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Emlékeztető
HE FELEDKEZZÉK M EG, H O G Y . . .
Január 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai
január liavi átalányukat megfizetni.
Január 22-én (szerdán) délután 1 órakor elöljáróság!
ülés.
Január 25-ig befizetendő a személyzet Illetményeiből
levont kereseti-, külön, és' rokkantellátási adó.
Január 31-ig felmond ható a rögzített kereseti-, jövede
lem,. és vagyonadó.
Január 31-ig kell a zeneszerzői dijak első félévi rész
letét megfizetni.
Január 31-ig be kell jelenteni az értelmiségi munkakör
ben foglalkoztatott alkalmazottak személyében és munkaköré
ben 1940. december 31-ig beállott változásokat az Értelmiségi
Munkanélküliség Kormánybiztosához.
Február 5-ig megfizetendő az 1941. év I. negyedére
(február) esedékes iizletbér első részlete.
Február 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi
in kir. Pénzügyigazgatéságnál. kávé és tea készleteiket azok.
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akiknek 1939, évi október 8-án készletük volt és ez egészben,
vagy részben megvan.
Február 6-ig
megfizetendő a vigalmi adóközösségben
nem lévő kávéházak vigalmi adója.
Február 8-ig be kell jelenteni a liszt, bal), borsó kész
letekben az előző hónapokban történt változásokat.
Február 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai megfizetni
február havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat
Február 15-ig
fizetik a fényüzési adót azok. akik nem
tagjai az adóközösségnek.
Február 15-ig kell beadni a balesetbiztosítási járulék
kivetés céljaira szolgáló vallomásokat.
Február 15-ig benyújtandók a járdafoglalási engedélyek
iránti kérvények.
Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató
A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró
sága
folyó
évi január 22-én (szerdán) dél
után 1 órakor a testület tanácstermében
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tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.
Budapest, 1941. január 15.
Dr. Havas Nándor s. k.
Mészáros Győző s. k.
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Újévi üdvözlés
A rendkívüli idők, az állandóan napirenden levő súlyos
kérdések nem akadályozták testületünk elöljáróságát és
vezetőit abban, hogy a testület tradícióit követve* az elnököt
és alelnököket az évforduló alkalmából szeretettel és tiszte
lettel ne köszöntsék.
Igaz, hogy az előző évek — rendszerint bizakodó és remcnytelje^ hangulatát ezúttal a bucsuzás érzése váltotta fel,
amennyiben, mint az köztudomású, Mészáros Győző, a testü
let népszerű elnöke lemondott és tisztét már csak a legköze
lebbi közgyűlésig látja el.
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és fehérnemükölcsöiuő
A legmodernebb berendezés.
V l, Vörösmarty ucca 54.
—
Olcsó árak

