
Budapest, 1941 április 1.

A Budapesti Kávésok Ipartestületének hivatalos lapja
XVII. évfolyam  Megjelenik kéthetenként 7. SZÓ.n

Szerkesztőség : | Felelős szerkesztő : | Kiadóhivatal:
Budapest Vili, József-krt 38. 1/5. Tel.; 13 03-75. 1 GOSZTONYI JENŐ 1 Budapest, Vili. Rökk Szilárd u. 31. Tel.: 1-314 00

E m l é k e z t e t ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, H O G Y . . .

Április 5-ig megfizetendő az 1941. év I. negyedére (feb
ruár) esedékes ttzletbér harmadik részlete,

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

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

Április 6 .ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Áprlis 1 0 -ig tartoznak az adóközösség tagjai április 
havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.

Április 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Április 2 0 -ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
április havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Április 25-ig be kell adni a« személyzeti kereseti adóra 
vonatkozó ilietményjegyzékeket és befizetendő a személyzet 
illetményeiből levont kereseti-, külön- és rokkant adó.
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A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

Előljárósági ülés
1941. március 26.

Az évi rendes közgyűlésen újjáalakított elöljáróság Kö- 
vessy Géza újonnan választott elnök vezetése mellett 26-án 
tartotta meg március havi előljárósági ülését.

Az elöljáróság uj és régi tagjai szép számban jelentek! 
meg és alaposain foglalkoztak a napirenden levő tárgyakkal.

Az ülésein a következők vettek részt: Kövessy Géza
elnök, Mészáros Győző díszeinek, dr. Kállay Albert szív, 
főjegyző, iparhatóság! biztos, Szabó Samu, vitéz Bertha 
Gyula aleMikök. Bokros I-ajos, Boros Attila, Bauer 
György, Gebauer Bein. Grosz Ödön, Freiuirfh Jenő, Kreiner 
Pál, Ottó Dezső. Paulin Lajos, Patat Lajos, dr. Strau^z 
Vilmos, Steuer Lóránd. dr. Szász Elemér, Tihaméry Kálmán, 
Weingruber László elöljáróság! tagok és számvizsgálók Prop. 
per Márton főpénztáros, dr. Havas Nándor főjegyző, Doráth 
Andor aljegyző jegyzőkönyvvezető.

Kövessy Géza elnök az elöljáróság ülését délután 1 
órakor nyitotta meg. Mindenekelőtt köszöntötte a meg’e 
lent előljárósági tagokat. Az első előljárósági ülés alkalmá
ból arra kéri az iparhatósági biztos urat, — hogy úgy mint 
elődjét — ő*: is támogassa .a mostani nehéz idők feladatai* 
nak elvégzésében. A jegyzőkönyv hilélesítésére vitéz Bertha 
Gyula és Paulin Lajos elöljáróság! tagokat kérte fel. Be
jelentette, hogy Gál Arnold és Klauber József elmaradásukat 
kimentették,

Bemutattaltott az 1941. évi február 12-én tartott elöljá
róság! ülés jegyzőkönyve, mely megjegyzés nélkül helybenha
gyó tott

Főjegyző bejelentette. hogy a múlt előljárósági ülés 
óta iparengedélyt kaptak és a tagok közé belktattattak: Suba 
Endre (Hollywood), Kis Márk (Boráros téri), Magyar Falu 
Varieté (Magyar Falu).

A bejelentés tudomásul vétetett.
Bomutnttattak özv. Törley Bállntné, özv. Diószegi Ervin

né levéléi, melyben a testület részvétnyilntko rátáért köszö
netét mondottak.

Moór Jenő kamarai titkárnak édesanyja elhunyta a l
kalmából a testület részvétét fejezte ki.

Az árvízkárosultak segélyezése ügyében
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Elnök javasolja. Hogy a testület saját pénztárából 200 
pengőt folyósítson és hívja fel .a kartársakat, hogy a nemes 
és hazafias célra, — amennyiben még nem tettéit volna — 
a maguk részéről is adakozzanak és ennek megtörténtét kö
zöljék a testület irodájával.

Az elöljáróság elnök javaslatát, egyhangúlag elfogadta.
A Piatnik Nándor és Fiai cég —  mint minden évben — 

ez évben is 2 0 0  pengőt adományozott a testület jóléti céljai 
javára. Az elöljáróság az adományért köszönetét fejezte ki.

Bemutattalotf a szakirányt! tanonciskola igazgatójának 
az 1940—1941. iskolai év eilső feléről szóló jelentése, mely 
megjegyzés nélkül tudomásul vétetett.

