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

Május 6 .ig megfizetendő' a vigalmi adóközösségben 
nem levő, merni átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Május 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
május havi forgalmi és fényezési adóátalányukat.

Május 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 23-án (szerdán) délután 1 órakor elöljáróság! 
ülés az ipartestiilet tanácstermében.

Április 25-ig be kell adni a személyzeti lcelresetl adóra 
vonatkozó illetmény-jegyzékeket és befizetendő a személyzet 
Illetményeiből levont kereset i -, külön, és rokkaint adó.

Május 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér első 
részlete. —

Május 5-ig tartoznak bejelentetni a székesfővárosi m. 
Mr. Pénzügyigazgatóságnál kávé- és teakészletüket azok, 
akiknek 1939. évi október bő 8 -án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Május 5-ig be kei! jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csókoládegyurma április 30-iki készletét a m. kir. kereske
delmi hivatalnál (V,, Rudolf rakpart 6 .)

BUDAPEST! KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TE3CSARNOK R. T.

Telefon: 228-458. Sürgöny m : Közte].
TEJIVÓ CSARNOKOK

IV. Kecskeméli u. 5.
V. Erzsébet téri kioszk
V. Berlini tér 9,
VI. Teréz krt,32,
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben
VII. Károly Király ut 3/c.
Pünkösdfürdő

I

350 FIÓK
árusítja a fővárosbon és kör

nyékén
„KÖZPONT! néven  

a M véló m inőségű ism ert 
PASZTŐ RÖ ZÖ TT k ann a  

é< n a ln ck  teje*  
HABTEJSZINT K uVÉTEJ  

SZINT. TEJFELT, 
P A SZTŐ R Ö ZÖ TT CSE- 
M EGEVAJAT YOGHUf*- 

TOT
KRÉM SAJTOT stb .

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

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

Meghívó.
Á Budapesti Kávésok Ipartestületénelc elöljáró

sága folyó évi április 23-án (szerdán) dél
után 1 órakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre az elö ljáróság t. tag ja it m eghívja. 

Budapest, 1941. április 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géze s. k

főjegyző elnök

! I Gráf Teleki Pil I
i Gyászlobogók lengése, európai háború ágyutüzs 
I közepette temette el Magyarország tragikus halált 

halt miniszterelnökét, gróf Teleki Pált.
E  gyászos esemény okozta fájdalomban mi is 

mint magyar polgárok, a magyar dolgozók kis cso
portja, igaz szívvel veszünk részt.

Nem, a mi feladatunk, hogy Teleld Pál mun
kásságát, életét, fáradozásait ismertessük és mél
tassuk.

Mi csak azt érezzük, hogy Teleki Pál elhunyta- 
val a legjobb és legkiválóbb hazafiak és vezetők 
egyikét vesztettük el, akinek emlékét a magyar tör
ténelem fogja az utókor számára megőrizni
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Nép- és családvédelmi pátadó
A Budapest.1' Közlöny 1911 március 15 i 62. 

száana közli a m. kir. pénzügyminiszter 79.000— 
1941. V ili. számú rendeletét a nép- és családvédel
mi pótadó kivetése és kezelése tárgyában.

A rendeletből: 1. §. Nép- és családvédelmi pót
adót tartoznak fizetni:

1. a jövedelemadó,
2. a társulati adó, ,
3. a tant'iemadő és
4. az általános kereseti adó fizetéséire kötele

zettek.
2. §. (1) A nép- és családvédelmi pótadó alapja:
1. az adóévre kivetett jövedelemadó, továbbá a 

társulati és tantiemadő,
2. általános kereseti adó alá eső adózóknál az 

adóévre kivetett általános kereseti adó alapjául 
szolgáló adóévet megelőző évi tiszta jövedelem.

S a l g ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemttkölcsönzö

A lagmademebb berendezés. Mosás lágyítóit vízben 
VI, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 116-285

t2) Az adóévet megelőző év tiszta jövedelmé
nek (általános kereseti .adó alapjának) az adóévre 
kivetett általános kereseti adó húszszorosát kell te
kinteni abban az esetben, ha az általános kereseti 
adó az 1940;XXI1. te. 21. §-ában megállapított adó
tételek szerint vetették ki. Ez esetben tehát a nép
es családvédelmi pótadó kivetésének alapjául az adó
zó terhére kivetett általános kereseti adó húszszoros 
összege szolgál.

(3) Ha az általános kereseti adó alapja az 500 
P-t, tényleges adót fizetőknél pedig a kivetett álta
lános kereseti adó összege a 25 pengőt nem ért el, 
az általános kereseti adóalap után a nép- és család- 
védelmi pótadó kivetését mellőzni kell.

3. §. (1) A nép- és családvédelmi pótadó kive
tési kulcsa a jövedelemadó, a társulati adó és tan- 
liemadó fizetésére kötelezetteknél az adóévre kive
tett jövedelemadónak, továbbá a társulati- és tan- 
tiemadónak 20 százaléka, az általános kereseti adó 
fizetésére kötelezetteknél pedig az adóévre kivetett 
általános kereseti adó alapját képező adóévet meg
előző évi tiszta jövedelemnek 2 százaléka.

(2) Azokban a községekben (városokban), 
amelyekben az általános kereseti adó kivetési kul
csa a 6 százlókot meghaladja, a  nép- és családvédel
mi pótadó kivetési kulcsát oly mértékben kell 
csökkenteni, hogy a nép- és családvédelmi pótadó az 
általános kereseti adóval együtt se haladja túl az 
általános kereseti adóalap 8 százalékát.

(3) Az általános kereseti adó alapjául szolgáló
adóköteles tiszta jövedelem alapján kivetett nép- és 
családvédelmi pótadó összege nem haladhatja meg 
az 1929:XXII. te. 5. §-ában megállapított kedvezmé
nyes adókulccsal kivetett általános kereseti adó 
összegét. i ' "

(1) A nép- és családvédelmi pótadó kivetéséről 
az érdekeltek az adóívből értesülnek.

(2) A kivetett adó jogossága és mérve ellen az 
adózó az adóiv kézbesítését követő 15 napon belül 
a közigazgatási bizottság adóügyi bizottságához 
fellebbezéssel, ennek határozata ellen pedig a kéz
besítést követő 15 napon belül a közigazgatási bíró
sághoz panasszal élhet.

t3) A jövedelemadónak, a társulati és tantiem- 
adónák, illetőleg az általános kereseti adó alapjá
nak bármelyen c'imen történő törvényes változása
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rendeljen R Cimerer Ilona bornasykereskedőnél. 
Ízléses palackozás Olcsó árak.