Mosás lágyból! vízben
Pontos kiszolgálás
Telefon: 115-285
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A január 2-án lefolyt üdvözlés ennek a hangulatnak jo_
gyében állott.
A testület tanácstermében a következők jelentek meg:
Mészáros Győző elnök, Szabó Samu nleülök, Baucr Györgyi
Freiv'rth Jenő, Gál Arnolil, Grosz Ödön, Klauber József,
Kövess.v Gcza, Lendvay József, Steticr Lórái.d, dr. Strausz
VilmosTarján Vilmos,
Tihaméry Kálmán,
Weingrtiber
László elöljáróság! tagok, Bock Lajos, Majtéuvi István, Gár
donyi Andor, Kaiser Sándor, Tarján György testületi tagok,
Marton József, a tanonciskola igazgatója, Borzovay Pál, Dr.
Pelz Béla tanárok. Kammerinayer Antal igazgató. László
Géza, Holstein Ferenc, Ilr. Havas József és a testület tiszt
viselői teljes számban.
Az üdvözlési Szabó Samu alelnük alábbi szaval nyitották
meg:
,,Igen tisztelt Elnök Ur! Kedves Barátunk!
Mint a múltban, a jelen év kezdetén is megjelenünkbegy Téged őszinte szívből köszüntsiink és Neked jókívánsá
gainkat kifejezzük. A z újév napja az. amikor alkalmunk van
arra, hogy megköszönjük mindazt, amit iparunk összességé
nek és az egyeseknek is fáradságot nem ismerve, tettél!
Isten áldását kérem tovább munkádra és arra kérlek
kedves Barátom, ha távozási szándékod megmásíthatatlan is,
maradj továbbra is közöttünk és működj sok éven át iparunk
és kartársaink jav ára!”
Az cljenzés és tetszészaj elhangzása után Mészáros
Győző a következő szavakkal fejezte ki köszönetét az el
hangzott üdvözlésért:
„Kedves Barátaim! A meghatottságtól alig bírok szava
kat találni hogy alelnök barátom meleg szavaiért köszönetét
mondhassak, A mai immár 15-ik évforduló, abban különbözik
a múltaktól, hogy ez évben nem tudok programmot adni és
nem tudom jövő reményeimet és terveimet kifejteni.
Érzéseimet az is zavarja, hogy ennek a baráti körnek
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búcsút kell .mondanom, hiszen ma — mint lemondott elnök —
az ügyeket csak a közgyűlésig vezetem.
Még sem mondok teljes „Isten veletek”-et, mert mint a
testület közkatonája, éppúgy szivemen fogom viselni az ipar
és a kartársak ügyeit, ahogy azt évek hosszú során át kölelességszerüen megtettem.
Felemelt fővel, büszkén hagyom el az elnöki széket,
meri másfél évtizedes múltamban a testület életében soha
semmi zavar nem volt, nem volt ellenzékem és a testüket
egyhangú bizalma öt Ízben fordult felém. Nem tartozom azok
közé, akik az ipar ügyelt felületesen kezelik, ezt mutatta a
kai társaknak az dgyhangu választásokban megnyilvánult bi
zalma és szerelete.
Hogy a főváros történetében mit jelent a kávésipar, mu
tatja a város külső képe is.
Nem tudom, kire ruházza a közgyűlés a bizalmát, kit
fog elnökké választani. Bárki legyen is az, arra kérem, tartsa
meg azokat azi elveket és tradíciókat, amelyek a kávésipart
erre a fokra emelték, őrizze meg az ipar és testület önálló
ságát, azokat az erkölcsi és vagyoni értékeket, amelyeket a
több mint két évszázados kávés generáció összegyűjtött.
Köszönöm megjelenésieket
és baráti kívánságaitokat
igaz szívvel viszonzom!”
Elnök szavait lelkes ünneplés követte, melynek elmúltá
val Marion József a tanonciskola igazgatója szólalt fel:
Megdöbbenéssel olvasta a Kávésolc Lapjában az elnök
elhatározásának hírét és mosl személyesen Is hallja a való
ságot. Mint a szakiskola igazgatója, — mely intézményt az
elnök ur olyan szeretettel és nagy szakmai tudással ápolt cs
védett, hálásan köszöni az ezen intézmény iránt tanúsított á l
dozatkészséget. A tanonciskola, amely a jövő kávésnemzedék
nevelésére hivatott, minejig örömmel vette elnök ur Irányítósát, — aki büszke öntudattal távozhatlk, a vállalt munkát
úgy végezte, hogy mindannyian hálásan .gondolunk reá.
Ez az njesz-toindő nekünk — ezek szerint — nem hozott'
örömet, hogy ilyen szomorú ténnyel kiül számolnunk. Saját
és a tanári testület nevében kijelenti, hogy Mészáros Győző
elnöki működését mindenkor szivébe zárja. Kéri a Minden
hatót. hogy ug.v az elnöknek, mint a testület tagjainak erőtegészséget és egy valóban boldogabb ujesztendőt adjon.
Végül Dr. Strausz Vilmos köszönte meg Szabó Samu al
címüknek és n betegsége miatt távollevő vitéz Boriba Gyula
a tel nőknek az ipar érdekében
kifejtett érdemes munkáját.
Arra kéri őket. hogy maradjanak meg továbbra is tisztükben
és ápolják az ipar tradícióit. Szeretettel köszönti az alelnököket és munkájukra Isten áldását kéri.
Baráti üdvözlések és érzések kicserélése után a testület
11ázi ünnepsége véget ért.___________________________ ________

BHUárdaszialok

é la d á s a .

