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E m l é k e z t e t ő Március 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Március 8-ig be kell jelenteni a liszt, bab, borsó kész
letekben az előző hónapokban történt változásokat.

Március 10-ig tartoznak az .adóközösség tagjai megfizetni 
március havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat

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

' Be kell adni a járdafoglalási engedély iránti kérvénye
ket.

HE FELEDKEZZÉK M EG, H O G Y  . . .
Február 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 

február havi átalányukat megfizetni.

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

Február 28-ig kell beadni az 1941 évre szóló kereseti- 
jövedelem és vagyonadó vallomásokat.

Március 5-én (szerdán) déli 12 órakor évi rendes köz
gyűlés.

Március 5-ig megfizetendő az 1941. év I. negyedére (feb-

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar- 
testület irodájában.

már) esedékes tizletbér második részlete.

Március 5-ig tartoznak beje&enteni a székesfővárosi 
m. klr. Pénzügy igazgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok, 
akiknek 1939, évi október 8-án készletük volt és ez egészben, 
vagy részben megvan.

Március 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládémártógyurma február 28-iki készletét a m. kn*. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6.)
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Pünkösdfürdő

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestülete 1941. március 5-én 

(szerdán) déli 12 órakor az Ipartesíiilet tanácstermében 
(VIII., József körút 38. I. emelet) tartja meg

21-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre az ipartesttilet. tagjait és a kávés!pur barátait tiszte
lettel meghívja.

Amennyiben & közgyűlésen a tagok határozatképes szám
ban nem jelennének meg, az f. évi március 12-én (szerdáin) 
délután 1 órakor .az Ipartestület tanácstermében ugyanezen
napirenddel fog megtarthatni.

Budapest. 1941. február 15-én.
I)r Havas Nándor s. k. Mészáros Győző s. k»

főjegyző. elnök.
NAPIREND:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1940. évről szóló jelentés.
3. Az 1940 évi zárszámadások előterjesztése és jóváha.

hagyásn.
4. Az 1941. évi költségvetés előterjesztése és jóváha

gyása.
5. Tisztviselők fizetésének megállapítása.
6. Elöljáróság) Indítványok.
7. Az alapszabályok 16., 21. és 25. §-a alapjan meg

üresedett tisztségek betöltése: elnök, 7 elöljáróság! 
tag, póttagok, 3. számvizsgáló, megválasztása, eset
leg megüresedő egyéb tisztségek betöltése.

8. Esetleges indítványok.
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Salgó gőzm osógyár
és tahérnemükölcsöitzö

A legjaademebb berendezés. Mosás lágyilolt vízben 
VI , Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás

; Olcsó árak Telefon: 116-286

Elöljáróság! ülés
1941. február 12.

A február havi elöljárósági ülést rendszerint korábban 
szoktuk megtartani mert ez alkalommal készítjük elő 
az évi rendes közgyűlés anyagát. A legutóbbi —  január 22-én 
tartott —  ülés óta, olyan tömeg aktuális kérdés került napi. 
rendre, hogy az ülés nagyrészét ezek megbeszélése foglalta le.

Az elől járósági ülésen resztvettek: Mészáros Győző el
nök, dr. Kállay Albert székesfővárosi főjegyző, iparhatóság! 
biztos, Propper Márton főpénztáros, Freiwirth Jenő- Gebauer 
Béiav Grosz Ödön, Kövessy Géza, Kraszner Menyhért, Krei- 
oer Pál, Klauber József- Ottó Dezső, Patai Lajos, Strasser 
Béla, dr. Strausz Vilmos, Steuer Lóránd, Tarján Vilmos, Ti
hamér}- Kálmán- Weingniber László előljárósági tagok és 
számvizsgálók, dr. Havas Nándor főjegyző, Donath Andor al
jegyző, jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök d. u. 1 órakor nyitotta meg az 
('löljáróság ülését. Bejelentette, hogy Szabó Samu, vitéz 
Bertha Gyula alelnökök, Bauer György, elmaradásukat ki
mentették. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Ottó 
Dezső és Steuer Lóránd előljárósági tagokat kérte fel.