Elnök jelenti, hogy testületünk kérelmére a főváros pol
gármestere megengedte, hogy a járdaterületek már március 
15-től kezdve igén.vbevétessenek.

Főjegyző ismertette a liszttel való takarékosság tár
gyában kiadott vendeleieket, amelyeket különben körlevélben 
is közöltünk a testület tagjaival. Egyben felolvasta a m. 
kir. közellátási miniszter február 22-én 8.277—1941. K. É. 
szám alatt kiadott rendeletét, mellyel megengedi, hogy a 
nyári üzemek nyári élelmiszerkészletüket már most szerez
hessék be.

Kreiner Pál a zsireliátás körüli nehézségeket teszi szóvá,
Mészáros Győző: tekintettel az élelmiszerkészletek be

szerzésének nehézségeire, el kellene járni az iránit, hogy a 
személyzet részérd előirt természetbeni élelmezés pénzzel le
gyen megválható. Véleménye szerint ezt a vendéglősökkel 
karöltve kellene megvalósítani. Ami a megváltás mértékét 
illeti, az OTI által megállapított értékekből kellene kiinduln’

Freiwirth Jenő, Grosz Ödön felszólalása után

Kóvéházak, vendéglők és kerthelységek részére

Ü L Ő P Á R N Á K
, szolid kivitelben, olssó áron beszerezhetők:

CSÉVE TEXTILIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
V., NÁDOR UCCA 34.

Párnák ú jratö ltését jutányosán vállaljuk.—

Dr. Szász Elemér a mostani helyzíet fenntartását le
hetetlennek tartja  és a kérdésnek a felszólalás értelmében 
való megoldását kívánja.

Elnök kijelenti, hogy e kérdésben a/ szállodás és ven
déglős ipartestülettel egyformán kíván haladni s a vonatko
zó megbeszélések eredményéhez képdst fog ejjárni, esetleg 
az elöljáróság döntését kikéri.

A vasárnapi munkaszünetről szóló törvénytervezet és 
az erre adott felterjesztés bemutattatott és tudomásulvétetett.

Az üzlethelyiségek felmondása ‘tárgyában a kereskedelmi 
és iparkamara kérdést intézett ipartestiiletiinkhöz. A kama
ra leirata és az elrre adott válasz, melyben a kereskedelmi 
tulajdon törvénybelbtatásnalc szükségességét hangoztattuk, 
tudomásul vétetett, azzal, hogy úgy mint a  lakások felmon
dása a rendkívüli viszonyok folytán meg van tiltva, pótlólag 
kérjük az üzlolhelyiségek felmondásának megtiltását is.

Főjegyző bemutatta n ruhatári alkalmazottak szolgálati 
viszonyaira vonatkozó kamarai! megkeresést és az arra adott 
válasz,t. A válaszban kifejtettük, hogy a munkaidő szabá
lyozására vonatkozó rendelkezéseik (pihenő, szaba'dnap. műn- 
kaidőrelnd) a. ruhatári alkalmazottakra is vonatkoznak, bér
viszonyaik azonban nincsenek szabályozva.

Ennek kapcsán elnök felhívja a testület tagjait, hogy 
gondoskodjanak arról, hogy a ruhatárbérlők saját alkalma
zottaikkal szemben ezeknek a kötelezettségeknek feleljenek 
ineg.

Bemutattatott a  m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter 1941. évi január 30-án kelt rendeleté, mellyel há
rom magánköz vetítő munkásságát az 1941. év végéig meg
engedi. Irattárba tétetett.

Elnök közli, hogy a cukorellátás felemelése tárgyában 
úgy a főváros illetékes ügyosztályában, mint a miniszté
riumokban eljárt, . ahol n kérelem kedvező elintézését meg- 
igérték. Ugyancsak sikerült eléírni, hogy husvétra egy rend
kívüli kiutalást kapjunk. Az elosztási kulcs megállapítására 
külön bizottságot fog egybehívni, mely a továbbiakat meg
fogja határozni.

Főjegyző jelenti, hogy több oldalról panaszok érkeztek, 
hogy a1, testület tagjai a cukor adagolására vonatkozó elő
írásokat nem tartják be. Tekintettel a rendelkezésre álló 
kclszlet korlátozott voltára, és a hatósági előírásokra, kívá
natos, hogy a tételűiét tagjai azokat pontosain tartsák, ille
tőleg személyzetükkel tartassák be.