I
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A lpakka, üveg és p o rcellSn áru em bléinával is le olcsóbban
Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya

Fried Zsigmond és Fia
VI., Király u. 44. Tel. 224-804. Kölcsönzés!
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Január 3t*ig be kell jelenteni
az értelmiségi alkalmazottakat
A fennálló törvényes rendelkezések értelmében minden
munkaadó köteles az értelmiségi munkakörben foglalkoztatott
alkalmazott személyében, munkakörében és illetményében be
állott változásokat uz V, számú minta szerinti június 1-től
december hó 31-lg terjedő félévre vonatkozóan az értelmiségi
munkanélküliség kormánybiztosánál (V. Kloíild u. 10.) beje
lenteni.
A nyomtatványt a kerületi elöljáróságtól lehet beszeteanl.
Ha az illető félévben nem volt változás, ezt is be kell
jelenteni az említett nyomtatványon.
A kimutatást betűrendben foglalva elkülönítve — ha ezt
az alkalmazottak szánta indokolttá teszi — külön iveken kiáll
elkészítetni egyfelől az illető félév alatt a szolgálatból ki
lépett, másfelől az újonnan alkalmazottak és végül az olyan
foglalkoztatottak tekintetében, akik a számadási félév alatt
értelmiségi munkakörből egyéb munkakörbe, vagy egyéb
munkakörből értelmiségi munkakörbe léplek.
Bejelentési kötelezettség alá. esik egyéni cégnél, vagy
betéti társaságnál a vállalat ügyeiben működést kifejtő az a
csendes társ, vagy kültag is, akinek nincs iparengedélye.
Bejelentési kötelezettség alá esnek az értelmiségi mun*
kakörben foglalkoztatott tanulók, tanoneok és javadalmazás
ban neím részesülő alkalmazottak is.
Értelmiségi alkalmazottaknak tekintendők és bejelentési
kötelezettség alá esnek az alább felsorolt kávésipari alkalma
zottak :
J

Légfűtések!
Kályhák!
Légoltalm i
re d ő n y ö k

P u sc H K fl é s T á r s a

V, Mária Valéria acca 10.
Telefon 182-041.

A lap ítási év 1886.

irodai tisztviselők,
üzemi tisztviselők (raktárnokok is, akik raktárkönyve
lést végeznek),
kávéházi üzletvezetőkpénztárosok, pétiztárosnők,
direktrisz (gondnoknő,.konyhai fellrónő),
feliró, felirónő, főpincér, fízetőpincér.
A főpincér és fizető pincéreknél a tényleg elért (tehát
nem átalányozott) keresetet kell feltüntetni. Megjegyezzük,
hogy az értelmiségi kormánybiztos leirata szerint mindazo
kat az értolmiségü munkakörben foglalkoztatottakat, akik a
bejelentési időszak utolsó hónapjában akár rendkívüli fegy
v eren korlaton, akár közérdekű munkaszolgálaton vagy mun
katáborban teljesítettek szolgálatot, illetőleg bármilyen nem
lény leges katonai szolgálati kötelezettségüknek tesznek eleget
és nem rendes, hanem csökkentett Illetményben részesülnek,
ti változási kimutatásban a bejelentés hónapját megelőző 12
hónap alatt tényleg élvezett juttatásokkal jelentendők be.
Ennélfogva mindezeknél a bejelentendő illetmény nem
az utolsó hónapban élvezett rendszerein illetmény 12-vel való
szorzatából és a bejelentési, valamint azt megelőző félévben
kapott egyéb juttatások összegéből áll, hanem a 12 hónap
alatt ténylegesen élvezett juttatások összegéből adódik.
Bár neini értelmiségi
munkavállalóknak tekintendők
a munkavezetők, mégis külön jegyzékben be,jelentendők: a
konyliafőnök, főszakács, gazdasszony és raktárkezelő.
A többi — nem értelmiségi munkakörben működő és a
munka vezetésében, Irányításában részt nem vevő alkalmazot
takat csak akkor kell külön jegyzékben bejelenteni, lm a
munkaadó egyébként Is bejelentésre kötelezett és ezeknek az
alkalmazottaknak legalább 4 középiskolai végzettségük van.
Ezek a következők: re.vler pincér, éthordó, boriin, önálló
szakács, első, második, harmadik vagy felszabadult szakács,
fizakácstahonc, cukrász, konyhamészáros, evőeszköz tiszt Hókonyhai segédmunkás, kenyér-, sütemény és cukrászsütemény,
árusító, dohányárus, újságos, telefónos,
kézilány, futólány,
mosogató, mosogatónő, takarítónő, illemholygor.dozónő.
Minthogy alig van kávéház amelyben bejelentésre köte-
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K ávésok fig yelm ébe!
N ikkelezés és chrom ozés az 54 éve
fennálló K em enes G éza cégnél eszközölhető

