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E m I ékeztef  #
MIRŐL NE FELEDKEZZÉK MEG?

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 klr. Pénzügyigazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok. 
akiknek 1!)39, évi október 8-án készletük volt és ez egészben, 
vagy részben megvan.

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

Október fi.ig megfizetendő a vigalmi ndóközóssigber. 
nem lévő kávéházak vigalmi adója.

Október 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfi
zetni október havi forgalmi és fényiizési adóátalányukat.

Október 15-ig fizetik a fényüzési adót azok. akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Október 20-ig be kell küldeni az október 15-ón 
érvényben volt árlapokat az Árellenőrzés Országos Kor
mánybiztosához.
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Október 20-ig befizetendő a vigalmi adóközössógben 
levő kávéházak vigalmi adója.

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

Elöljárósági Ülés
1940. szeptember 19-

Ünnepi hangulatban, emelkedett érzésekkel kezdte meg 
ipartestületünk elöljárósága őszt munkásságát.

A nyár folyamán lezajlott — iparunkat érdeklő ese
mények, valamint Erdély visszatérésének megünneplése sze. 
repeltek az ülés napirendjén, melyet az elöljáróság megje
lent tagjai nagy érdeklődéssel tárgyaltak.

Az elől járósági ülésen résztvettek: Mészáros Győző el
nök dr. Kállay Albert szív. főjegyző, ipa ríja tósági biztos,
vitéz Bertha Gyula alelnök Bodó Adolf, Gerő Áron. Ge- 
baiiier Béla, Kass Béla, Kreiner Pál. Ottó Dezső* Pfudin 
Lajos- Tarján Vilmos, Tihaméry Kálmán, Steuer Lóránt, 
elöljáróság! tagok és számvizsgálók, dr Havas Nándor fő
jegyző, jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök- a nyári szünet elmúltával öröm
mel üdvözölte az elöljáróság tagjait, arra kéri őket. hogy 
az előttünk álló fontos munkákban vegyék ki részüket. Az 
elöljárósági ülés Jegyzőkönyvének hitelesítésére: Kass Béla
és, Ottó Dezső elöljáróság! tagokat jelölte ki. Majd bejelen 
tette, hogy az ülésről: Szabó Samu alelnök, Bauer György, 
Klauber József, Patat Lajos és Freiwirth Jenő elmaradá
sukat kimentették.

Ezután elnök lelkes és hazafias beszédben amiékezett 
meg Erdély nagyrészének hazatéréséről. Mint. egy kis kö-
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y.tilet tagjait, polgári büszkeséggel öleljük -szivünkre) hu
szonkét óv óta tőlünk elszakított testvérei nkc(t, Beigazoló, 
(lót a költő szava, hogy ,,hiszünk Magyarország feltámadá- 
isában“ ! Köszönjük ezt azok/iak, akiknek bölcsessége, erélye 
(t sikert elérhetővé tette, köszönjük elsősorban hazánk or- 
szággyarapitó Kormányzójának: vitéz nagybányai Horthy
Miklós Ötöméilóságának, Minden magyarok imája kisérje
az ő további sikeres kormányzását, áldás szálljon reá és 
családjára.

Elnök indítványozza, hogy az elöljáróság erről az ün
nepi eseményről jegyzőkönyvében emlékezzék meg. Egyben 
a Kormányzóim öfőméltósága által kezdeményezett ,,Erdélyi 
szociális segítségre” 300 pengőt szavazzon meg. Egyben fel
kéri testület tagjait, hogy erre a nemes célra egyenként is 
hozzanak méltó áldozatot.

Az elöljáróság elnök szavait helyéről felemelkedve hall
gatta végig, az abban foglaltakhoz egyhangú lelkesedéssel 
hozzájárult és az előterjesztett indítványokat megszavazta.

Az 1940 évi június hó 26-án tartott előljárósági iilés 
jegyzőkönyve bemutattatatl és megjegyzés nélkül helyben
hagyó lőtt.