Kiváló minőség.
Vili, Baross u. 113. Telefon 140*297

Kérjen árajánlatot!
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esetében az ezek alapán kivetett nép- és családvédel
mi pótadót is hivatalból megfelelően helyesbíteni 
kell.

10. §. Jelen rendelet kihirdetése napján, 1941. 
március 15-én, az. 1941. évi január hó 1. napjától 
kezdődő hatállyal lép életbe, s ettől az időtől kezdve 
a községek és városok ínség járulékot ki nem vet
hetnek.

Hivatalos rész
II terraszok engedélydijának fizetése

A székesfőváros polgármestere 50.925—1941. 
V. ü. o. számú határozatával a következőket kö

zölte :
A Budapesti Kávésok Ipa* testületé azt kérte, 

adjak engdélyt arra, hogy az. üzleti előkertek enge-

M C H K A  é s  TÁÍÍSA

KERTEKBEN
TERRASZOKRA

NA^^S, ESŐVÉDŐ 
PONYVASZERKEZETEK

oyorot Adatra. aiAtAmasztás h íik Oi 
NAP £0 VÍZÁLLÓ PONYVÁVAL

. -d íj t a l a n  k ö l t s é g v e t é s  • o l c s ó  Ar a k  • e l s ő r e n d ű  m u n k a -

törv. y íove. '_________ RtrefttNcutK a  túloldalon.
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Agua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
délydiját az érdekelt iparosok három részletben fi
zethessék meg.

Az előterjesztett kérelemre a pénzügyi ügy
osztály jelentette, hogy érvényben levő jogszabá
lyok1 szerint a hatósági dijat — s ilyen a járda- 
foglalási engedély is — egyösszegben kell megfi
zetni. Jelentette egyúttal, hogy egyes kerületi elöl
járók által az elmúlt évben ettől eltérően folyta
tott téves gyakorlatot a számszék ismételten kifo
gás tárgyává tette annál is inkább, mert a székes- 
főváros gyalogjáróinak a kávéházi, vendéglői és 
cukrászdái ölőkertek által való elfoglalása és hasz
nálása ügyében alkotott 602—1898. kgy. sz. sza
bályrendelet is előírja az üzleti előkertek haszná
lati dijának egyszerre, illetve előre való fizetését.

Miután az említett jogszabályok hatályon kí
vül helyezése vagy ellentétes rendelkezés megté
tele hatáskörömet meghaladja, az előterjesztett 
kérlmet nem áll módomban teljesíteni.

Erről a polgármesteri V. és VI. ügyosztályt, 
a  kerületi elöljáró urakat és a Budapesti Kávésok 
Ipartestületét, VIII., József körút 38. értesítem.

Budapest, 1941. március 27.
Dr. Bódy s. k. 
alpolgármester.

I  főpincérek helyzetének rendezése
Ipartestületünk folyó évi március 5-én tartott 

rendes évi közgyűlésén, valamint március 26-án 
tartott előljárósági ülésén a kávéházi főpincérek 
helyzetének rendezése tárgyában a következőket 
határozta el:

1. A főpincér az üzem érdekében semmiféle 
anyagi szolgáltatással (gyufa, fogvájó, újság, szó- 
dalbdcarbona, teljes OTI járulék stb.) nem terhel
hető meg.

2. A főpincérnek — a fennálló rendelkezések 
szerint — amennyiben a kiszolgálási dijon kívül 
egyéb jövedelme nincsen, a heti fizetést meg kell
adni. . ':'!'%• ! i*’'' 1

Amennyiben a főpincérnek a százalékos felszol
gálási díjból való részesedésen kívül egyéb jövedel
mei vannak (sütemény, trafik, stb.) de az ezekből

elért jövedelem nem éri el a minimális hetibért, a 
főpincér fizetése ennek összegéig kiegészítendő.

3. A munkaadó tartozik a fizetőpincérnek — a 
felszolgáló személyzet részére megállapított leg
kisebb hetíbórt, valamint OTI járulékának a mun
kaadót terhelő felét a szokásos fizetési napokon 
megfizetni.

4. A törvényes határt meghaladó óvadékok — 
amelyek a 77-724—1928. K. M. sz. rendeletben elő
irt összegeket túllépik, haladéktalanul visszafizeten
dők.

5. A főpincér a leltárért csak akkor felelős, ha 
ez iránt a felvételnél megállapodott és ezért meg
felelő ellenszolgáltatásban részesül. Törékeny lel
tárért és az üzem folytatásával járó természetes ko
pásért a főpincér még akkor sem felelős, ha a lel
tári felelősség viseléséért díjazásban részesül. E  dí
jazás mértékének megállapítása, tekintettel az egyes 
üzemek különböző voltára, mindenkor szabad meg
egyezés tárgya, azonban a tényleges kárnál keve
sebb nem lehet.

6. A Főpincérek Országos Egyesületének köz
lése szerint vannak munkaadók, akik főpincéreiktől 
óvadék helyett készpénzkölcsönt vesznek fel, vagy 
a napi bevételek elszámolása címén nagyobb összegű 
hiteleket (könyv jó) vesznek fel, illetőleg ezt az 
alkalmazás feltételéül állítják fel.

A közgyűlés kimondotta, hogy az ilyen esete
ket teljes mértékben elitéli és amennyiben azokat a 
testületnél bejelentik, a testületi szék előtt az el
járást megindítja.

Ismételten falhivjuk az érdekelteket, hogy az 
ilyen szabályellenes megállapodásokat haladéktala
nul szüntessék meg.

Végül figyelmeztetjük azokat, akik a 106.303— 
1940. K. K. M. sz. rendelet 2. §-ában előirt bejelen
tési kötelezettségüknek eddig nem feleltek meg, be
jelentéseiket a főpincér nevének, belépési idejének 
közlésével haladéktalanul tegyék meg, mert kényte
lenek leszünk ellenük — minden további értesítés 
nélkül — a rendelet 7. §-ában előirt kihágás'i eljá
rást megindítani.