fo c U w it id i- fé lc
Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcskonzervek

Bpest, Bókái János ucca 22. . Tel.: 144—84g
D n u O V Iv tn n A V

sváb ruszni, pincebogér.
hangya és hasonló fér
gek b i z t o s ö l ő s z e r e a F l u b ó .
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Győrije és forgalomba hozza;

Schillinger Anna S K " vL E
Telefon 121-385.

Vörösmarlhy-utca 47b

Az ország legrégibb modernül

berendezel!

V i l l á n y i

J ó z s e f

..Aerosan” műszaki és vegyiipari üzeme
Budapest Vili.. Rák^czi-lér 10. sz.
Telefon: 130— 186.

gözmosodája

lezett alkalmazott ne lenne, ez utóbbi kategóriába tartozó al
kalmazottakat is be kell Jelenteni, ha legalább 1 középiskolai
végzettségük van.

Felmondhatok a rögzített adók
január hó 31-ig
A rögzített adók kezelésére vonatkozó rendelkezések ér
telmében mindazok az adóalanyok, tehát azok, akiknek üzleti
viszonyaiban, kereseti, jövedelmi, vagy vagyoni helyzetében
csökkenés állott be, a részükre megállapított és lerögzített
ogyemesadóikat az esztendő első hónapjában felmondhatják és
uj megállapításokat kérhetnek.
A felmondás jogával csak azok élhetnek, akiknelk az
előző évi keresete összesen nem haladta meg a 10.000 pen
gőt, s akii.ek vagyona 150.000 pengő alatt van. Felmondás
sal január utolsó napjáig lehet élni cs a felmondást megfő
lelő indokolt beadványban az illetékes adófelügyelőséghez kell
benyújtani A beadványra bélyeg nem keik azonban minden
esetben csatolni kell az uj bevallást s így az errevonatkozó
vallomás! iveket előzőleg he kell szerezni.
A felmondás jogával azonban csak indokolt esetben ta 
nácsos élni, mert ha az indokok a felmondásra nem helyt
állók, könnyen megtörténhet, hogy a felmondás visszafelé sül
el s a kifogásolt adónemeket, felemelik. Amire különbén az
adóhivataloknak is joguk van. Az adóhivatalok is felmondhatják a rögzített adókat oly esetekben, amidőn a kereset
vagy a jövedelem emelkedését feltételezik.
Ugyanitt felhívjuk a figyelmét azon kartársainknak is,
akik üzleteiket az 1940. év valamelyik hónapjában, teliáí év
közben nyitották meg, vagy üzletüket egyik kerületből a má
sikba helyezték át, február hó végéig vallomásukat feltétle
nül nyújtsák be, mert ellenkező esetben megbírságolják őket,
Két vallomási ivet kell beszerezni és pedig a kereseti-, va
gyon- és jövedelmi adókra vonatkozólag. Ilyen vallomási ivek
minden adóhivatalban kaphatók.