Főjegyző' jelentette, hogy a legutóbbi előljárósági ülés 
óta iparengedélyt kaptak és a tagok sorába iktathattak: 
Svábhegy cukrászda és kávéház kft. (Svábhegy, XI, Hollós
at 2—4), Bováros-téri kávéház kft, (Boráros-tér IX. Fe- 
renc-körut 1.), Magaslati üdülő és kávéház kft (Árosa), 
Agancs-u. 24—26., Vizy Sebestyén (Délivasnt) X II. Gömbös 
Gyula-u. 7b. — üzletüket megszüntették: Suba Endre
(Clarlssei), Rajna Rezső (Rajna Bár (X II, Olasz fasor 45— 
c?. — A bejelentés tudomásul vétetett.

Elnök bemutatja Steuer Marcellmok testületünk volt nl- 
l hűikének levelét- mellyel testületünk gyűjteménye részére 
néhai atyja Steur Gyula hagyatékából származó a Duna- 
parti Bloyd kávéház felszereléséhez tartozott — 1875-ből 
eredő 7 drb különböző kávéházi edényt adományozott.

Az értékes ajándékért a testület elöljárósága jegyző
könyvi köszönetét fejezte ki és megbízta az elnököt, hogy 
erről egykori érdemes alelnököt értesítse.

Az Értelmiségi Kormánybiztos leirata, mely bén közli,
hogy a föpincérek bejelentése alkalmával a tényleges ke
reseti összegeket, nem pedig a megszabott kerdseti adóala
pokat kell feltüntetni, beinutattatott azzal, hogy a leirat 
annak idején már a kartársakkal közöltetot.t.

Salgó gőzmosógyár
és ffehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyitolt vízben 
V I, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak 'Iolefan: lfé-286

Az ÁreUenó'rzés Országos Kormánybiztosának felhívá
sára pontos statisztikai adatokat gyűjtöttünk a fő és fizető- 
pincérek kereseti viszonyaira vonatkozólag Természetesen 
a főpincérek fizetési rendszerének esetleges módosítása a 
munkaadók tdrheinek fokozódását jelentené, ami viszont az 
árakban jutna kifejezésre.

Elnök közli, hogy az Illetékes hatóságok hozzájárulásá
val és engedélyével 120 mm. a cseh protektorátusból szár
mazó kristálycukrot, szereztünk be kartársaink főzési és be
főzési céljainak fedezésére. E  rendelés egy része — mintegy 
50 q, — már beérkezett és szétoszlatott E  transakció pénz
ügyi részét a Hitelbank utján bonyolítottuk le. Minthogy pe
dig az ezzel a kérdéssel kapcsolatos tárgyalásokat dr. 
Btrausz Vilmos előljárósági tag folytatta le- elnök javasolja, 
hogy az elöljáróság az eddigi intézkedéseket jóváhagyva, ha
talmazza meg dr. Strausz urat arra, hogy a jövőben is az 
ügyben eljárhasson és a vonatkozó levelezést és megállapo
dásokat az elnökséggel együttesen aláírhassa.

Az elöljáróság a közléseket jóváhagyólag vette tudomá
sul és 0(1 nők indítványa szerint, az elnökkel vagy helyettesé
vel együtt dr. Strausz Vilmos urnák a javasolt felhatalma
zást megadta,

A cukoriiggyel kapcsolatosan Tarján Vilmos felemlíti,
hogy a főváros élelmezési ügyosztálya a beküldött cukorje- 
jegy felülvizsgálata alkalmával a legkisebb szelvényhiányért 
kihágás! eljárást indít. Minthogy tévedés nemcsak a felek, 
de a hivatal részéről Is előfordulhat, viszont nem valószínű, 
hogy kartársaink 5—10 szelvénnyel akarnák a közt megká
rosítani, kéiri hogy az elnökség a főváros illetékes osztályá
nál járjon el.