8.277-1941—K. é.—1-1. ■ • ''"

Nyári üzemek készletei
A háztartásokban és a vendéglátó ipari üze

mekben tartható élelmíszerkészletek korlátozása 
tárgyában kiadott 280—1941. M. E. számú rende
let hatálybalépése óta a csak nyári évadban működő
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f i A M R á T  vásá ro ln i bizalom  d o lg a .
Ezért rendeljen friss és szárított 

gombát WAGNER ISTtfAN gombakereskedelmi válla" 
latnál, IX, Központi Vásárcsarnok, 7*15. számú fülke,— 
Telefonhivó: /8M41. Vidékre postán, helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba

saláta.
Mazol é s  száríto tt gom bát vaszak .

vendéglátó ipari üzemek érdekképviseleti szerveitől 
és a nyári vendéglők üzembentartói részéről is több 
kérelem) érkezett hozzám, az ezeknek az idényüze
meknek birtokában tartható készletek beszerzése és 
tárolása tekintetében útmutatás megadása iránt.

Szives tudomás és az alárendelt közélelmezési 
hatóságok tájékoztatása végett közlöm Méltóságod
dal, hegy nem teszek észrevételt az ellen, ha a nyá
ri évadban működő vendéglátó ipari üzemek 
(gyógy- és üdülőhelyek, penziók, stb.) már most 
beszel zik és tárolják ütemeik részére azokat az 
élelmiszerkészleteket, amelyeket a 280—1941. m . E .
számú rendelet 1. §-ának (2) bekezdése lehetővé 
tesz.

Az üzemek készlet-tárolása során természete
sen figyelemmel kell lenni a hivatkozott rendelet 2. 
§-ának (2) bekezdésére, amely szerint ezek az üze
mek sem tarthatnak birtokukban az 1940. vagy ko
rábbi évben termett buzaorleményből vagy száraz- 
l’őzclékfélékből többet (280—1941. M. E, sz. rend. 
1. §. (1) bekezdés a )—b) ’ mint amepnyi átlagos 
vendégforgalmuk alapján 1941. évi augusztus hó 
15. napjáig szükséges.

Természetes, hogy azoknak a vendéglátó nyári 
üzemek tulajdonosainak (felelős vezetőinek) részé
re, akik a fentiek szerint engedélyezhető készletek
kel már most is rendelkeznek, a 280—1941, M. E. 
számu rendelet hatálya alá eső élelmiszerek további 
beszerzése nem engedélyezhető. Ha pedig a nyári 
vendéglátó üzem tulajdonosa (felelős vezetője) már 
most akkora készletet tart birtokában, amely a 280 
—1941. M. E. számú rendelet 1. §-ának (2) bekez
dése szerinti mennyiséget meghaladja — a megen
gedett mértéken felül birtokában lévő készleteit a 
rendelet 4. §-a értelmében beszolgáltatni köteles.

Budapest, 1941. február hó 22 én.
A miniszter rendeletéből: 

Bárányos s. k. 
miniszteri osztályfőnök.

P. H.
A másolat hiteléül:

Budapest, 1941. április hó 
Zombory G. s. k. 

irodavezető h.

Látogasson meg a Vásáron az 
olasz pavilonban

LA PAVONI K i

(

Kávéházi kávéfőzőgép 1 — 12 adag percenként, 
asztalalatti kazánnal

K Á V É 
Ő R L Ő

A D A G O L Ó

H angi Kfunniík.
S I M O N  K Á R O L Y  
B U D A P E S T ,  V |.f CSENGERY-U. 82. 

TELEFON: 127-913.
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Kávésok figyelmébe! 
Nikkeiexés és chromozás az 54 éve 
fennálló Kemenes Géza cégnél eszközölhető 
Bpest, Bókái János ucca 22. Tel.: 144—846.

Ipari ügyek
Körlevelek'.

Legutóbbi értesítésünk óta a következő körle
veleket adtuk k?i:

8. A cukrászipari termékek újabb áremelésé
nek engedélyezése. Törzslapok beküldése.

9. A liszttel való gazdálkodás szabályozása.
10. A kiszolgáltatható ételek újabb szabályo

zása. -
11. Az ipari cukor után fizetendő fogyasztási 

adó és kincstári árrészesedés, világítási korlátozá
sokról szóló rendelet módosítása, husáru forgalmá
nak korlátozása, 'ipartestületi munkaközvetítő hiva
talos óráinak megállapítása.

12. Munkaidőrendelet felfüggesztése, légoltalmi 
rendelkezések betartása.

Fenti körívetekben foglaltak fontos ipari 
kérdésekre vonatkoznak, tehát kérjük testületünk 
tagjait, hogy a körleveleket tanulmányozzák és őriz
zék meg.

A bridge szalonok ügye.

Mint a lapok !is közöltéle, néhány kartársunkat 
az Értelmiségi Kormánybiztosság feljelentésére sú
lyosan megbüntették, mert a bridge-szalonvezctőiket, 
akiket a kormánybiztosság üzletszerzőknek (ügynö
köknek) minősített, akiket az 1939 :IV. te. értelmé
ben be kellett volna jelenteni. Az érdekeltek a ren- 
dőrbiróság ítéletét megfellebbezték. A testület ez 
ügyben részletes előterjesztéssel fordult az Értel
miségi Munkanélküliség Kormánybiztosához, kinek 
döntését közölni fogjuk.

A főpincéreket szabad napjukon

helyettesitő alkalmazottak ügyében ugyancsak kér- 
déssel fordultunk az Értelmiségi Munkanélküliség 
Kormánybiztosához, akinek döntését annak idején 
közöljük.

Vigalmiadó kivetése

elleni fellebbezések benyújtásának határideje lejárt. 
A fellebbezési bizottság a közeli napokban fogja 
tárgyalni a beérkezett felszólamlásokat.

A fény űzési és forgalmi adóközösség 
vizsgálatai befejeztettek ós az átalány megállapítá
sára vonatkozó tárgyalások megkezdődtek. Sajnos 
a hatóságok az átalány összegét tekintélyes összeg
gel akarják felemelni. A tárgyalások befejeztével 
az adóközösség közgyűlése fog határozni.