A vendéglátás mestersége
Gundel Károly könyve.
Vaskos 337 oldalas- szépen kiállított kötet van előt
tünk, mely a vendéglátó ipar minden hasznos és érdekes tud
nivalóját öleli fel. Tudjuk, hogy szakíróink szálma kevés
és az u. n. ipari szakmunkák legtöbbje olyan dilettantizmus
sal van összeállítva hogy hálásaknak kell lennünk Gundel
Károlynak, aki az ipar vezető helyén és reprezentáns
üzemeiben gyűjtött nagy tudását adja közzé. Sajnos lapunk
szlik terjedelme nem ad módot arra, hogy e munkával annak

érdeme és értéke szerint foglalkozzunk, elég azt megállapítani,
hogy ez a könyv méltó Gundel Károly munkásságához és
szakiról
nevéhez. Külön ki kell emelnünk azt az ipar
Iránt érzett szeretedet, amely a könyv minden során átsugár.
zik. Az értékes munka a szállodás és vendéglős ipar testület
nél rendelhető meg.
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Elöljáróság*! ülés.
A Budapesti
Kávésok Ipartestületéinek elöljárósága
január 22-én (szerdán) d. u. .1 órakor tartja ez évben első
elöljáróság! ülését. Kérjük az elöljáróság tagjait és a szám
vizsgálókat, hogy az ülésein lehetőleg teljés számban vegyenek
részt.
Kinevezés.
A Kormányzó Ur Öfőméltósága <lr. Cséry Bálint rendőrfőtanácsost, az engedélyosztály vezetőjét főkapitány helyettes
sé. nekezte ki. Őszinte örömmel üdvözöljük az uj főkapitánynelyettes m át. aki iparunk hozzátartozó ügyeinek elintézésé
nél számtalanszor adta
bizonyságát iparunk iránt érzett
megértésének és jóindulatának
Körleveleink.
Az ügy sürgőssége folytán a testűiét elnöksége f. é. Jan,
lió 6-án küldte szét 1. sz. körlevelét, amely a tojás kiszolgá
lást árának szabályozását és a cukor felszolgálását, illetőleg
adagolását tartaljnazza. Minthogy lapunk megszabott terje
dőimé miatt d körleveleket nem közölhetjük, ez utón liivjuk
fel arra knrtársaink figyelmét.
Lisztkiutalás.
A lisztfogyasztás szabályozása folytán a székesfőváros
közélelmezési ügyosztálya
testületünk tagjai részére első
kiutalásaként 2400 kg. egységes lisztet utalt ki, amelyet a
Kávésok Áruforgalmi rt.-a a hozzá szóló utalványok alapján
szolgáltat ki.
Cukorkiutalás.
A cukorváltójegyek megszüntetése folytán a főváros
közélelmezési ügyosztálya a beszolgáltatott cukorváltójegyek
alapján látta el a kávésokat cukorral- illetőleg utalvánnyal.
Ez természetesen olyan kevés, hogy csak napokra elegendő.
Mészáros Győző ipartestületi elnök oz ügyben eljárt dr.
Csanády főjgeyzőnél, a kereskedelemügyi minisztériumban
Dobrovics o. tanácsosnál. Rosta szfv. tanácsnoknál, kikkel
a helyzetet szóban és írásban ismertette és
sürgős
intézkedéseket kért. ígéretet kaptunk, hogy sürgős döntés
fog történni és addig Is pótlciutalást kapunk.
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TIVOLI MUSTÁR
Tomató kelsup, Wochesterschire sauce és az
összes konzerv különle«ességeket gyártja:

TIVOLI

KONZERVGYÁR

BUDAPEST. 72.