Az 1941. január^ 22-iki előljárósági ülés jegyzőkönyve 
bemutattaitott és megjegyzés nélkül helybenliagyatott.

Főjegyző bejelentettek hogy iparengedélyt kaptak és a 
tagok közé beiktattattak: Tauszlg és Károlyi, Szmrekovszky 
Tibor. Boróka József. Üzletét megszüntette: Rajna László 
(R ajna Park). .  |

A bejelentés tudomásul vétetett.

Elnök igaz fájdalommal jelentette, hogy a Kávésok 
Áruforgalmi r t  volt vezetője, Diószegi Ervin f. é. február

7-én elhunyt. Temetésén a testület képviseletében megjelent 
és a testület részvétét a gyászoló özvegyhez intézett levélben 
fejezte ki.

Az elöljáróság elnök jelentését részvéttel vette tudo
másul.

A tanonc-otthoib felállítása ügyében Németh Aladár tes
tületi tag inditváinyt tett. Azi indítvánnyal az elnökség ala
posan foglalkozott, azt készséggel magáévá tette, azonban a 
mostani rendkívüli időket nem tartja alkalmasnak az indít
vány megvalósítására.

Az elöljáróság elnök felfogását helyesli.

Elnök jelenti, hogy az utóbbi napokban állandóan eljárt 
a euko.rkiutalás ügyében. Tudjuk, mily keveset kapunk és a 
helyzetet súlyosbítja az. hogy a saceharin kiutalás is meg
szül-tettetett.

Mindkét ügyben eljártunk az illetékes helyeken, sajnos 
ilyen sok van. ígéreteket kaptunk, amelyek remélhetőleg 
legalább némileg enyhíteni fogják a bajokat.

Egyben jelenti, hogy a múlt nyáron befizetett kristály- 
cukorból újabban 10 mázsa érkezett meg, még 25 mázsát ka
punk. A megérkezett mennyiséget nyomban szétosztottuk.

Főjegyző jelenti- hogy a kereskedelemügyi minisztérium
tól kapott értesítés szerint, a tárcaközi bizottság a vendég
látó ipar részére kiutalt eukorkonitirgenst némileg felemelte. 
Sajnos, ez a mennyiség sem fedezi a kávéim,zak szükségletét. 
Azt a kérést terjesztjük elő, hogy a  kávéházak részére im
portcukrot utaljanak ki és ilymódon a kávéházuk szükségle
tének fedezése alól a  közellátást mentesítsék.

Steuer Lóránd intervenciót kér, hogy a vendéglős ipar- 
testület-él befizetett importcukorból a befizetett mennyiséget 
adják ki neki

Az elöljáróság a. jelentéseket tudomásul vette.
Bemutattatott a székesfőváros polgármesterének a sze

métfuvarozási dijak felszámítása tárgyában kiadott határo
zata, melylien a mostani helyzetet nem tartja kifogásolható
nak. *

Az elnökség a sérelmes határozat ellen fellebbezéssel élt.
E  kérdéssel kapcsolatban
Pa tat Lajos felemlíti, hogy a székesfőváros az üzlete 

előtt felszerelt ponyva bádogtető után 700 pengős Illetéket 
vetett ki. Nem tudja, hogy hirdetési díj. vagy az építési sza
bályrendelet alapján a légtér (közterület) használatának di
ja ez ? Sorelmes. hogy .a kivetett összegnek egyszerre váló 
megfizetését követelik.

Elnök: a kérdéssel már foglalkoztunk, ug.v tudja, hogy 
u vonatkozó szabályrendelet szerint minden, a faltól 30 cm* 
nylre elálló tárgy után dijat kell fizetni.

Kállay főjegyző felhívja felszólalót, hogy a  vonatkoz.6 
kivetést mutassa "be

Főjegyző közli, hogy a kakaó és csokoládémártógyunma 
kötelező bejelentése rendeltetett el — Ez ügyben a testület 
körlevelet bocsátott ki.