H Í R E K
Elöljárósági ülés

Felhívjuk előljárósági tagjaink figyelmét, hogy 
testületünk elöljárósága f. évi április hó 23-án 
(szerdán), déli egy órakor tartja április havi ülé
sét. Kérjük az elöljáróság és számvizsgáló bizottság 
tagjait, hogy az ülésen minél nagyobb számban 
vegyenek részt.

fl vendéglátóipar képviselete a kereskedelmi és ipar
kamarában

A m. kár. kereskedelmi miniszter a kamarai 
véleményező bizottságba Gnndel Károlyt, a vendég
látó ipar egyik legkiválóbb tekintélyét nevezte ki. 
Meg vagyunk győződve, hogy Gundel Károly, ak1: 
eddig is több cikluson át volt a kamara tagja és 
képviselte a vendéglátó ipart, feladatát a jövőben 
fa — a mostani nehéz viszonyok között — kiválóan 
fogja betölteni.

fl földmivelésiigyi miniszter szabályozta a sajt minfi- 
ségét és forgalombahozatalát
Négyféle minőséget állapított meg: tejszinsajt, 

kövérsajt, félkövér sajt, soványsiajt néven és ezekre 
egyenként meghatározta a legnagyobb megenged
hető Víztartalmat és a megkívánt legkisebb zsírtar
talmat. Megállapítja továbbá a rendelet az úgyneve
zett egységes trappista félkövér sajt minőségi kö
vetelményeit és készítési módját. A sajtok minősé
gét illetően a rendelet olyan jelzéseket tett kötelező
dé, amelyek alapján az ellenőrző közegek és a fo
gyasztó közönség könnyen tájékozódhat. A félkövér 
kemény és félkemény sajtok felületén olivzöld, a 
soványkemény és félkemény sajtok felületén pedig 
fekete sáv feltüntetése kötelező, ezenkívül a sajt 
készítéséhez felhasznált tej eredetét fa fel kell tüntet
ni. Tehéntejből készült sajtokon a „tehén tejből ké- 
iszült’* megjelölés csak azoknál a sajtoknál köte
lező, amelyek eredeti jellegüknél fogva nem tehén
tejből szoktak készülni, mint a roquefort, ostyepka, 
stb. A juhtejből készült sajtok burkolatán minden
kor a juhtejből készült” megjelölés fogja a közön
ségé.' az áru eredete felől megbízhatóan tájékoz
tatni
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Mit eszik a pesti ember?
Budapesten egy ember évente 6 mázsa élelmi

szert fogyaszt. Ebből a mennyiségből mintegy 240 
kg. állati eredetű: hús, zsír, baromfi, tojás, tej, 360 
Lg. pedig növényi eredetű, tehát burgonya, zöldség, 
gyümölcs, gabona és száraz füzetek. A pesti ember 
évi gyümölcsfogyasztása átlagban 76 kg.
Meghosszabbították a hadikölcsönök bejelentési határ

idejét
A had i kölcsö nkötvények bejelentésére, illetve

letétbe helyezésére vonatkozó és eddig március 31- 
ben megjelölt határidőt a kormány 2.310—1941. M 
E. pz. rendelettel 1941. évi április hó 30-'ig arueghosz- 
szabbito'ta.
Értelmiségi a’ kalmazott a szállodaportás

Az értelmiségi kormánybiztosság közölte a 
Izállpdás ípartestü Lettel, hegyi a budapesti szállo
dákban lefolytatott helyszíni vizsgálat alkalmával a 
szakértők megállapították, hogy a szállodákban 
foglalkoztatott portások túlnyomórészt értelmliségi 
munkakörbe tartozó tevékenységet fejtenek ki. 
Ezért a szállodaportásokat a jövőben értelmiségi 
munkakörben foglalkoztatottaknak kell tekinteni A 
legközelebbi bejelentésnél már ilyen értelemben kell 
a szállodaalkalmazottak névjegyzékét összeállítani'. 
Megakadályozzák a szinleges iparűzést.

A szinleges iparűzés megakadályozása cé1 iából 
követendő eljárásra vonatkozóan a kereskedelem
ügyi miniszter részletes utasítást adott az iparha
tóságoknak. Ebben megállapítja a miniszter, hogy 
szinleges iparűzés esetén az ipart és a kereskedel
met jogosulatlanul üzók és ezért a kihágást eljárást 
haladéktalanul folyamatba kell tenni és a tényleg 
(gyakorló személyt, mint tettest, azt pedig, akinek 
íiz iparjogositványát felhasználva a színleges ipar
űzést folytatják, mint bűnrészest kell megbüntetni. 
Ilyen esetben gondoskodni kötelesek a hatóságok az 
üzlet azonnali bezárásáról és joguk van a hatósá
goknak a szinleges iparűzés miatt folyamatba tett 
eljárás során a terhelt egész árukészletét lefoglalni 
és a büntető Ítéletben az árukészlet elkobzását is el
rendelni.
A cukrászdái ülővendégek fogyasztásával foglalkozik 

az árkormánybiztos
A cukrásza párosok számára réjgi probléma az 

ülővendégek ügye. Lehetetlennek tartották ugyanis 
a cukrászok azt, hogy valaki beüljön a helyiségük
be és ott egy darab sütemény mellett órákon át 
tartózkodjon. Hiszen az ülővendégek kiszolgálása 
meglehetős rezsiköltséget is emészt fel. A kérdést 
a szakma egyes tagjai úgy oldották meg, hogy fel
árat számítottak az Íilövendégek részére, mások vi

szont megállapították azt a minimális összeget, 
amennyit az ülővendég fogyasztani köteles. Az 
üggyel most az árkarmánybiztosiság is foglalkozni 
kíván. A problémát 'illetően a cukrászipartestület 
körkérdést intézett tagjaihoz, a válaszokat felter
jesztették a kormánybiztossághoz és majd ott tör
ténik döntés a cukrászdái ülővendégek fogyasztása 
tekintetében. Ezzel egyidejűén foglalkozik a kor- 
mánybiztosság azzal a kérdéssel 'is, hogy a cukrász
dái alkalmazottak százalékos vagy tetszósszerinti 
borravalót kapjanak.
Nincs kávé Törökországban

Törökországban erős kávóhiány lépett fel. Az 
étkezőkocsikban nem szolgálnak fel többé kávét s 
az ankarái és isztanbuli kávéházak készletei is 
kimerültek. A török lapok azzal vigasztalják a közön
séget, hegy néhányezer zsák kávé Portsaidon ke
resztül már útban van Törökország felé. A zugke
reskedelemben a kávé ára ugrásszerűen emelkedett.
Jóízű a kukoricás kenyér