Elnök közli- hogy ilyen feljelentésekről már ő is hal
lott, felkéri (Tí\ Kállay főjegyző urat, legyen szives ebben 
az ügyben az illetékes osztálynál interveniálni,

Dr, Kállay készséggel hajlandó közbenjárni, bár már 
alkalma volt ebben az ügyben tárgyalni, ahol azt az eszmét 
vetették fel, hogy az ellenőrzés biztonsága és ál tekinthet ősé
gé érdekében a legcélszerűbb lenne a beszolgáltatott jegyeket 
százanként egy-egy lapra felragasztatni.

We.ingruber László. Tihaméry Kálmán, vitéz Bertha 
Gyula hozzászólásai után,

Elnök kijelenti, hogy a kérdés megfelelő megoldása 
Iránt a székesfőváros közélelmezési ügyosztályánál el fog 
Járni. -

Főjegyző, ismerteit! a in, klr, pénzügyminisztérium ren
deletét- mely szerint a kávéházak f. évi október 1-én túl 
csakis „F” jelzésű sacchariut használhatnak. Ezt a kartár- 
sakkal körlevélben közöltük. — Tudomásul vétetett.

A bor és sörárak szabályozását tartalmazó Árkormány- 
biztosl rendeletét körlevél utján hoztuk a kartársak tudo
mására.

Billiárdaszlalok e la d á sa .
Behúzásokat és jav lásokat azonnal elkészítjük 
A lpakka, üveg, és porcell&náru em blé

mával is Igolcsóbban.

Fried Zsigmond és Fia.
VI., Király u. 44. Tel. 129-134. Kölcsönzés!
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CrémanfRosá 
^ n T ra n s y lv a n ia  sec

Ugyancsak körlevél utján hívtuk fel kartársainkat a 
tejszínhab fogyasztását betiltó f. é, augusztus 9-én 5860— 
M. E, szám alatt kiadott rendeletre.

E  kérdéssel kapcsolatban Elnök közli, hogy e rendelet 
életbeléptetése után értekezlet tartatott az. Árellenőrzés Or
szágos Kormánybizosánál, ahol az a kivánság merült fel, 
hogy a kávóházak a kávé árából a tejszínhab árát számitsk 
le. Ez alkalommal kifejtette, hogy a legtöbb tizemben a tej
színhab árát külön nem számították fel és a megtakarított 
tejszínhab helyett megfelelően több kávét kejl adni. Egyéb
ként is a kávéházak mindeddig még a megengedett forgalmi 
adótöbbletet sem érvényesítették, tehát ez a kivánság nem 
méltányos. Döntés egyelőre nem történt, reméljük, hogy in
formációinkat az Árlcormánybiztosság is elfogadja.

A Mabinak a felirónó'k besorozása tárgyában kelt hatá
rozata tárgyában felterjesztéssel fordultunkba kereskedelmi 
és iparkamarához, az IPOKhoz és a többi hatóságokhoz, 
.végleges döntést nem kaptunk.

Főjegyző' jellenti. hogy az iskolai beiratások szabálysze
rű időben megtartattak és az iskolai oktatás megkezdődött. 
Figyelmezteti azokat, akik még nem íratták be tanoncalkat, 
ezt pótolják haladéktalanul.

Légfűtések
K á l y h á k

Légoltalm i
re d ő n y ö k
Pisán és Tktsfl
V, Mária Valéria ucca 10.
Telefon 182-041. Alapítási év 1886.

r A Fó'pincérek Országos Egyesületének levele, melyben az 
tidiilőház javára folyósított 1000 pengős adományért küszö- 
neitet mondott, tudomásul vétetett.