Asztatok, székek

biliárdok

és kellékek, nlpakka-táloák. teáskannák evő
eszközök. kertihutnrok sörl-imerők bo kimérőflszifilo uj é l h a s in á l! á lanotben

HEXNER

!

U zletberondazésl vállalat

B u d a p e it^ V I., K lrayl-utca 2 5 . s »ám
A személyzeti kereseti adó ügyében
n testület elnöksége Bellczay tanácsnok urnái, a pénz
ügyi osztály vezetőjénél tisztelgett, kit arra kért. hogy az
átalány rendszert az 1941. évre is tartsa fenn. A tanácsnok ur
megígérte, hogy az ügyet inégogyszer megvizsgálja és abban
sürgősen dönt.
A vigalmi és fényűzés! és forgalmi adókö/osség tárgyában
a tárgyalások még folyamatban vannak. Addig, míg e
tárgyalások be nem fejeztetnek, mindenki múlt évi átalányát
tartozik az előirt határidőkben megfizetni.
Az iparhatóságok is elfogadják az okiratmásolatokat.
A zsidótörvény végrehajtásáról kiadott egyik rendelet
értelmében a kamarákhoz benyújtott bejelentésekhez mellékelt
okiratokat, ha azokról eredeti okmányokkal együtt felmuta
tott másolatok is készüllek, vissza kell adni, de a másolatok
inegőrlzeíndők. Most már több más hatóság is ugyanezt az
eljárást követi s a kereskedelmi miniszter az iparhatóságok
nak is megengedte hogy ugyanezt a gyakorlatot kövessék.

Roverjük a régi 10 pengős bankjegyeket.
A Nemzeti Bank felhívja n közönség figyelmét arra.
hogy az 1929. évi február .hó l-i kejlettel ellátott 10 pengős
bankjegyek bevonttá! határideje 1940. december 31.én lejárt.
A Magyar Nemzeti Bank Intézetei és kirendeltségei e bank
jegyeket kicserélés végett e határidőn túl Is. 1943, december
Sl-éig elfogadják.
Kincstári pótlék a kereseti adóra.

,

Akik általános kereseti adóval vannak megadóztatva, a
pénzügyminiszternek 137.500— 1940. száma rendelete szerint
(Budapesti Közlöny 1940. szeptember 1) a kereseti adóalap
összegének 1%-át kitevő kincstári pótlékot tartoznak fizetni.
A meghatározott adótételekkel megrótt adózók az adó 20
százalékát fizetik. A kivetésről, mivel az 1940. évre szóló
keresőt! adó megállapítása már megtörtént, pótlólag kapnak
az adózók értesitést-

to r i ís közigazgatási hírek

A segédek munkakönyvének he- és kijelentését
Felelősség az alkalmazottért.
8 napon belül kell az Ipartestületnél eszközölni. Az ezen
időn túl történő látta mozások eljárása rendkívül fáradságos,
A bírói gyakorlatban elfogadott jogszabály szerint az
Időtrabló, esetleg büntetéssel Jár. Aprón ezért, a 8 napi batár
üzlet tulajdonosát (birtokosát) vétkességre való tekintet nél
időt mindenki pontosan tartsa be.
J kül felelősség terheli alkalmazottainak a Tvt-be (tisztességteldn versenyről szóló törvénybe) ütköző cselekményeiért; az
Kedvezményes vasúti Igazolványokat vissza kell Juttatni az
Ipartestülethez
Felkérjük azokat a munkaadókat, kiknek segédei vagy
tanoncai fizetéses szabadságuk Igénybevétele alkalmával az
Jparteíttülijttiől kedvezimSiiiyiasí utazás céljából „Utalványt”
kaptak, hogy ezen utalványt vissza őrkoz Hitkor az Ipartesttllet irodájának feltétlenül szolgáltassák be, meri, a következő
évben a kedvezmény Igénybevételére való jogosultságukat e l
vesztik.
ZWACK LIKÖRGYAR elsőrungu gin.t, whiskyt, vermutból,
kész koektailt és tokaji borból főzött Brandyt (Konyak) hoz
forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal cgyanérékünek ajánl a kart.írsak figyelmébe. Fenti öt cikk sok
külföldi márkánál még jobb is Mixeléshez páratlanok Kér.
jen koektail receptet! Kecskeméti barackpálinkája a legjobb