A magyar fogyasztóközönsíég' bizalmatlanko
dással várta a kukoricás kenyeret. Félt, hogy majd 
nehéz, élvezhetetlen kenyeret J<ap, amire az első vi
lágháború már példát adott. Akkor bizony ehetet
len, rossz volt a kukoricás kenyér, most azonban 
éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk. A mostani kuko
ricás kenyér nem csak jó és kitűnő izü, de a minő
sége is megjavult a tisztán EB lisztből készült, né
ha kesernyés 'izü, barna kenyérrel szemben. A kuko
ricaliszt igen megjavította a kenyér izét és minősé
gét, ezt mindenhol, még a vidéken is elismerik a 
fogyasztók. Vannak, akik azt mondják rá: „Soha 
rosszabb kneyeret ne adjon az Isten!” Ha nem vol
na jó a kukoricás kenyér, nem fogyna, már pedig 
fogy és ez is értékmérője.
Iparjegositványok kiadásának korlátozása

A kormány rendeletet adott k‘i egyes iparjogo- 
sitványok kiadásának korlátozásáról. A rendelet ha

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

Dcatek Tecenc oki. gé é̂szfnecnak yép- 
$ t y á c a  U ü t 'á f r é p o s v t á t y .a  :

Budapest, V ili, BókayiJános u. 8-10.
Telefon: 133—881.
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tálybalépése után bármilyen árucikkel való nagy- 
kereskedés gyakorlására jogosító iparigazolvány 
a agy iparengedély kiadása a törvényes föltételek 
igazolása esetéen is megtagadható, ha az ipariga
zolvány vagy'iparengedély kiadása a kivételes gazda
sági viszonyok miatt közérdekből nem kívánatos. 
Ennek a rendelkezésnek hatályát az illetékes minisz
ter bármilyen már kereskedésre vagy iparra is ki
terjesztheti. Bármilyen kereskedésre szóló ipariga
zolvány vagy iparengedély nem ad jogot áruk adás
vételének közvetítésére; erre külön iparigazolványt 
kell váltani.

A szódavíz közszükségleti cikk
A nyíregyházi törvényszék tizenkét mátészal

kai vendéglőst árdrágító visszaélés vétségével vá
dolt, mert a szódavíz literjéért 40 fillért, a féllite
res üvegekért pedig 20 fillért követeltek. Az uzso- 
rabilóság valamennyi vádlottat felmentette azzal, 
hogy a szódavíz nem közszükségleti cikk, nem is 
gyógy v í z . A vádhatóság az Ítélet ellen semmisségi 
panaszára a Kúria kimondta, hogy a szóda
víz közszükségleti cikk, ennek ellenére azonban 
jóváhagyta az uzsprabiróság felmentő Ítéletét azzal 
a megokolással, hogy a vádlottak a követelt árral 
nem lépték túl azt a határt, mely az árdrágítás meg
állapítását indokolttá tenné.

Mustos vagy gzőlőmustos fagylalt
A szőlőnek citromlé helyett fagylalthoz való 

használatához külön engedélyre nincs szükség, mert 
a 48.400—1932. F . M. számú rendelet 3. §. la . be
kezdésének 1. pontjában felsorolt gyümölcslé fogal
mában a szőlőlé természetszerűleg bentfoglaltatíik.

A sűrített mustot a 48.400—1932. F . M. számú 
rendeletben megjelölt határértékek között a sűrí
tett must a fagylalt készítéséhez jelzésű kötelezettsé
gek nélkül felhasználható abban az esetben, ha a 
sűrített musttal a fagylaltkészátménybe vitt cukor 
a fagylalt összes cukortartalmának 25 százalékát 
nem haladja meg.

Ha azonban a bevitt sűrített must cukortartal
ma a fagylalt összeukortartalrpának 25 százaléká
nál nagyobb, akkor a fagylaltot „mustos vagy szőlő- 
mustos fagylalt” néven kell forgalombahozni (pl. 
mustos eperfagylalt). (170.396—1941. VII. 2 F . M.

Hét százalékra mérsékelték Kolozsváron a vendég
látóipar fényüzési adóját

A kolozsvári vendéglátó ipart munkaaadók kül
döttsége eljárt a pénzügyminisztériumban és a 
kereskedelmi minisztérumban, ahol a nehéz helyzet
tel küzdő kolozsvári vendéglátóipar terheinek meg* 
könnyítését kérték. A pénzügyminisztéríumban má
ris intézkedtek, hogy Kolozsvárott a fényüzési fór. 
galnVi adót hét százalékra szállítsák le. ígéretet kap
tak továbbá a küldöttség tagjai az átalányösszegben 
ítmegállapított 4 százalékos forgalmiadó mérséklésé
re is. A küldöttség a kereskedelmi minisztériumnál 
is eredményesen járt el. A minisztérium ugyanis a 
februárban kiutalt cukormennyiségen felül még 7 
mázsa cukrot juttatott a kolozsvári vendéglősök ré
szére.

Szanatóriumokra nem kötelezőa százalékos borra
valórendszer

Az egyik szanatórium alkalmazottja följelen
tette a vállalat vezetőségét azon a címen, hogy a 
szanatóriumi szobaárak után szedett kiszolgálási di
jak megcsonkítva osztotta szét az alkalmazottak 
között. A Kihágási Tanács a szanatórium vezető
ségét fölmentette a vád alól azon a cimen, hogy a 
borravalórendelet csupán.szállókra, penziókra és 
kávéházakra vonatkozik.

Hat hústalan nap Görögországban
Görögorszgban a hústalan napok számát ötről hat
ra emelte a kormány. Ezek szerint most csak vasár
nap szabad húst fogyasztani Görögországban.