Elnök bejelenti, hogy az időjárás viszontagságai folytán 
a testületi székház sürgős javítása vált szükségessé, mcdynek 
költsége 586 peingő volt. Tekintettel a dolog sürgősségére, a 
javítást el kellett rendelni ennélfogva az intézkedés utólagos

és  eg észség es táplálkozásnak egyik  
nagy e lőh a icosa  volt. Ő ad ta  nekünk 
a  kiváló és  egészséges n ép k á v é t , a  
KneippmalátaMvÉ-t. Minden eg y es  cso
m ag  iránta való nagyrabecsü lésből, 
az  ő k é p m á s á t  és  aláírását v iseli
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Q . & c U w i n d t - f á l e '

Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

Schillinger Anna Budapest VI. kér
Telefon 121-385. Vörcsmarthy-utca 47b
Az ország*legrégibb modernül berendezel! gözmosodéja

Á v e n d é g l á t ó  ip ari  ü z e m e k  e l l e n i  

t á m a d á s o k .

IM P ER IA L  F Ü G É K É V É
legjobb kávéizesilő. |  Kérje mindenütt ^
Gyártja: D1KK F ID ÉL és TÁRSA, Budapest, X L

jóváhagyását és' a költségekhez való hozzájárulást kér.
Az elöljáróság elnök intézkedését jóváhagyta
A gyakorlatra bevonult alkalmazottak segélyezése ügyé

ben kibocsátott miniszteri rendeletet körlevélben közöltük a 
kartársakkal.

Az ipartestületi munkaiéi',vetítő' június, julius és augusz
tus havi munkásságáról szóló jelentés bemutattatott és Irat
tárba tétetett.

A szikviz illeték átutalása tárgyában kibocsátott árkor- 
mányblztosl rendelet bemutattatott és tudomásul vétetett.

A napirend ezzel véget ért és elnök az elöljáróság ülését I 
berekesztette. I

Hivatalos rész
a saccharin forgalmának éjabb korlátozása

679—1940. ; ■ j J Á R
Tisztelt Kartársak!

A m. kir, pénzügyminisztérium í . évi 126.100 számú 
rendeletével f. évi szeptember 1-től kezdve % saccharin fór 
galmát újból szabályozta.

E  rendelkezés szdrpit — ettől az .időponttól kezdve — 
kávéházakban a vendégek részére általában csak ,F 1’ jelű 
(dobozokba csomagolt) mesterséges édesítőszer szolgáltatha
tó ki. Minthogy azonban az ipariizők előzetesen y,T1’ jelű 
(üvegben csomagolt) édestőszelrek kiszolgáltatására voltak 
feljogosítva és Így feltehető, hogy az átmenet idejében egye
seknek „T” jelű mesterséges édesítőszerből készleteik voltak, 
a pénzügylgazgatóság ezeknek a készleteknek felhasználását 
legfeljebb 1940. évi szeptember végéig megengedte,

A fentiekről Kartársainkat azzal értesítjük, hogy 1940, 
évi október 1-től kezdődőleg kizáróan csak az ipartestület 
utján beszerzett ,*F” jelű mesterséges édesítőszert szolgál
tathatnak ki.

Figyelmeztetjük Rartársalnkat, hogy a saccharin vétele
zésekor a cég által szabályszerűen aláirt és cégbélyegzett 
Igénylést, vagy megrendelést küldjenek be.

Egyben felhívjuk azokat, akiknek „T” jelzésű (üveg
fiolába csomagolt) saccharinkészlete van, amelyet, október 
1-én túl használni nem szabad, készletükéit testületünk 
Irodájában kicserélhetik.

Ofvter Márton tojásnagykereskedő
(Springut Henrik utóda)

Számos budapesti káuiház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI.. Vasvári Pál ucca 10. — Tel, • 122-903

F. évi június 26-án a munkaadók és munkavállalók ér
dekképviseletének bevonásával a. kereskedelemügyi miniszté
riumban tartolt értekezleten a munkavállalók képviselete 
egyes üzemek ellen súlyos vádakat hozott fel.

