni, ami annyit jelent, hogy ugyanez a palack- 
bor 2,80 pengőért árusítható.

Megjegyezni kívánjuk, hogy ilyen ármegállapításhoz a 
kávésnak csak joga van, de az nem kötelessége, mert jogá
ban áll ennél kisebb, de természetesen semmieistre sem na
gyobb haszonkulos hozzászámitása.

Ami az esetleges régi, 1939. augusztus 26-a előtti kész
leteket iliqti, úgy azokra nézve meg kell állapítani, hogy a 
szállítótól múlt év augusztus 26-án milyen árban lehetett 
volna azokat beszerezni, mert ezeknél a régi készleteknél Is 
ez az időpont képeszi a kiindulási alapot.

Tokaji és tokajhegyaljai borokra ezek az intézkedések 
a rendelet 9. §-a szerint nem vonatkoznak, azok áraira to
vábbra is szabad áralakulás állapíttatott meg

Az uj árak megállapításánál figyelembe kell venni a 
rendelet 9. 8-nak 1. pontját, amely szerint az esetlegesen 
felmerülő kikerekltésok úgy történhetnek. hogy 5 filléren 
alul lefelé, 5 fillértől kezdve pedig (5 fillért is beleértve)

1821-1897 KnöiPP/ a  józan életnek, az  észszerű 
és  eg észség es táplálkozásnak egyik  
nagy előharcosa  volt Ő ad ta  nekünk 
a  kiváló és eg észséges n ép k á v é t , a  
Kneippmalátakávé-t. Minden egyes  cso
m ag iránta való nagyrabecsü lésből, 
az  ő k é p m á s á t  és  aláírását viseli.
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f o c h w l n d l - f ó t c

Aqua vitae és egyéb likőrkülön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
felfelé lehet az árakat 10 fillérre felkerekíteni,

A rendelet értelmében legkésőbb folyó hó 11-lg kellett 
az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához bejelentést ten
ni a bor árakról.

Aruenyibe’n jelenleg olyan borfajtákat árusít valaki üz
letében, amelyeket 1939. augusztus 26-án nem árusított, úgy 
azt a bejelentési lapon folytatólag szintén bö kellett Írnia 
és a megjegyzés! rovatban ezeknél fel kellett tüntetni, hog I 
a bejelentési lap 4—5 rovatában foglalt árak nem az augusz
tus 26-1, hanem a beszerzési időpont árai.

H Í R E K
Eló'ljárósági ülés.

A nyári szünet után az első szokásos —  szeptember 
havi — előljárósági ülés f. é. szeplmber hó 19-én (csütör
tökön) déli 1 órakor fog a testület tanácstermében megtar
tatni. A napirenden levő ak«,iális kérdésekn es a rendkívüli 
viszonyokra való tekintettel kívánatos, hogy az elöljáróság 
tagjai minél teljesebb számban vegyenek azon részt.

Házasság. Iparte,tületiink érdemes tagjának. id. Kazs 
Bélának leányát. Máriát., f. é. szeptember hó 12-én vezette 
oltárhoz Schwach József MFTR hajóshadnagy.
Felhívás,

Felhívjuk t. Kartársaink figyelmét arra, hogy mind
azon változásokat, melyek az üzlet vezetésében és folytatá
sában beállanak (nyári üzem szüneteltetése, üzembezárás, 
üzletmgszíinés, cégtulajdonos vagy cim változása stb.), ti 
Székesfőváros Küzélelmeziési Ügyosztálya szállítási és bevá
sárlási alosztályának is (IV. Harisbazár-köz 5., félem.) je 
lentsék be.

Szeptember hónapban
ismét kávét hoznak forgalomba Nélmetországban< A Biro
dalomnak ugyanis olyan nagy kávékószletei vannak, hogy 
hosszú hónapokra biztosítani tudják a lakosság ellátását. 
Először azok a vidékek kapnak kapnak kávét, amelyek légi

jCincié- Uütífyé\ppel
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

D ca& eU  T u e n t  M .  % í\* é u ztn écH a U  % é p - 

tytycwx Uut'áfyép&vztáty.a :
B u d a p e s t ,  Vil i ,  Baross-u, 75.
Telefon: 132-606.