A társadalombiztosítási értékhatárok felemelése
Már akkor, amikor a munkabérek és fizetések 7 

százalékos emelése megtörtént, azonnal tisztában 
voltak szakkörök azzal, hogy a biztosítási értékha
tárok megváltoztatása szükséges, mert különben a 
biztosítottak .egy jelentékeny hányada a biztosítási, 
kötelezettség alól kiesnék. A belügyminisztérium 
most készíti az erre vonatkozó rendelettervezetet. 
A Magyar Munkaadók Központja ennek ellenében 
azt javasolja, hogy az értékhatárok csak 7 száza
lékkal, tehát annyival emeltessenek fel, mint ameny- 
nyivel a fizetéseket emelték s igy a béremelés előtti 
állapot megmaradna.

a  O á v é s t k
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Ételkorlátozás Svájcban
A háborús viszonyok nehézségéi nemcsak a 

hadviselő, hanem a semleges országokban is külön
féle kényszerrendszabályokat tesznek szükségessé. 
Az élelmiszerellátás Európa valamennyi államában 
teljesen vagy részben hatósági szabályozás alá került, 
de számos országban egyéb téren is kénytelen a 
kormány többféle korlátozást életeléptetn'i. Így 
Svájcban főként az energiagazdálkodásban vált 
szükségessé a minél nagyobb takarékosság. Már 
májusban kénytelenek voltak a hatóságok a meleg- 
vizszolgáitatás erős korlátozását elrendelni, a szö
vetségi tanács rendelete értelmében, pedig már jú
lius óta este 9 óra után a vendéglátóipari üzemekben 
meleg ételeket felszolgálni tilos. A tilalom 'italokra 
ítej, kávé, tea, stb.) nem vonatkozik és nem terjed 
ki a katonái parancsnokság alatt álló üzemekre. 
Egyébként szigorúan megkövetelik a rendelet betar
tását. A visszaélések elkövetőit súlyos pénzbírságon 
felüli a .tüzelőanyagellátásból való kizárás is sújt
hatja. A rendelet a  svájci vendéglátóipart mai, 
amúgy is válságos helyzetében rendkívül érzékenyen 
•érinti.
Rengeteg elhelyezhetetlen kávékészlei van Holland- 

Indiában
Normális években a holland-indiai kávéterme- 

iés egymillió zsák volt s ezt mindig el lehetett he
lyezni az európai államokban. Most, hogy az euró
pai piacok nem jönnek többé számításba, a kávét 
Amerikában, Afrikában és Ausztráliában próbálják 
•elhelyezni, eddig azonban csak az utóbbi helyen tud
lak  eladni 15.000 zsákot. Ilyenformán a holland
indiai kávétermelők és kereskedők helyzete rendkí
vül súlyos.
Százhuszonhét éve készítenek konzerveaet

Parisból jelentik: A napokban volt 127-ik éve 
■ja konzervdoboz, illetve a  konzervkészitós feltalálá
sának. Az első fémdobozokba zárt konzervek az 
1813-ik évben kerültek forgalomba. A szardínia 
•zöldborsó és paradicsom konzervek 1820-ban már 
mindenfelé ismertek voltak, de a húskonzerveket 
csak a krimi háború idején fogyasztották először a 
francia és angol expediciós hadsereg tagjai- A vi
lágháború 4 évében az angol hadsereg 250 millió 
corned beef-t fogyasztott. A brit birodalomban 
1939-ben 1100 millió doboz húskonzervet gyártot
tak és ugyanannyit vittek be külföldről. A konzerv- 
készités módját egy francia cukrász, Francois Ap- 
pert találta fel.
Robbanó hurka

Egy harzvidéki német faluban történt az alábbi 
különös eset. Vacsora után a család a kályha körül

Kávéházak számára nélkülözhetetlen!
Időt és pénzt takarít meg, ha a jólbevált, világhírű

„ALEXANDERWERK"
Nagykonyhagépeket használja. Okvetlenül te
kintse meg gépeinket a Budapesti Nemzetköz 

Vásáron
Vezérképviselet:

E R D Ő S  P Á L
hús- és élelmiszeriparigép nagykereskedő 

BUDAPEST. IX MESTER U. 57.
Telefon ; 342—946.

ülve beszélgetett, amikor hirtelen dörrenést hallot
tak és kialudt a villany. Hamar petróleumlámpát 
gyújtottak, hogy megállapítsák, mi történt? Ekkor 
látták, hogy a vaskályha robbant fel és a szobában 
szerteszét vasdarabok, kályhacsődarabok, korom, lá
bas, fedő hevertek és a bútorok, falak mind májas 
és véreshurka darabjaival voltak befecskendezve. 
Mindezt pedig az okozta, hogy a háziasszony lezárt 
konzervdobozban lévő véres és májashurkát a sütőbe 
tette, amely a meleg hatására felrobbant és a kály
hát is darabokra repesztette.

A patinás nevű PietzI-cég kiváló minőségű palackborai., 
ra különösen felhívjuk t. Kartársaink figyelmét.

Közigazgatási és ipari ügyek
Ardrágitási ügyben kirótt büntetést nem lehet fe l

függeszteni.
Árdrágitási ügyben az uzsorabiróság a vádlott

ra kiszabott büntetés végrehajtását felfüggesztette. 
A m. kir. Kúria ezt a rendelkezést a következők 
alapján mellőzi. Az árdrágító visszaélést a cselek
mény természete szerint általában aljas indokból el
követett cselekménynek kell tekinteni, ilyen eset
ijén pedig a büntetés a Bn. 2. §-ának 3. pontja sze- 
vint fel nem függeszthető.

Mennyi a tanotok munkaideje?
Az 1937. évi XXI. te., illetve ezt megelőzően a 

6660—1935. M. E. sz. rendelet, s az ezek alapján ki- 
bocsájtott munkaidőrendelkezések abszolút hatá
lyúak, s amennyiben valamely kérdést szabályoz
nak, ezáltal a korábbi rendelkezéseket hatályon 
kívül helyezik. Azokban a szakmában tehát, ame
lyekben a munkaidő szabályozást nyert, — eltekintve 
a 12.116—1939. M. E- sz. rendelet átmeneti hatályú 
rendelkezéseitől, — a tanoncokra nézve, amennyiben 
még 18. életévüket nem töltötték be, vagy amennyi
ben női tanoncokról van szó, a napi 8 órás munka-
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Asztalok, székek biliárdok
| és kellékek, olpakka-tóleók, teáskannák evő

eszközök, kertibulorok. sörkimerök. boiki* 
mérőesztalok Uj é l  h á t in á l!  é'lapotban.

H EX N E R Üzletberendezés! vállalat 
B n d a p e it, V I., K lráyl.u fca 23. » ito i

időt illetően még1 szigorúbbak a rendelkezések, mint 
a többi munkavállalókra nézve, mert ezeket a mun
ka megkezdése előtt,, vagy után előkészitési karban
tartási, tisztogatási, stb. munkával a rendes mun
kaidőn kívül még abban az esetben sem szabad fog
lalkoztatni, amely esetekben a munkaidő-rendelet 
szerint a rendes munkavállalók a megengedett 
munkaidőn túl legfeljebb egy órán át foglalkoztat
hatók.