A szállodás és vendéglős ipartestület széke a konkreti
zált panaszokat alaposan megvizsgálta és a megidézett fele
lős vezdtők meghallgatása- a rendelkezésre bocsátott eredeti 
iratok, könyvek, bírósági Ítéletek stb. áttanulmányozása alap
ján egyhangú határozattal megállapította, hogy a munkavál
lalók részéről emelt vádak alaptalanok.

A határozat részletes indokolása és a felhozott panaszok 
ismertetése után a következőket mondotta ki:

A Szék a megvizsgált tárgyi bizonyítékok és a bírósá
gok ismertetett megállapításai alapján a legteljesebb elégté
telt szolgáltatja a Kereskedelmi Minisztériumban is meghur
colt vállalatoknak, amelyek nemhogy elvontak volna valamit 
az alkalmazottaktól, hanem saját belátásukból önként oly 
javadalmazást, is adtak, amelyek terhe alól az errevonatkozó 
rendeletek kifejezetten fel is mentik,

A Szék sajnálattal állapítja meg Ipari alkalmazottaink 
egyrészének el tévelygését.

A kormány minden gazdasági előkészítés nélkül, sőt a 
gazdasági előfeltételek híján a vendéglátó. Iparban rövid 
egy éven belül rendezte a fizetést, megállapította a munka
időt, rendszeresítette a fizetéses szabadságot* a családi pót
lékot, szóval rendezte a vendéglátóipari alkalmazottak jog
viszonyait, biztosította emberi megélhetésüket és társadalmi 
viszonylagos jólétüket. Egyébként az ipartestület kiterjedt 
adatgyűjtés alapján meg is állapította, hogy a vendéglősipari 
munkásaink a legjobban fizetett és ellátott munkáskategóriá
ba tarttznnk.

Mindennek terhét készséggel viseli Iparunk, hiszen ön
álló iparostársaink immár nem Is magukért és családjukért, 
hanem elsősorban alkalmazottá lkért viselik a vendéglátóipar 
nyomasztó terheit, közlőidnek a sajátos ipari és gazdasági 
viszonyainkkal nem számoló hatósági rendelkezésekkel és 
mindezeken felül kénytelened munkásaik egyrészének ilyen 
alaptalanul vádaskodó magatartása á l t a l ^  jóhiszemű és tá
jékozatlan közönség ellenszenvét Is ártatlanul elviselni. Va
lóban elszomorító, hegy alkalmazottaink ahelyett, hogy tel
jes szakmai tudásukkal, hasznos munkaerejükkel, békés és 
egyetértő szellemmel a sok teher alatt sorvadó Iparunk ér
dekét, ezzel a maguk jól felfogott érdeküket védnek és szol
gálnák, nlnptalan és ezt a bírósági Ítéletek alapján állapít
juk méjg, rosszhiszemű vádaskodásaikkal, pereskedéseikkel az 
Ipar erkölcsi és ahyagl érdekel ellen vétenek.

Megragadjuk ezt az alkalmat, hogy a mai komoly idők
ben arra hívjuk fel alkalmazottainkat, hogy ezen viselkedé
sükkel hagyjanak föl és üzleteikben a békés összedolgozás 
módját keressék és ápolják. Ezeknek létesítésére és fenn
tartására, főképpen a mnukavállalók egyesületeinek vezető
ségét kérjük fel. Feladatuk a munkavállalók érdekeinek egy
oldalú védelmével nem merül ki. hanem e mellett s/.lgoru 
munkafegyelmet kell tagjaik között létesíteni, és fenntartani.

Ebből az esetből folyónn a Szék fölkéri testületünk tag
jait, hogy továbbra Is* bármily nehezen Is, mindenkor tnrt- 
rekedjenek a régi, békés és jóindulatú összhangot létesíteni 
tartsák bd a törvényes rendelkezéseket s alkalmazottaikkal tö-



KÁVÉSOK LAPJA 5

1 E l i s m e r t e n  a l e g j o b b

F I UME I kávé, tea i
1 FIMUEI KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG
| Körpont: V, Gresham-palota Telefon: 185-93? j

Victória dessert
különlegességek húsz illéres eladása leg
jobb minőségben ízléses adjusztálásokban! 
Kér.i?n árajánlatot Victdria csokoládégvár. 