Mészáros Győző ennek okát abban látja , hogy a forga
lomban levő kockacukor súlya nem felel meg az előírások
nak. Rendszerint eg.v kocka súlya 3— 3.5 gramm. így két koc
ka cukor csak 7 gramm, ami kevés, viszont három kockáé 
10.5 gramm, and viszont sok Kérjük, hogy a jövő kampány
ban n| kávéháziak részévei fi grammos kockákat készítsenek,

Weingruber László információja sz.erint ennek techni
kai nehézségek vannak

Vitéz Bertha Gyula hozzászólása után,
Pattit Lajos indítványozó, hogy már most kérelmezzük 

a fagylalt-cukor kiutalását

A O M R A T  vásáro ln i bizalom  d o lg a ,
Ezérl rendeljen friss és szárított 

gombát W AGNER ISTVÁN gombakereskedelmi válla
latnál, IX, Központi Vásárcsarnok, 745. számú fülke,— 
Telefonhivó: 181-141. Vidékre postán, helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba-

saláta.
M asai * s  s sá r lto ll gom bát v a szo k .
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CrémaníRosé
ransytvania sec

Elnök kijelenti, hogy erre a célra külföldi cukor kiuta
lását fogja kérni

A záróra meghosszabbítása kérdésében
Elnök kijelenti ,hogy a Mezőgazdasági Vásár alkalmá

ból f. évi március 2 S-tól tíz na'pig éjfélután 2  óráig terjedő 
zárórameghosszabbitást fogunk kapni.

Ami az általános záróra meghosszabbítást illeti, úgy 
tudja ,hogy a hatóságoknál megvan a hajlamosság arra, hogy 
a napok hosszabbodása folytán beállott kisebb áramszük
séglet mellett a zárórát megfelelően meghosszabbítsák. Eb
ben az ügyben újabb előterjesztéssel fordul a m. kir. ipar- 
ügyi miniszter úrhoz.
r Főjegyző ismertette az étlapkorlátozások tárgyában k i
adott 1710—1941. M. E. sz rendeletet, mely az előbbi ha
sonló tárgyú rendelettel szemben bizonyos könnyítéseket és '

A IC H K A  É S  T Á R S A
NAP- ÉS ESŐVÉDŐ
PONYVASZERKEZETEK

avÓRTJARATR*. AUTAMAttnH U lK Ű L 
NAP- ía 'v u A u ó  PONYVÁVAL

TERRASZOKRA

e r t e k b e n

' - .. DÍJTALAN KÖLTSÉGVETÉS • OLCSÓ ÁRÁK • ELSŐRENDŰ MUNKA-
„ tórv. véove. *• ; v i  v ■' - » ' ‘M frotN ciíú  a  túloldalon.

újabb korlátozásokat tartalmaz. Ezeket a módosításokat kör. 
levélben hoztuk a tagok tudomására.

Elnök kijelenti, hogy tekintettel az étkezést szabályozó 
rendolotek nagy számára, azokat összefoglaló füzetben fogja: 
a kartársak rendelkezésére bocsátani.
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek

IM PERIAL FÜ G ÉK ÉV É
legjobb kávéizesitő- 1  Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA. Budapest. X!..

A hirdetések közzétételéről szóló törvénytervezetet cs az 
arra adott véleményt főjegyző Ismertette!. Az. elöljáróság' az 
abban foglaltakat jóváhagyta.

Felolvastatott .a Főpincérek Országos Egyesületének
f. évi március 19-én kelt újabb előterjesztése, amelyben az 
Ipartestület közgyűlésén elfogadott határozat kiegészítését 
kérik.

Mészáros Győző: utalással arra, hogy a legutóbbi na
pok folyamán ez ügyben újabb megbeszélést tartottunk a fő
pincérekkel, az előterjesztés első két pontjához hozzájárul, 
azonban veszedelmesnek tartja, hogy a főpincér állását aiz 
üzletvezetőével kapcsolatba hozzuk.

Dr, Szász Elemér: a főpiacéi' és üzletvezető között jtink. 
timot nem lehet teremteni. A leltárfelelősség kérdésében az 
eddigi állapot tartandó fenn

Fó'jegyző felolvasta a közgyűlési határozatot, mire
Tihaméry Kálmán kívánatosnak tartja, hogy ezt az ügyet 

a mai viszonyoknak megfelelően és a főplncérek helyzetének 
méltánylásával végleg rendezzük.