Mikor kell bejelenteni a zsidó tanoncot?
A zsidó tanonc bejeintési kötelezettség alá csak 

az esetben es'ik, ha értelmiségi munkakörben (keres
kedelemben tis) foglalkoztatják. Azoknál az iparok
nál, amelyek egyben kiszolgálással és árusítással 
is egybekötöttek (pl. mészáros, hentes, műszerész, 
cipészmester, kinek raktára van és 'idegen cipőket 
is árusít) a szegődtető tanonc az u. n. zsidótörvény 
végrehajtási utasításának hatályába esik. Az ilyen 
üzemekben az 1938. évi március hó 1-én fenálló al
kalmazotti arányszámot a zsidó javára megváltoz
tatni nem lehet.

Tanviszony felbontása.
Téves a, felülvizsgáló kérelemnek az az érve

lése, amely az elsőfokú véghatározat megállapításá
val szerűben azt vitatja, hogy a tan viszonynak az 
1922:X1I. te. 97. s-a alapján a munkaadó által tö r
tén# felbontásába az iparhatóságnak fis halé kell 
kapcsolódnia a felbontás tényének deklarálása által. 
A hivatkozott törvényszakasz eseteiben ugyanis a 
tanviszonyt maga a munkaadó bonthatja fel egyol
dalú jognyilatkozattal, anélkül azonban, hogy evég- 
hől azí iparhatóság közbenjötétt igénybe vehetné. 
Következik ez elsősorban a hivatkozott törvény 97., 
98. és 99. §-a‘inak egybevetéséből. Amíg ugyanis a 
97. §. kifejezetten a munkaadó tanviszony-felbon- 
tási jogáról szóló és az erre alapul szolgáló okokat 
sorolja fel, addig a 98. és 99 §-ok az iparhatóság 
által történő tanvfiszonyfelbontást, valamint ennek 
eseteit külön tárgyalják. De következik az idézett 
t.-c. Végrehajtási Utasítása 164. és 165. §-ának ok
fejtéséből fis, amely a tanviszonynak egyrészt az 
iparhatóság, másrészt a munkaadó vagy tanonc, 
illetőleg törvényes képviselője részéről történő fel
bontása között az esetleges kárigények érvényesít
hetőségének szempontjából lényeges különbséget 
tesz. (123.493—1940. K. K. M.)

Ipartestületi tag díjhátralék törlési módja.
Olyan időből származó ipartiastületi tagsági 

díjtartozást, amely időre az iparosra kivetett álta
lános kereseti adót az adóhatóság nem törölte, az 
ipartestület elöljárósága nem engedhet el.
A legkisebb munkabérek nemfizetésével es a szolgás 
lati bizonyítvány ki nem adáséival elkövetett ki

hágás.
A legkisebb munkabér k'i nem fizetése és mun

kás részére szolgálati bizonyítvány ki nem adása 
miatt a 3000—1938. Ip. M. számú rendelet 5. §-a 
alapján folyamatba tett kihágási ügyben 4.955— 
1940. kih. szám alatt a Kihágási Tanács a másod
fokú ítélet minősítő és büntetés jogalapját megje
lölő részét oly módon egészítette k'i, illeve változ
tatta meg, hogy a legkisebb munkabérek nemfizeté
sével elkövetett cselekmény a 30.601—1939. Ip. M. 
szám alatt megerősített legkisebb munkabér hatá
rozatba és a 3000/1938 Ip. M- számú rendelet 22. 
§-ába ütköző és az 1937 :XXI. te. 16. §-a alapján 
büntetendő kihágás, a szolgálati bízom 'ítvány ki 
nem adása által elkövetett cselekmény pedig az 
1884:XVII. te. 104. §-ába ütköző és ugyané törvény 
157. §-a a) pontja alapján büntetendő kihágás.
Fontosabbb teendőkkel megbízott iparossegéd fogal

ma. (K i tekintendő raktárnoknak? )
Felperes fellebbezési érvelését a fellebbezési bí

róság alaptalannak találta, mert az a körülmény, 
hogy felperes a MABI-bejelentésben és az adóvallo- 
másban raktárnoknak cimeztetett, nem lényeges, 
m'inthogy az állandóan követett bírói felmondási 
idő megállapításánál sohasem a címzés, hanem a  
ténylegesen betöltött munkakör az irányadó. Fel
peres maga is beismerte, hogy seged'i tevékenységet 
végzett és hogy alperesnél nem volt külön, elzárt 
raktárhelyiség s raktárkönyvet nem vezetett.

Az olyan alkalmazott, aki rendszeres fizikai 
munkát végez: iparossegéd és tisztviselőnek nem
minősíthető azon az alapon, hogy néha, főképp he
lyettesítésképpen egyes tisztviselői teendőket is el
lát. Raktárnoknak pedig csak az a tisztviselő te
kinthető, ak'i elzárt és neki átadott rak árt, raktár 
könyv vezetése mellett, teljes felelősséggel, önállóan 
vezet.

A fellebbezési bíróság állandóan követett gya
korlata szerint egyébként az olyan iparossegéd, aki 
maga is a többi 'iparossegéddel együtt, rendszere
sen fizkai, segédi munkát végez, ha felügyelettel, 
ellenőrzéssel, munkakiosztással van megbízva, csak 
előnvunkásnak tekinthető, akinek felmondási1 ideje 
nem magasabb mint az iparossegédó. Fontosabb te
endőkkel megbízott iparossegédnek csak az az ipa-
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rossegéd minősíthető, aki csak felügyel, ellenőriz, 
beosztásokat végez, de maga segéd i munkát rend
szeresen nem teljesít.

Ipari tisztviselő fogalma.
Felperes magát ipari tisztviselőnek állítva, kö 

vetelte felmondási 'időre járó illetményeit. A buda
pesti kir. törvényszék, mint munkaügyi fellebbezési 
b'irőság, végítéletében felperest iparossegédnek mi
nősítve, a következőket mondotta ki:

Ipari tisztviselő az) az alkalmazott, aki 'ipari 
iizemben túlnyomó részben műszaki természetű 
(szellemi tevékenységet vagy túlnyomó részben ke
reskedelmi tevékenységet fejt ki. A bírói gyakorlat 
szerint magának az ipari termelésnek körébe tar
tozó munkák — bármilyen fontosak is legyenek és 
bár a termelés vezetésére és 'irányítására is kihat
nak — nem tartoznak a tisztviselői tevékenység 
körébe.