Schillinger Unna B u d a p e s tü l. kér j
Telefon 121-385. Vörőtmarthy-ulca 47b
Az ország  legrégibb modernül berendezel! gözmosodáje

V en d ég lő i LV T ; Vy é u
szakszerű javítása és cserélése jótállással* 
T ű z h e l y  s z á n  a t ó r i u m Karpfensiein u 31.

támadástól veszélyeztetett helyen fekszenek, így Berlin la
kossága még szeptemberben megkapja az első kávé adagot. 
Minden 18 évet betöltött személy négyhetenkint 75 gramm 
kávéra tarthat Igényt A Birodalom többi részén a kávéel
osztás csak október végén kezdődik. Itt  a fejadag azonban 
csak 50 gramm. Az uj intézkedés azáltal lehetséges, hogy 
Hamburgban, Brémában és Le Havreban óriási kávémennyi
ségek halmozódtak fel a bábom kitörése óla.
Románia megtiltotta a kávé és tea kivitelét

Bukaresti rendelet szerint a visszacsatolt területekre ti
los átvinni kávét és teát. Pénzt is csak húszezer lelt vihet
nek magukkal az odau'tazók.

Mire jó  a kávé.
Rió de Janeiróból érkező jelentés szerint a brazíliai ká

vétermelőknek ismét sok gondot okoz a kávé értékesítései. 
A kávé elégetése már hosszú ideje dívik Brazíliában, sőt 
útépítésre Is felhasználtak nagy mennyiséget amellett, hogy 
igen sok kávét még mindig a tengerbe öntenek. A brazíliai 
hatóságok több szakembert megbíztak a közelmúltban olyan 
eljárások kidolgozására, •amelyek segitsgévol a kávét leg
alább részben hasznosítani lehet. A kísérletek eredményekép
pen most Sno Pa óléban gyár nyílt meg. amelyben a kávé
ból e|bonittól kezdve mürostig mindent előállítanak. Hír sze
rint akadt egy szakember, aki azt a különös ötletet vetette 
föl, hogy a kávét esetleg lvásra is föl lehetne használni, 
de ezt a fantasztikus térvet a hozzáértők egyhangúlag el
vetették.

Sóskúti Gyula színes szorzótáblája. Felhívjuk olvasóink 
figyelmét erre a legújabb magyar találmányra, mely nagy 
mértékben helyettesíti a szorzógépet. Utolérhetetlenül gyors, 
pontos, megbízható és rendkívül olcsó. Ára csak 1.50 P. 
Kapható: Sóskúti Gyula Bpest, VITI., Üllői-ut 64. II. 18,

Ipari és közigazgatási hírek
A kávé. és kávépótló forgalmának szabályozása. A Bu

dapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a m. kir. földmű
velésügyi miniszter véleményezés végett megküldte a kávé
pótló forgalombahozataláról szóló rendelettervezetet. A ka
mara azi érdekelitek véleményének beható áttanulmányozása 
uián összefoglalta és összeegyeztette a különböző szakmai né
zeteket cs álláspontját a szóba nforgó termékek forgalmára, 
alap- és segédanyagainak meghatározására, a minőségi kel-

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

inával is lgolcsélsban.

Fried Zsigmond és Fia.
VI., király a. 44. Tel. 129-134. Kölcsönzés!



KÁVÉSOK LAPJA 5

(Ajánlok mindennemű üveg, porcelléii és fi 
zom&ncedényelcttt legelőnyösebb árakon. I  
GéCS edénybolt. Állandó edénykölcsönrés. 6

lékekre, a hamisítás megakadályozására, az elnevezésekre 
és jelzésekre vonatkozó minden részletre! kiterjedő megjegy
zéseit tartalmazó hosszabb felterjesztésben fejtette ki a xn, 
kir. földművelésügyi miniszternek