Paiat Lajos a főpincérek önállósításának lehetőségéivel 
foglalkozik.

Dr. Szász Elemér a leltárfelelősség kérdésével foglal
kozik. Minden iparban a munkás, illetőleg az előmunkás 
felelős a kezére adott szerszámokért.

Mészáros Győző hivatkozik ni közgyűlési határozatra, 
amely ezekben a kérdésekben már döntött. A leltárfelelősség 
kérdésében számszerű megállapítást azért nehéz hozni, mert 
annak mértéke s veszélyessége üzletek szerint különböző. 
Nem látná veszedelmesnek, ha a veszélyességi fokozatoknak 
megfelelő kategóriák állíttatnának fel.

Bokros Lajos ás Szabó Samu alelnök megjegyzései után 
az elöljáróság a közgyűlési határozatot a következőkkel 
egészíti ki:

1. Amennyiben a főpincérnek a százalékos felszolgálási 
díjból való részesedésen kívül egyéb jövedelmei vannak (sü
temény, trafik stb.), de az ezekből elért jövedelem nem éri 
el a megállapított minimális hőt 1 bért, a főpincér fizetése en
nek összegéig kiegészítendő.

2. A munkaadó tartozik a fizetőpincérnek — a felszol
gáló személyzet részére — megállapított minimális hetibért, 
valamint OTI járulékának n munkaadót terhelő felét a szo
kásos fizetési napokon megfizetni.

3. A főpineór. a leltárért csak akkor felelős, ha ez Iránt 
a felvételnél megállapodott és ezért megfelelő ellenszolgál
tatásban részesül. Törékeny leltárért és az üzem folytatásá
val járó természetes kopásért a főpincér még akkor sem fe-

O fner Márton tojásnagykereskedö
(Springut Henrik utóda)

Számos budapesti kávéház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Bvdopest, VI., V vári Pál uc«a 10, —

Garantált, tiszta cukorból főzött valódi
málna- és m eggyszörp, narancs 
és cllromlzö szörpök kaphatók

R. CIMERER ILONA, Vili., Baross-utca 113. Teiefon : 140-297

lelős, ha| a leltári felelősség viseléséért díjazásban részesük 
E  díjazás mértékének megállapítása — tekintettel az egyes 
üzemek különböző voltára —  mindenkor szabad megegyezés 
tárgya, -azonban a tényleges kárnál kevesebb nem lehet.

Az elöljáróság ezt a határozatot a Főpincérek Orszá
gos Egyesületével, valamint a testület tagjaival közli.

A Fó'pincérek Óvadék Szövetkezete kéri, hogy a testü
let tagjainak figyelmét hívjuk fel arra,, hogy főpincéreiktől 
óvadék gyanánt a szövetkezet által kiállított kezességi leve
leket, amelyek a vonatkozó törvényes rendelkezéseknek meg
felelnek, fogadják el.

Az cüőljáróság a kérelmet inagáévá teszi és a testület 
tagjait felhívja, hogy adott esetben a szövetkezet kezességi 
leveleit óvadékkép fogadják el.

Az ipartestületi munkaközvetítő február havi munkás
ságáról szóló jelentés bemutattatott és iralbtárba tétetett.

Két volt ipartesiileti tag tagdijhátralék elengedését cél
zó kérvényét az elöljáróság nem találta teljesíthetőnek.

Az Ipok-uak a hévízi ós balatonfüredi iparos gyógyhá- 
zak igénybevételére vonatkozó értesítése ismertet letett és 
tudomásulvételeit.

A napirend tárgyainak letárgyalása után
Dr. Strausz Vilmos bejelenti, hogy az értelmiségi mun

kanélküliség kormánybiztosa a bridge-szalón vezetőket iizlet-> 
szerzőknek minősítette, akiket be kell jelenteni. Minthogy ez 
sehol som történt meg, tagjaink ellen feljelentést tett amely 
feljelentések most kerülnek tárgyalásra. Nagyon természetes, 
hogy ha a konnán.vbiztoss&g állásfoglalását előzetesen közölte 
volna, a bejelentést .amennyiben ilyen kötelezettség fennáll, 
mindenki megtette volna. Viszont, ha valaki olyan, szemé
lyeket jelent be, akikre a bejelentési kötelezettség nem vo
natkozik, ugyancsak helytelenül já r  el. Kéri az ipnr+estiilo- 
tel és az iparbalósági biztos urat, legyenek a tagok segítsé
gére ebben az ügyben.