Budapest, XIII. Fóthi-ut 34. Telefon: 29 2-554.
H u sz o n ö té v e l cég!

rekedjenek a régi, békés és jóindulatú összhangot létesíteni 
és fenntartani.
a z o n b a n  a  m ai idők k ö v etelm én y ei sz e rin t m inden m egállapo- 
p o rtá su k a t a  k özk ézen  fo rg ó  „ V e n d é g lá tó ip a rt  tu d n iv a ló k '' 
a la p já n  fo g la ljá k  írá s b a , az  ip a rte s tiile t  u . n . .s z e m é ly z e ti  
b o r íté k a 1’  n élk ü l sen k it se  a lk a lm a z z a n a k  és a  le ltá rfe le lő s 
s é g  k érd é sé b e n  m in d en k o r t is z ta  h e ly z e te t te re m tse n e k .

A Szék felfogása szerint az alkalmazottak kezére adott 
leltárért anyagi felelősséget kívánni teljesen jogos és méltá
nyos.

Az üzleti tökéhez tartozó leltár megvédése az elveszés
től. az elicallódástól. Ipari közérdek és a rosszakaratú rontás* 
vagy akár a balkezes és nelmtörődöin magatartás káros kö
vetkezményeit sem viselheti az üzlettulajdonos, mikor a kö- 
zlilet is megköveteli az alkalmazottal által kezelt leltári és 
berendezési tárgyakért az anyagi felelősséget,

A Szék ezen határozatát nzzfol a kéréssel terjeszti a 
testület elöljárósága elé, hogy az elöljáróság e határozatot 
tuőomásulvéve, utasítsa a testületi elnökséget, hogy e határo
zatot közölje a Kereskedelemügyi Miniszter Úrral, a meg
vádolt tagokkal és a vádaskodó munkáltató egyesületekkel.

Pesti éjszaka (Tarján Vilmos könyve),
Kejvesen vannak, akik annyira lüvatotak lennének a 

v,pesti éjszaka” történetét, letűnt világát megírni, mint 
Tarján Vilmos. Egy letűnt — az uj szellem által annyit kri
tizált —  de mégis szép és érdekes fejezete a fejlődő nagy
várossá alakult Pest történetének. Nevek és adatok, mdlyek 
amik idején közismertek voltak, uj életre támadnak Tarján 
Vilmos könyvében. Aki a világháború előtti és közvetlen utá
ni években Pesten élt- újra felfedezi a régi alakokat, ame
lyek ma már talán egészen letűntek. Sajnos- a mai papír- 
korlátozások közepette nincs módunkban, liogy ezt az érdekes 
könyvet részletesen ismertessük, elég annyi, hogy Tarján 
Vilmos, a régi hírlapíró, a kiváló kávés és vendéglős egy
ben kiváló kulturhistorlkus és lró is Mindenki, áld a régi 
Pestet szereti és ahhoz emlékéi fűződnek- örömet szerez 
.magának, ha ezt a könyvet megszerzi és elolvassa

H  I R  E K
— — 1—  — — lg

Személyi hir.
Dr. Havas Nándor főjegyző f, 6. szeptember hó 15-én ka

tonai szolgálatából visszatért é működését újból megkezdet
te, Donáih Andor aljegyző pedig szeptember hó 16-án 
kezdte meg katonai szolgálatát.