Elnök közli, hogy a bejelentett készletek már fel is ol
dattak.

A főpinoéri óvadékok bejelentésére a 106.303— 1940 szá 
mu rendelet szerint a testület körlevélben hívta fel tngjaii- 
Snjnos. eddig mindössze 76 bejelentés érkezett,

E bejelentések során sok hibát tapasztaltunk a be- és 
kijelentések és a főplncérl munknlcönyvek tok in t etében _

Elnök felhívja a testület tagjait, hogy a bejelentéseket 
pontosan tegyék meg

E  kérdéssel kapcsolatosan:



3K i r l M l  U LN A

Palackbort
rendeljen Rimerer Ilona borno8ykere>kedónél. 
Illését palackozás. Olcsó árak.

Kiváló minőség.
V ilii Baross u. 113. Telefon 140*297

v l  Kérjen árajánlatot!

Elülök jelenti- hogy a. Fó'pincérek Országos Egyesületé
hek küldöttsége átadta a február hó 4-én tartott nagygyűlé
sén lioaott határozati javaslatát, melyet Ismertet. Elnök a 
küldöttségnek megmondotta, hogy az ipartestület mindenkor 
elismerte a .főpincérek jogos érdekelt, de nem tud elfogadni 
olyan javaslatoí, melyből az tűnnék ki, hogy a kávésok 
vagy vendéglősök a .főpincóreket kiuzsorázzák Állandóan a r
ra kérte a főpincéreket, hogy az esetleges anomáliákat hoz
zák tudomására, ő azokat ki fogja küszöbölni. De nem ez tör
tént, hanem tendenciózus újságcikkek jelenteit meg. A hatá
rozati javaslat lényege azt, hogy a főpincérek dubiózai meg- 
térítéséül 1.5 százalékos térítést kémek

Dr. Sfransz Vilmos azt Tátja, hogy ezt a  kérdést, végleg 
rendezni" kell, a pincérek terheit a főpiacé m*e hárítják, végül 
minden terhet a munkaadói visel. Az elöljáróság adja meg 
az elVekef, melynek alapján a közgyűlés elé részletes indít
ványt terjesztünk. E  javaslat a következő lenne:

,.,A főpincérről minden teher elhárítandó. Ug.v a föpfn- 
cer  ̂ mint a fizető megkapják a. megállapított, heti fizetést Á 
(TufifŐsj fedezésére a felszámított kiszolgálási díjból (15 szá
zalék) 1 százalékot feáp a főpincér, a megmaradó összegen az 
összes felszolgálókkal osztozik.

A. felszolgálási clij -̂ felosztása tekintetében figyelembe-
v«widÁ lenwa részben szolgálati Idő. másrészt & főpincér 
helyzetinek fontossága és eyégből annak, kulcsa akként lenne 
m*igáilapttandór hogy a . felszabadult tanonc az 

• 1 ésttei*.tök rÓÉZt, tt 
2. évben háromnegyed részt és a 
3-ik évben egész részt kapjon.

Légfűtések
K á l y h á k
Légoltalm i
re d ő n y ö k

V, Mária Valéria acca 10.
Tftlefcm 182-041. JUapftésf év 1880.

A főpincér részére pedig 1 és egynegyed rész állapittassék 
meg, A fizetők egy részt s fizetést kapjanak.

Patat Lajos, utalással a kereskedelemügyi minisztérium 
| bán ez; ügyben folyatott tárgyalásokra, sajnálattal látja* 

hogy a főpíncérek liélyezjete valóban rosszabbodott. Minden 
iparban az előmünkás jobban keres, csali á vendéglátó ipar 

■ e.lőmunkásai, a főpincérek vannak rosszabb helyzetben.
Grosz Ödön elfogadja dr, Strausz indítványát. A száza- 

I lék rendelet ben a felosztási kulcs megállapítását a miniszter 
r a munkaadóra bízta. Küldöttség keresse fel a minisztériumot
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Q&cAm í/
Aqua vitae és egyéb likőrkiUön- 
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

és informálja a helyzetről.
Steuer Lóránd felszólalása után
Tlhainéry Kálmán; Ezekbe a kérdésekbe mélyen bele

nyúlni nem lehet- legfeljebb tisztázni tudjuk a helyzetet. Hu 
n főpincén terhek körüli anomáliák megszűnnek, ez a kér
dés is megszűnik. Gondosan vezetett üzletekben dubióz nincs, 
vagy alig var. ez tisztán <, személyzet figyelmén múlik. —  
Ahol fizető van, ott n százalék is több.