Di-. Kállay Albert iparhatósági biztos készséggel támo
gatja a testület tagjait és hajlandó az értelmiségi kormány- 
hiatosságnál eljárni. A megindítandó eljárások alkalmával 
kérjék szinkértők. a kereskedelmi és iparkamara, valamint 
az ipartestület meghallgatását.

Tihaméry Kálmán kívánatosnak tartja, hogy még a bí
rósági eljárás előtt informáljuk a kormánybiztossá got.

Kövessy Géza cipők kijelenti, hogy ebben az ügyben 
sürgősen eljár.

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

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

Dca&eU Tűz*te M .  tyépé&wnícHÖU 
y y á i a  U ü i& fy é p  {> & ztá tty a  :

Budapest, Vili, Bókay János u. 8-10.
Telefon: 138—881.

Tel,: 227-009
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E i s m e r t e n  a e g j o b b
F I U M E I  kávé tea

FUME KÁVÉBEHOZATALi TÁRSASÁG
Központ: V, Gresham-taota Teefon.' 185 — 93?

Ügyfelem Városligeti kávéházát eladni szán
dékozik

Értekezés : dr.9 Vajda Béla ügyvéddel, Budapest. 
VI., Andrássy ut 118. sz. alatt d. u. 5-től 7 ig.

Hivatalos rész
A vendéglátóipari trafikosik értelmiségi bejelentése

Az értelmiségi kormánybiztos ur 87.305—1941. számú 
értesítése szerint a ’ vendéglátóipar! üzemeikben lefolytatott 
helyszíni vizsgálatok 'alkalmával .a  kiküldött kormánybiztos
sági szakértők megállapították, hogy a szállodákban ven
déglőkben, kávéháziakban stb. foglalkoztatott dohányárusitók 
tevékenysége túlnyomó részben értelmiségi munkakörbe tar
tozik. ennélfogva — tekintet nélkül arra, hogy tevékenysé
güket saját számlájukra vagy megbízásból folytatják — ne
vezettek értelmiségi munkakörben foglalkoztatott alkalma
zottaknak tekintendők.

A velndéglátóiparl üzemekben foglalkoztatott dohány- 
árusok ennélfogva mint értelmiségi alkalmazottak jelenten- 

■ dők be és őket ez Értelmiségi Kormány biztosság, mint Ilye
neket fogja figyelembe venni.

Ezen Intézkedés következtében felhívjuk érdekéit tag*, 
társainkat, hogy az 1941. július 31-éig beadandó 4. szánni 
változási kimutatáson a dohányárusokat. mint nem értelmi
ségi munkakörből értelmiségi munkakörbe átminősitettcket 
jelentse be és a bejelentés megjegyzés-rovatában a követke
ző megjegyzést tüntesse fel’

„A Kormánybiztos Ur rendelőiére értelmiségi alkal
mazottnak átminősítve.”
Zárórameghosszabbitás a Mezőgazdasági vásár 

alkalmábál
A m. kir, belügyminiszter ur 167.213—1941. B. M. sz. 

rendeletével, a Mezőgazdasági Vásár tartamára (március 28- 
tól április 6 -ig bezárólag) a kávéházak és vendéglők zárórá
ját éjfélután kettő, a zenélést zárórát pedig ójfélután egy 

- órában állapította meg.

H Í R E K
A vigalmi átalányok kivetését tartalmazó értesítések 

most vannak kézbesítés alatt. Aki a kivetést sérelmesnek 
tartja, a kézbesítéstől számított 8  nap alatt, fellebbezhet,

Hávékázi és éttecmi abcoszok
fehér és színes kivitelben,

Szinnpomatos leüti abeoszok
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

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

Telefon: 1-892-92. I

MEZÖGYANI PEZSGŐGYÁR
VII. Almássy-utca 3. Telefon 423 594 OSIN O  -  FOR-YOU

Jat/asz. Budapest fötcayyo#, vicá##al 
telik me# a napsu#ocak közt, a 1/Vlezö- 
#azdasá#i lZását e##ik pavillonfában 
füc#e női kezek csáváznák, töltik milliók 
kedvencét, a (inam, illatos Cuba-szii/act. 
Cubának, a mesés, fuszeces n#u#atindiai 
szigetnek a vacázsa száll a ma##ao 
levegőben, ezec me# ezec ajak közt füs

tölő# a kellemes Cuba-szivac.

A fényiizési és forgalmi átalányok megállapítása Iránti 
könyvvizsgálatok még nem értek véget, Így az adóköziösség 
tagjai egyelőre a múlt évi átalányokat tairtoznak megfizetni.