Italmérési engedélyek bevonása.
Felkérjük azokat a kartársakat, akiknek italmérési en

gedélye szeptember hó folyamán hatályon kiviil helyeztetett, 
a testületi nyilvántartás kiegészítése céljából közöljék ezt 
testületünk irodájával

Ellenőrzik a niunkabérremleletek kifüggesztését,
A lekisebb munkabéreket megállapító rendelet előírása 

szerint a bérhatározatofc feltüntető táblázatot minden üzem
ben ki kéll függeszteni. A rendelkezés az egész országra vo
natkozik és akik ezt megszegik kihágást követnek el, tehát 
meg 1-s bírságolhatok. Értesülésünk szerint a rendelkezés 
végrehajtását most üzemenként ellenőrzlatik és azokkal 
szemben, akik mulasztst követtek el, megindítják az eljárást.
Az iparügji minisztérium uj niunkástörvény,javaslatot koszit.

Mint értesülünk, az iparügyi minisztérium uj törvény- 
javaslatot készített, mely a hazai munkáskérdéseket egészen 
uj alapon lelsz hivatva megoldani és rendezni. A íörvéinyja- 
vaslat valószínűleg őszkor fog az országgyűlés elé kerülni, 
Hir szerint a készülő törvény munkáskamarák felállítását Is 
hl fogja rendelni- de rendezi a sztrájkot kizáró békéltetési 
eljárások szervezetét, valamint az álami munkaközvetítést 
Is. A javaslat még egyéb mélyreható szociális'Intézkedése
ket is tartalmaz és számos egyéb, eddig megoldatlan problé
mát is véglegesen rendezni fog,

Tanoncidő felemelése
ügyében mozgalmat indított az Ipok, Az Indokolás rámutat 
arra- hogy a tanoncképzésnél az ipariskolai tnnitás heti 9 
órát, a leventekiképzés pedig heti 4 órát vesz el a gyakor
lati iparosképzéstől. A javaslatot az eddigi fórumok elfo
gadták s ha a kormányzat rendeletileg szabályozza a ta- 
noncidőt, úgy a javaslat értelmében a legnagyobb tanoncidő 
négy év, a legkisebb pedig másfél év lesz.

A lugkövet kivonták a forgalomból,
A kereskedelmi, iparügyi és belügyminiszterek 41.701— 

1940. K. K- M. szám alatt együttes re|tuleletet adtak ki, 
amelyben a lugkövet szabadforgalomból kivont méregnek 
nyilvánítják és felhasználását kizárólag ipari vagy más 
üzemi, kisérleli és tudományos célokra korlátozzák. Az ok
tóber hó 1-én életbelépő rendelet értelmében lugkövet ház
tartásokban sem tisztilásl, sem szappanfőzési, sem más cé-

Sóskuti Gyula színes szorzótáblája. Felhívjuk olvasóink 
figyelmét erre a legújabb magyar találmányra, mely nagy 
mértékben hojyotosiU a szorzógepot. Utolérhelellenül gyors, 
pontos, megbízható és rendkívül olcsó. Ára csak 1,50 1*
Kapható: Sósluiti Gyula Bpest, V III., Üllői-ut 64- II. 18. 
lukra használni nem szabad.
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A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, vili., 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 kávé 
beszerzésüknél anna elsőrendű minőségére, 
fokozottabban ügyeljenek
Telefon: 139-277 Saját pőrkölde.

Ifi. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü veg é s  p o r c e l lá 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 cikkek rektora
BUDAPEST, VII., KAROLY KÖRÚT 9.

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

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

dcaUk Tucm oki. g,é̂ és<z(néchdk yíp- 
fy y á z a  U u tö fy é p a s 'z tá ty a  :

B u d a p e s t ,  Vil i ,  Baross-u, 75,
Telefon: 132—606.

SlIDŐ vegyitermékek gyára R,-T.
I Budapest, XiV, Cserei-u 14.
“  Telefon: 2-966-86, 2-958-94. ;

Vörösréz és vaseclény ónozások j 
Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t t  I s t v á n

Réz és fémmttves üzeme
Telefon : 330-744.

a Kávésok Ladában!
Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 

Lakása: Budapest, VIIL, 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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