Fontosabb teendőkkel megbízott ipari szakmunkások mun
kaköre, a sokszorositóiparban A Budapesti Kreskedelmi- és 
Iparkamara az érdeleitek bevonásával a közelmúltban meg
kezdte az egyes szakmákban működő Ipari szakmunkások 
fontosabb teendőinek sznkmánklnti meghatározását. A szállo
dás-, vendéglős és kávéislparban végzett fontosabb munkakö
rök melgállapitása után sor került a sokszorosító iparban te
vékenykedő ipari munkások fontosabb teendőinek megjelölé
sére is. A kamara közreműködésével az érdekeltek megegyez
tek abban, hogy a sokszorosító iparban fontosabb munkakört 
lá t el a művezető vagy az osztályvezető, főgépmester, főtör
delő, vezető-öntő, amennyiben nem végez technikai munkát, 
valamint a technikai munkát végző olyan nyomdai munka- 
vállaló. aki az '.izemet állandóan önállóan vezeti.

Mikor esedékes a túlmunkáiig? A 3000- -1.938. Ip M. sz, 
rendelet nem tartalmaz rendelkezést arra nézve, hogy a tel
jesített túlmunkáért járó dijakat milyen Időpontban kell az 
alkalmazottnak kifizetni. Most a kereskedelem- és közieke. 
désügyl miniszter 21706— 1940, KKM szám alatt ezt az elvi 
határozatot hozta:

„Abból a tényből, hogy a túlmunkáért járó dij Is mun
kadíj, szükségszerűen következik az, hogy eltérő megállapo
dás hiányában a munkaadó a teljesített túlmunkáért járó 
dijat a rendes munkadij (Illetmény) esedékességekor köteles 
kifizetni. Ha tehát a munkaadó alkalmazottját naponként,

■ Illetőleg hetenként vagy havonként fizeti, a túlmunkáért Járó 
dijat is naponként. Illetőleg hetenként vagy havonként kell 
az alkalmazottnak kifizetnie. Minthogy pedig rendszerint 
csak utólag lehet megállapítani, a munkaadó a teljesített túl
munka diját a rendes munkadíj fizetésének időpontjában 
utólag fizeti. A lehetőség a túlmunka dijának utólagos fize
tésére abban az esetben is fenináll. ha a munkaadó a ren
des munkadijat egyébként nem utólag, hanem előre fizeti’*,

A tanoncminó'ség megállapítása. Azt az alkalmazottat, 
akit ipari szakmában szakisme retek szerzése céljából, vagy 
olyan munkakörben alkalmaznak, amelyet rendszerint tanon- 

■cokkal szoktak végeztetni, nevezzék bár az alkalmazottakat 
gyakornoknak vagy másnak, tanoncoknak kell tekinteni. Az 
1922. évi XII. te. 87. §-a szerint a munkaadó köteles a ta- 
nonc belépésétől számított négy hét alatt az Iparhatóság 
előtt tanoncszerződést kötni. Ennek a rendelkezésnek meg-

D n u a H f t n n n i *  sváb ruszni. pincebogár. 
H U  V u i  i r i U | I U r  hangya és hasonló fér
gek b i i t o s  ö l ő s z e r e  a F l u b ó .

Gyártja ét forgalomba hozza;
V i l l á n y i  J ó z s e f

..Aerosan" műszaki és vegyiiptri üzeme 
Budapest Vili . Ráksczi-tér 10. sz. Telefon; 130 — 186.

Kávésok figyelmébe! 
N ikkelesés és chromozés az 54 éve 
fennálló Kemenes Géza cégnél eszközölhető 
Bpest, Bókái János ucca 22. Tel.: 144—846.

szegese az 1922:X II. te. 128. §-a első bekezdésének 2. pont
jába ütköző kihágás. A fenti rendelkezéseket alkalmazni 
kell arra való tekintet nélkül, hogy az illető tanonc iparát 
a szakismeretek megszerzése után Magyarország területén 
vagy azon kívül szándékozik-e gyakorolni. Az az iparos, 
aki az illetékes hatóság engedélye nélkül ipari munkára, 
vagy azzal összefüggő célra oly eyénnek nyújt kiképzést, áld 
tanoncnak nem tekinthető, a 33.333—1036, Ip M számú 
rendelet 7, §-ába ütköző kihágást követ el (86.168—1939
K. K. M.)