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

Dcakelc 1-ecenc ok0-. ^é^észfuéttidk tyéfrfty - á c a

U u t'é g ,é p a $ .& b á ty .a :

Budopest, Vili, BókayJános u. 8- 10.
Telefon: 13S—881.

a maga nemében. Unieum versenyen kívül,

Kristály ásványos forrásvi/csa k S/ent Lukacs védjeggyel eredeti

6

KÁVÉSOK L A p j A

üzlettulajdonos tudomása vagy előzetes figyelmeztetése a fe
lelősségnek nem előfeltétele, (Kúria C. IV. 2117—1940.)
Az üzemi baleset minősítése.
A
baleset
üzemi
jellege'.
szempontjából
a
munkadó
beleegyezésével
végzett
(munka
nem
egyénteluiü a munkaadó rendeletére végzett munkával. A
törvény értelmében a munkaadó rendeletéből, bár nem az
üzem érdekében végzett munka közben előforduló baleset is
üzemi baleset. Ebből a szempontból a munkaadó rendelete
alatt a munkaadó olyan rendelkezését, utasítását kell érteni,
amely az alkalmazottra a munkaadójával szemben fennálló
függőségi viszonyára tekintettel kényszerítő hatással lehetne.
Ennek folytán a munkavállaló által a munkaadó egyik ügy
fele részére elvállalt immkuküzbán előforduló baleset akkor
som üzemi balegei, ha a munka elvállalása és elvégzése a
munkaadó tudtával és beleegyezésével történik. (Mf. XXV.
13.031—1938-12.)

Vörösréz és vasedény ónozások
Alumínium és Rozsdamentes

ecéledények borszűrők, átalakítás és
javítások

Globltf

István

Réz és fémmüvei üzeme
Telefon : 330-744.

Hattyú gőzmosó

kölcsönző vállalat

száraz vegytlsztitás é s festés
Budapest VIL Klauzál utca 8-

Telefon 423-750

Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül
berendezve I Legkíméletesebb mosási rendszer.

A Kávésok Á r u fo r g a lm i R .- T .
Budapest, v ili., József krt. 38.
ezúton közli igen tisztelt ügyfeleivel, hogy

k á v é b a n és te áb an
bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs, hosszú időre
elegendő mennyiség
felett
rendelkezik.
A vállalat
készleteiben kizárólag finom, nemes fajok vannak, úgy, hogy
vevőink kiszolgálásánál
továbbra is elsőrendű minőségeket
tudunk adni.
A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága a mos
tani nehéz időkben is Mi mararl ahhoz a régi elvéhez,
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja én
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel
jenek.

Telefon : 139—277

Saját pő rkö ld e.

ifi. Grünwald Mór

Uj telefon: 426—117.

Ferenc József rakpart 6.
Telefon: 183 439. — Üveg é s porcellán

Márványból

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE.
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.
Nyomta: Hoffnmnn és Társa könyvnyomdája

épülelburkolést, portálokat, kávéházi asztalokat minden
szinben a legolcsóbb árban készít

K ronem er Dávid

márványipari üzeme

Budapest, X ., Kőbányai u, 39, (Hungária körút sarok
Telefon: 1 -378 69.

Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.
■ M
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Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

Budapest,

VII. Síp utca 4.
Telefon: 223—891.

NAGY IGNÁC

cikkek

raktára

B U D A P EST . V II., K A R O LY K Ö RÚ T 9.
Ajánlj* dúsan felszereli raktárét, u. m.: borszivatlyuk,
•zürőgépek, palackok, parafadugók,címkék stb.
Telefon : 423 329. 423-363.

a Mávésok
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