Freiwirth Jenő Tihaniéry felfogásához csatlakozik. Ke
resztül kell vinni a terhek megszüntetését. Kérjük be a ja 
nuár havi kereseti adóvallomásokat, ezekből kitűnnek a kere
setek.

Tarján Vilmos: A főpincérek azt kérik, hogy a munka
adók 1.5 százalékot térítsenek. A kormány most adott ki 
egy rendeletet; ő nem hiszi, hogy ezt megváltoztassák. Az üz
letek helyezető újabb terhek vállalására nem ad módot. In
formáljuk a kereskedelemügyi minisztert.

Elnök a felszólalásokat összefoglalva, megállapítja, hogy 
két Javaslat hangzott el: dr. Strauszé, aki foglalkozni kivan 
ti kérdéssel, Tihnméryé, aki ellenzi azt

. Mint testületnek foglalkoznunk kell a dologgal.
Tihaméry foglalkozni kíván azzal, <Je csak felszólalása 

értelmében. <
. . Elnök javasolja, hogy a kérdés megfelelő javaslattal a 

közgyűlés elé telje**'essék
Az elöljáróság ily értelemben határoz.
A munkaközvetitő január havi munkásságáról szóló je 

lentés bemut.attatott és Irattárba tétetett.
Főjegyző’ figyelmezteti a testület tagjait a törzslapok be

küldésére
A cukrászsütemények áremelése tárgyában kiadott 

A. 0 . K. határozatot körlevélben hoztuk a kartársnk tudo
mására.

A székesfőváros polgármesterének f. é. január hó 16-án 
kelt 37.339—1941 XV 1i, o, sz, határozata, melyben a tes
tület: ügy- és vagyonkezelésének megvizsgálását tudomásul 
veszi és észrevételeit közli, felöl vágtatott és kifüggesztése 
elrendeltetett

Beniutattatott az 1940. évi jelentés, felolvastatok a záró
számadás és az 1941. évi költségvetés, amelyhez az elöljá
róság hozzájárult.

Elnök javasolja, hogy az elöljáróság a testület jegyzői
nek esetleges nyugellátása esetére a közgyűlés elé indítványt 
terjesszen. Az elöljáróság a javaslathoz hozzájárult.

A közgyűlést előkészítő jelölő bizottságim az elöljáróság: 
Szabó Samu alelnököt. Gebauer Béla, dr. Strausz Vilmos. 
Ottó Dezső és Kreiner Pál előljáróságl tagokat küldi ki és 
felkéri dr. Kállay Iparhatósági biztos urat- hogy a bizottság 
munkáját támogassa,

A közgyűlés napját és idejét az elöljáróság 1941. már
cius 5. (szerda) déli 12 órában állapítja meg.

Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság ülését be
rekesztette.

Kávésok figyelm ébe!
Nlkkotesés és chroiiiosás Qz 54 éve 
fennálló Kemeites Géza cégnél eszközölhető
Bpest, Bókái János ueca 2 2 . Tel.: 144—8i6,

Rovarirtópor sváb, rtiszni, pincebogár- 
hangya és hasonló fér

gek b i z t o s  ö l é s i é r e  a F l u b ó .
Gyárija ét forgalomba hozza ;

V i l l á n y i  J ó z s e f
,,Aero»an" műssaki és vegyiipari üzeme 

Budapest Vili.. Rák*«zi-tér 10. sz. Telefon: 130— 186.