A gyermeknevelés 1941. évi járulékegysége. Az Iparügyi 
miniszter 8.626—1941. XIII. szám .alatt az 1937:XXXVI. te. 
7. (§-a alapján — úgyis mint a kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi minisztérium vezetésével megbízott miniszter — a 
gyermeknevelés járulékegységét az 1941. évi január 1-től 
december 31-ig terjedő számadási évre 50, azaz Ötven pen
gőben állapította meg.

Taiioneszer/üdések kötésének uj rendje. Közöljük tagja
inkkal, hogy a vonatkozó miniszteri rendelőt szerint tanonc- 
ezerződést kötni és tanoncot felvenni csak az év bizonyos hó
napjában lobot. Tanoncszerződést kölni általában csak má
jus, június, július, augusztus, szeptember és október hóna
pokban szabad.

1839 m i  
102

BRAUN LIKÖR-BRANDY 

MÁRIA TERÉZIA-BRANDY 

ST. HUBERTUS LIKŐR 

KECSKEMÉTI BARACKPÁLINKA
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Alapított 1865. évbenH E N N E F E L D
• 120-26 
156.46

jégszekrénygyér

sl. (I, I ima 6. Tilefon: J:
Szab. jégszekrények, sörkimérő készülékek 
autóm, elektromos hűtőszekrények és hű

tőkamrán
C ím r e  ü g y e ln i :  c s a k  Ó í i r e a  6 .

Jéghüíéses és 
önm űködő elektromos 

fagylaltkészitőgépek 
konzerv átorok és 

jégkészitők

Kedvező fizetési feltételek ! 
Árjegyzék ingyen és bérmenlve

Könyvelési kötelezettség. Az uj n dót örvény szerint ;t 
könyvelési kötelezettség úgyszólván mindenkire! kiterjed, aki 
kereső tevékenységet folytat. Nem terjed ki « kötelezettség 
olyan önálló Iparosokra, akik segéd nélkül, vagy legfeljebb 3 
segéddel dolgoznak. A könyvelési kötelezettség teljesítésé
nek módját az 11)27. évi 300—P. M. sz. rendelet 50 S-a 
tartalmazza. Testületünk egy. n rendelet szabályainak meg
felelő könyvelési könyvet készített, amelyet a székesfővárosi 
m. kir. pénzügyigazgatóság 1023. okt. hó 27-án 37.978/1023. 
Vlla. szám álhitt kelt rendeletével jóváhagyott. E  könyv pél
dányai 5 pengőért testületünk Irodájában kaphatók,

Az Árkormánybiztossag álköltözött uj helyiségébe. Az 
Árellenőrzés Országos Kormány biztossága az eddigi Hu-
nyisdy János utcai helyiségeiből ezen a héten átköltözött a 
Nagymező utca és Érsek utca sarkán lévő kétemeletes is- 
kolaépiiletbe. Az uj telefonszám pedig 428—560.

/egyenes nyaraltatni akció. A Föpinccrek Országos 
Egyesülete és Óvadék Szövtkejzete csillaghegyi üdülőtelepén 
folyó éiyl május, jiinius havában teljesen ingyen nyaraltat 
olyan öreg kávésokat, vendéglősöket, főpincéreket ás felszol
gálókat. akik erre rászorulnak. Kérvényeket kizárólag írás- 
bon a Főpincérek Országos Egyesülete üdülőtelep alap bizott
ságának (VII. Erzsébet krt. 44.) kell beküldeni.

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V ili., József 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 hü marad ahhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja és 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel
jenek.
fa la to n : 139-277__________ Saját p6rh6lde.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XlV. Cserei-u. 14. 
Telefon : 2-960-86, 2-968-94.

________________ Uj telefon: 426—117.________________

Ifi. GrUnwaldl Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

Vörösréz és vasedény ónozásokAlumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

Javítások
G I o b I 1 1 l i t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon: 330-744.

Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-téloak. teáskannák, evő
eszközök. kertibutorok. sörkimérők. bo ki
mérőasztalok Uj é l  h a s i n á l !  állapotban.

H EX N E R üzletberendezés! vállalat 
______________Budap— t, V I., K lráyl-ntca 25 . »»ám

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

Ajánlja dúsan felszerelt raktárót. u. m .: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, parafadueók,címkék slb. 

Telefon : 423 329. 423-3Í3.

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

Budapest. VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvizcsak Szent Lukács védjeggyel eredeti

*
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