Létszámföllotti tanoncok szerződetése. A m. klr. Iparügyi 
Miniszter Ur 51,860—III, 1939. számú rendeletével kimon
dotta, hogy Indokolt esetben, egyébként előterjesztett kérvé
nyek alapján hajlandó a meghatározott létszámon felül ta
noncok szerződtetését engedélyezni. Az erre irányuló kér. 
vényt a munkaadónak az illetékes Ipartestület utján kell elő 
terjeszteni, A kérvényben meg kell jelölni a tanoneul alkal
mazni kívánt egyén nevét és mellékelni kell az eredeti anya
könyvi bejegyzett adatokkal szószerlnt egyező születési 
anyakönyvi kivonatát. A kérvény felterjesztésével kapcsolat, 
bán az ipartestületnek az általa végzett nyilvántartások 
alapján azt is jelentenie kell, hogy az érdekelt munkaadó 
mikor kapta iparjogositványát és a kérvény előterjesztése, 
kor hány szerződtetett tanonea van,

1839 1939
100

BRAUN LIKÜR-BRQNBY 
MÁRIA TERÉZIA-BRANDY 
ST. HUBERTUS LIKŐR 

KECSKEMÉTI BARACKPÁLINKA



6 KÁVÉSOK LAPJA

Iparosa nőne ískolamtilasztása. A TI. fokú rendőri bün
tetőbíróság helybenhagyta az I. 1'oku ítéletet, amely az ipa
rost tanoncának Iskolannilasztása miatt bűntettei az 1922: 
X II te. 128. §-ánnk 4. pontja alapján. A helybenhagyó Íté
letet a következőkben indokolta meg:

Az elsőfokú Ítéletet helybenhagyom, annál is inkább, 
mert terhelt azon fellebbezésből! védkczcset, hogy tanonca 
azért nem járt iskolába, mert a technológiára van beíratva, 
mentségül el nem fogadhattam, minthogy a tanonc nem ren
des hallgatója a technológiának, hanem ott csak tanfolya-

A Kásások á  afs?S2;0?I H.-T.
B u d a p e s t , 1*183., J ó s s e ?  ftert. 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, Ilii marad ahhoz 
a régi elvéhez, amely a minőségek színvonalának 
változatlan fenntartását célozza és ezért felhívjuk 
igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy kávé 
beszerzésüknél am a elsőrendű minőségére, 
fokozottabban ügyeljenek

Telefon: 139-277 Saját pőrkőlde.

gfj. GrQnwald Hér
Ferenc József rakpart 6.

Telefon . 183-439. — Ü veg és p o r c e llá n

Márványból
Épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

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

Telefon: 1-378-69.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Síp utca 4.
__________________________ Telefon: 142-531.

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. VII., KÁROLY KÖRÚT 9.

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

mot hallgat, ami nem mentesíti őt a tanonciskoláira való já 
rás kötelezettsége a l ó l .__A Kihágást Tanács 5549— 1938,
kih. szám alatti hozott végzésével a további fellebbezést hi
vatalból visszautasította.

Tanonc tényleges katonai szolgálata Nincsen olyan jog
szabály, amely lehetővé tenné, hogy a tényleges katonai szol
gálatra bevonult tanonc a tanonc! gyakorlat el nelm töltött 
tartamára való tekintet nélkül segédi vizsgálatra bocsátas- 
sék, viszont a katonai szolgálat: teljesítéséből kifolyólag a 
tanoncot hátrány nem érheti, ehhez képest- katonai szolga, 
latáualc befejeztével csak a hátralevő tanidőt kell kitöltetnie. 
(4.699—1933, 1]). M.)

ZVACK LIKÖRGYÁR elsőrangú gin t. whisky-t vermutból, 
kész Kocktailt és tokaji borból főzött Brandy! ('Konyak') hoz 
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal egyen
értékűnek ajánl a kartársak figyelmébe. Fenti öl cikk sok 
külföldi márkánál még jobb is Mixeléshez páratlanok Kér
jen kocktail receptet! Kecskeméti barackpálinkája a legjobb 
a maga nemében. Unicinn versenyen kívül.

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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