9 R EK
Évi rendes közgyűlés. A fennálló rendelkezéseknek meg  ̂

felelően az évi rendes közgyűlés f.' é. március 5-étni, szerdán 
déli 12 órakor a  testület tanácstermében fog megtartatni. Az 
évi közgyűlés napirendjének legfontosabb tárgya a Mészáros 
Győző elnök lemondása folytán megüresedett elnöki szék be
töltése. Ezenkívül választandó 7 előljáróságl tag, póttagok. 3 
Számvizsgáló és n testületi szék 1 tagja. ; A közgyűlés ajkai
mul szolgál arra, hogy kartársainjk tudomásul vegyék a "tes
tület egy évi munkáját és foglalkozzanak mindazokkal, az ak
tuális kérdésekkel és kívánságokkal, amelyek megvalósítása 
ipari érdek. Kívánatos tellát, hogy azon kartársaink minél 
többen vegyülnek részt. • VO - ■

Évi jelentés és zárszámadás. Más években á közgyűlést 
megelőző lapszámaink egyikében szoktuk közzétenni évi je 
lentésűnket, zárszámadásunkat és a következő évi 'költség-' 
előirányzatot. Minthogy a fennálló lapkorlátozások folytáét 
erre mód nincsen, azt ipartestületünk külön! füzetben kinyo- 
matja cs minden testületi tagnak — ' úgyszintén iparunk 
minden barátjának —  ldjekorán megküldi.

A vigalmi adóátalányok kivetése A vigalmi adóközüssSg 
kivető bizottsága f. é. február 7-én tartotta ülését, amelyen 
az 1941. évi átalányokat megállapította. Erről minden érde
keit külön értesítést kap. amely ellem —  amennyiben azit 
sérelmesnek tartja — a kézbesítéstől számított 8 nap alatt 
fellebbezéssel élhet

A fényiizési és forgalmi adóátalán.vok megállapítása 
iránti vizsgálatok folyamatban vannak. Egyelőre a múlt évi 
átalányösszegeket kell fizetni.

Halálozás. Nagy veszteség érte a Kávésok Áruforgalmi 
Részvénytársaságát. Ügyvezető igazgatója S. Diószegi Ervin 
ny, m. kir. tüzérőrnagy, életének 46-ik, házasságának 5-ilc 
evében f  éVi február hó 7-ém elhunyt. A megboldogult, ki 
néhai Losonczy Gusztávnak, iparunk egykori vezetőjének veje 
és az Áruforgalmi rr.-nál utóda volt itteni működésének — 
sajnos rövid —• évei folyamául megnyerő modorával mind a 
kévésipar körében, mint a  hatóságoknál és gazdasági körök
ben nagy szimpátiát szerzett. Korai elhunytéit fiatal özvegye, 
kis leánykája, anyja, anyósa és kiterjedt rokonsága gyászol
ja, Február 9-én d e. 11 órakor a Kerepesi temetőben te
mették, a bős katonát megillető dísszel, óriási gyászoló kö
zönség részvételével.

A nyári időszámítás bevezetés*. A m kir. mlnszterium 
január 31-én kelt 950—1941. M. E. sz. rendeletével elrendelte, 
hogy 1941, évi május 5. napjától kezdve Magyarország terű-
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TIVOLI MUSTÁR
Tomató ketsup, Wochesterschire sauce és az 

össze* konzerv különlegességeket gyártja:

TIVOLI KONZERVGYÁR
BUDAPEST. 72.

Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-téliek, teáskannák evő
eszközök. kertibutorok Borkimérők, bo ki
mérőasztalok u j é s  h a s z n á lt  állapotban.

H EX N E R üzletberendezés! vállalat
______ ______B u d a p i i t ,  V I., K lrá y l-u tca  2 5 .  sz é n i

evtotón a nyári Időszámítás lép életbe. Ennélfogva az 1941. 
május 5. napja már 1941 évi május 4-én 23 órakor kezdődik.

A sajtkészités korlátozása. A m. kir minisztérium ja 
nuár 31-én 990— 1941. M. E. szám alaitt kelt medeletével a 
sajtkészitést az eddig erre a céla felhasznált tej mennyiségé
nek 70 százalékára korlátozta.