Munkaszüneti napok beszámítása a szabadságba.
A fizetéses szabadság, ügyében intézkedő 3000 — 

1938. Ip. M. rendelet 29. §~a kimondja, hogy az 
évenkénti fizetéses szabadság legrövidebb tartamába 
nem lehet beszámítani a törvényes munkaszüneti 
napokat. Ezzel kapcsolatosan felmerült az a kér
dés, vájjon más munkaszüneti napok beszámitód
nak a fizetéses szabadság idejébe, vagy sem. Az 
iiparügyi minisztérium magyarázata szerint a 3000- 
es rendelet hivatkozott szakasza nem hagy kétséget 
aziránt, hogy a fizetéses szabadság legrövidebb ta r
tamába, csupán a törvényes munkaszüneti napokat, 
vagyis a vasárnapokat és Szent István napját nem 
lehet beszám'itanii. Ha az üzemben más napon vagy 
napokon is munkaszünet van, ezek beszámitandók 
a  fizetéses szabadság idejébe és közömbös, hogy az 
ilyen munkaszünet azért van, mert a munkaszüneti 
.nap ünnepnap.

Ha a munkás alaptalanul perel . . .
A munkavállaló egy alaptalan perrel munka

adójának költséget okozott. A megítélt perköltség
követelést a munkaadó az alkalmazott javára meg
ítélt szolgálati járandóságába beszámította. A be
számítás figyelembevételével a  munkavállaló nem 
követelhet a munkaadótól semmit és ezért a munka
adó ellen kért végrehajtás elrendelését megtagadta. 
A mi. k'ir. Kúria a döntést helybenhagyta — az 
alábbi indokolással:

A 960. számú elvi jelentőségű határozatban ki
fejezésre jutó jogszabály szerint a munkaadó a ma

gánalkalmazott szolgálati illetményébe beszámíthat
ja az alkalmazott szándékos károkozásából előállott 
kárösszeget még akkor is, ha az illetmények év'i ősz- 
szege a végrehajtástól mentes összegen alul marad.

A munkaadó az alkalmazott részére megítélt 
'illetmény összegébe az imént hivatkozott jogszabály 
szerűt mindenkőpen beszámíthatja azt az összeget, 
amiben javára az alkalmazott, mint vesztes fél, az 
illetményekért folytatott perben ámarasztaltatott.

Aki az engedelmességet megtagadja, azonnal elbo
csátható.

Felperest á tényállás szerint munkaadója, az 
alperes, a szolgálat teljesítésének ismételt megta
gadása miatt bocsátotta ei azonnali hatállyal szol
gálatából. Felperes ennek ellenére nyugdíj illetmé
nyeket követel. A m. k'ir. Kúria a keresetet elutasít
ja. Indokolás:

Az alperes azon az alapon kiérte a felperest 
nyugdíj iránti igényével elutasítani, hogy szolgála 
ta teljesítését többszöri felszólítás ellenére jogos ok 
nélkül megtagadta.

A fellebbezési bíróság a tárgyalás és bizonyítás 
egész anyagának tüzetes mérlegelése alapján e tény
állás valóságát ingállapitotta, megállapította neve
zetesen azt, hogy a felperes a szolgálat teljesítését 
éá a szolgálati engedelmességet ismételt megintés 
ellenére, jogos ok nélkül megtagadta.

A felperes ezt a megállapítást a felülvizsgálati 
kérelmében általánosságban megtámadta.

A fellebbezési bíróság ugyan a felperes által 
kéi’t további bizonyítás mellőzését a Pp. 270. §-ánalc 
rendelkezése ellenére nem indokolta meg, ez a mu
lasztás azonban a jelen esetben nem lényeges jog
szabálysértés; egyrészt azért nem, mert annak a 
kérdésnek, hogy a felperes iszákos volt-e, jelentő
sége nincsen, mivel az alperes nem iszákosság miatt, 
hanem amiatt bocsátotta el őt a szolgálatból, mert 
az ismételt megintés ellenére igazolatlanul el nem 
látta, másrészt pedig a felperes egészségi állapotát 
illetőleg a tényállás megnyugtató megállapítása to7 
vábbi bizonyítást nem igényelt.

Ezek szerint a felülvizsgálati eljárásban is irány
adó a fellebbezési bíróságnak az a megállapítása, 
hogy a felperes a szolgálata teljesítését felszólítás 
ellenére jogos ok nélkül tagadta meg.

Viszont a fellebbezési bíróságnak erre a tény
megállapításra alapított jogi döntése felhozott he
lyes indokai alapján megfelel az anyagi jognak.

Kristály ásványos f o r r á s v i z c s a k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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Alnpiiott lbt)5. évben

H E N N E F E L D
jégezekrénygyár

Budapest, I I I , D ucca 6. Telefon:
Szab jégszekrények, sörkimerő készülektk 
autóm, elektromos hűtőszekrények es hű

tőkamrák

Jéghüíéses és 
önm űködő elektromos 

fagylaltkészitcgépek 
konzerv á torok és 

jégkészitők

Kedvező fizetési feltételek !

M 9 M N C N M *

Címre ügyelni: e^ak Ó ucca 6. Árjegyzék ingyen és bérmenlve

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

ezúton közli igen tisztelt ügyfeleivel, hogy
kávéban és teában

bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs, hosszú időre 
elegeydő mennyiség felett rendelkezik. A vállalat 
készleteiben kizárólag finom, nemes fajok vannak, úgy, hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra is elsőrendű minőségeket 
tudunk adui.

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága a mos
tani nehéz időkben is Ilii 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,

e le fo n : 139—277 Saját pcrkő lde

Ifi. GrdnwaSd Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü v e g  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 körút sarok 

Telefon: 1-378 69.

Berkevits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NAGY 84INÁC cikkek raktára
BUDAPEST. V II,, KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát u. m .: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, puraftdugók, címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

Kávéhézak, vendéglők és kerthelységek részére

Ü L Ő P Á R N Á K
szolid kivitelben, ol«só áron beszerezhetők:

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

Párnák IlJral&IIAsát jutányosán vádoljuk,—

V ö r ö s r é z  és vasedény ónozásokAlumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások

G l o b l t t  l i t v á n
Réz és fémmüves üzeme

T elefon : 330-744.

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztttás és festés

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

berendezve I 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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