Tejszín, illetőleg tejszinhabpótló anyagot előállítani vagy 
forgalomba hozni tilos. A m kir. minisztérium f. év január 
:81-én 1000— 1941. M. E. számú rendolete szerint tejből, vagy 
tejtermékből tejszinr, illetőleg tejszinhabpótló anyagot for- 
.galombahozatal céljára előállítani vagy ilyen pótanyagot elő
állítani tilos.

Cukor felhasználásának eltiltása kávépótszer és kávé,- 
’konzervekhez. A közellátási miniszter f  évi február hó 6-án 
tkelt 8000—1941. K. M számú rendolete szerint kávépótszer 
tés kávékonzerv készítéséhez cukrot felhasználni tilos.

.Budapest lakossága tavaly közel 278 millió pengő adót fizetett.
Most Jelent meg az összesített kimutatás Budapest la

kosságának 1940. évi adóbefizetéséről, A számszerű adatok 
• az 'adópénztárak szempontjából igen kedvezőek, mert kiderül, 

hogy tavaly mintegy 20 százalékkal emelkedett az adóhozadék 
az előző év eredményéhez képest. A főváros lakossága az 
•elmúlt évben pontosan 277.578,357 pengő adót fizetett, ami 
43.125.343 pengővel haladja meg az előző évi budapesti 
adózás végösszegét A befizetett .adóból 168,318.396 jutott az 
államnak és ez 30,432.308 pengővel több. mint az előző évi 
állami adóbevétel. A főváros javára 104.S46.940 pengő adót 
fizettek be, 11,445.600 pengővel többet, mint egy évvel előbb. 
Más hatóságok javára 4413.021 pengő adófizetés történt., ami 
1,247.434 pengővel múlja felül az előző évi adózást.

Röml - kő játék
a. k'r* péDzOgyigazgatósái áltil fe'Olbélyigezve
nyilvános helyekre engedélyezve
Tiszta és törhetetlen q  a a  
Tetszetős fadobozban v ü . -  
Hozzávaló támlák külön kaphat; k

Fried Zsigmondi és Fia
VI, Király u. 44. Tel. : 224-804

Nem helyezik át a hústalan napokat. ...
A Budapesti Mészárosok és Hentesek Ipar testületé fel- 

terjesztéssel fordult a m. kir. földművelésügyi miniszterhez 
és a keddi hústalan napnak szerdára való áthelyezését kérte.

A m. kir. földművelésügyi miniszter 241.871— 1940—IX. 
szám alatt kelt leiratában közölte, hogy az Ipartestületnek azt 
n kérelmét, hogy a keddi hústalan nap szerdára helyeztessék 
ért, vagy a húsipari üzletek az ország egész, területéin, hétfőn 
zálrva tarttassanak — teljesíthetőnek nem találta.
A francia kormány rendeletet bocsátott ki a kenyérpazarlás

ellen.
Szállodákban, éttermekben, hálókocsikban, konyhákban 

és Icán tinókban ezentúl csak 50 gramm kenyeret adnak ke-*, 
nyérjegy ellenében a vendégeknek. A rendelet ellen vétkezőket 
6 naptól 2 hónapig terjedő büntetéssel büntetik. Visszaesés 
alkalmával pedig egy évi fogházra is terjedhet. a büntetés. A 
francia kormány ezen rendeleté mutatja a Franciaországban 
érvényesülő búza- és liszthiányt. ,

A családpénztárak működése.
Az Országos Ipari és Bányászati Családpénztár jelentő

sége az ipari munkásság szociális helyzetének megjavítása 
terén állandóan növekedőben van,. A meglevő 8 szakmai tjsa- 
ládpénzlár kötelékébe 1939-non 2,879 munkaadó tartozott.
Ezekre 48 pengős járulckalarj mellett 15.8 millió pengőt ve
tettek ki járulék címén A besorozott 363.742 munkavállaló 
körül pótlékra 143.396 volt jogosult. JEzeknek 256.490 gyer
mek' után folyósított a pénztár nevelési pótlékot, 15,380.000 
1 tengő összegben Az 1940. évre tudvalevőleg 50.— pengőre

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

Dia fok Tuenc aki. géfré$vinún<iU yép- 
p y á i a  U ű t 'á $ é p ( w z tá ly .a  :

Budapest, Vili, BókayJános u. 8-10. 
T e le fo n : 138—881.

—

Kristály ásványos forrás vizesek Szent Lukács védjeggyel eredeti
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emelte fel nx ipni-ilgyl miniszter a járulékalapot. Az uj ala- 
l'on 1940 két első évnegyedére 9,4S0.000 pengőt vetettek ki 
járulékösszegként a munkaadókra. Ugyanezen Idő alatt a 
pénztár 8,827.000 pengőt fizetett ki az igényjogosultaknak. A 
visszacsatolt keleti és erdélyi országrészeken a Családpénzt túr 
már 1940, szeptember 1.1.-én megkezdte működését. A vissza
csatolt részeken a munkaadókra 480.000 pengő járulékelőle
get vetettek ki, amely összegből eddig kb. 330.000 pengő 
folyt be. Termászetesen az előlegkivetés csak rendkiviili 
megoldása egy rendkívüli helyzetnek. Remélhetőleg a vonat
kozó munkálatok a visszacsatolt területeken mielőbb 
befejeződnek s ott is lehetővé fog válni a rendes ügyvitel.

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., Józsel krt. 38.

ezúton közli igen tisztelt ügyfeleivel, hogy

kávéban és teában
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 hű marad ahhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja éts 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel, 
jenek,
Tulefon: 139-277 Saját pőrkölde.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

Márványból
épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
Kronemer Dávid márványipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai u, 39, (Hungária körül sarok 

Telefon: 1 -378 69.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 223—891.

NAGY IGNÁC cikkok raktira
BUDAPEST. VII., KAROLY KÖRÚT S.

Ajánlja duaan felszerelt raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
sxürőgépek, palackok, parafadugók, címkék stb. 

Telefon : 423 321, 423-343.

Külföldre szánt élelmiszer ajándékcsomagok.
A Magyar Nemzeti Bank újra szabályozta a külföldre 

szárat legfeljebb 1 kg, súlyú ajándékcsomagok tartalmát. Leölt 
vadat* sült húsokat, juhtiirót. friss ós szárított gyümölcsöt 
gombát, bort, pezsgőt, árpagyöngyöt, kölest, gyümölcsízt és- 
befőttet, felvágott árukat, szalámi cs kolbászáru kivételével, 
továbbá leveskivonatot is lehet küldeni külföldre a Magyar 
Nemzeti Bank exportvállalási csoportjánál, V. Klebelsberg 
Kunó utca 1. földszint, illetve a Magyar Nemzeti Bank vidéki 
fiókiutéz* iicinéi láttaiuozandó nyilatkozatok alapján.
Tilos a majonéz Svájcban.

Svájcban rendelet jelent meg, amely megtiltja a ma
jonéz, salátamajonéz. tart ár mártás és minden egyéb majonéz- 
féle előállítását és forgulomb'ahozatalát, A raktáron levő 
készletek kiárusítására 2 heti időt engedélyeztek.
Fából gyártanak cukrot Bőmben.

A svájci Grison-kantofiban gyárat alapítanak, amely- 
friss fából készit majd cukrot, ötszázezer frank segélyt kért 
a. kanton n i ál Iámtól ■ a  gyár felszerelése pedig 5 millió franr 
kot emészt majd fel. A svájci szövetségtanács hozzájárult a 
segélyhez és kilátásba jielyezto, hogy megveszi a gyár áltat 
készített alkoholt én cukrot.

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

javítások |
G l o b l t s  l i t v á n ;

Réz és ffémmüves üzeme
Telefon: 330-744.

Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztitas és festés

Budapest V11-. Klauzál utca 8- Telefon 423-750
| Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve! Legkíméletesebb mosási rendszer.

Uj telefon: 426—117.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.
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