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Május 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
májas havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Május 25-ig be kell adni a személyzeti kereseti adó
ra vonatkozó illetmény Jegyzékeket és befizetendő a személy
zet illetményeiből levont kereseti-, külön, és rokkant adó.

Május 27-én (kedden) d. u. 1 órakor elöljáróság! ülés 
az ipartesínlet tanácstermében.

Június 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
kir. Pénzügy igazgatóságnál kávé- és tea készletüket azok,
akiknek 1939. évi október bó 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Június 5-ig be leél! jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládégyurma május 30 iki készletét a m. kir. kereske
delmi hivatalnál (V„ Rudolf rakpart 6.)

Június 5-ig megfizetendő a II, negyedévi üzletbér máso
dik részlete.

Junius 0-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Junius 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
május havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.

Junius 15-tg fizetik fényűzés! adójukat azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Megjelent a ;
Kávésipari Tájékoztató

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

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elö ljáró

sága folyó évi május hó 27-én (kedden) d é l
után 1 árakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre a r elö ljáróság t. tag ja it meghívja. 

Budapest, 1941. május 15.
Dr. Havas Nándor s k. Kövessy G éza  s. k.

főjegyző elnök

Kávéház és idegenforgalom
Megkezdődik a tavaszi és nyári időszak, az utazások, a 

pihenés és üdülés ideje.
Kétségtelen, hogy az idegenforgalmi mozgalmak első

sorban a szállodásipart érintik, de nem közömbös annak ki
alakulása a vendéglátó ipar többi ágainak Szempontjából 
sem. így tehát nem érdektelen, ha1 ezzel a kérdéssel egy kis
sé foglalkozunk.

Tudjuk, hogy az otthonát elhagyó és üdülni, pihenni kí
vánó közönség városlátogatásíiti során szívesen keresi fel a 
kávéháziakat. Ez a forgalom, a normális látogatottsággal 
szemben, sokszor nem jelentéktelen bevételi többletet Is je 
lent.

Közismert dolog, hogy a legutóbbi — világháború előtti 
évekbe i — az idegenforgalom vendéglátó iparunkban tekin
télyes többletet jelent és gazdasági mérlegünkben szerepet 
játszott. Természetesen ezidőben a hangsúly főképen a kül
földi idegenforgalmon volt. Kávéháziunk ennek az idegenfor
galomnak értékes tényezői voltak és nem egy budapesti kávé
ház elmét és leirálsát olvastuk, vagy fényképét láttuk a világ 
különféle lapjaiban.

A körülöttünk zajló világtörténelmi események ezen 
nagyot változtattak. A külföldi idegenforgalom a háborús 
nehézségek miatt megszűnt, illetőleg lecsökkent és Így "in
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fűnek gazdasági jelentősége a belső, hazai városok és ország
részek közötti forgalomra terelődött át.

Istennek hála, megszállott országrészeink visszatérése 
folytán hazánk lakossága körülbelül ötven százalékkal gya
rapodott, Ezeken a  területeken a megszállás évei alaltt egy 
egész generáció nőtt fel, amely Csonka-Magyarországot, an- 
j ak városait és természeti szépségeit nem látta és viszont, 
aránylag kevés azoknak az anyaországbelieknek a (száma, 
akik ezeket a területeket meglátogatták. A jelen viszonyok 
között tehát Innen kerül ld ,nz az ldt‘g^mf,irgalom, amely a 
külföldi pótlására hivatott,

E!nnek jelenségei már mutatkoztak és mutatkoznak ab
ban, hogy a nemrég lezajlott Mezőgazdaság Kiállítókon és a 
közeli napokban zárult Nemzetközi Vásáron visszatért ma
gyarok ezrei fordultak meg, nézték a főváros szépségeit, sőt 
a közeli környékre Is kirándultak.

E forgalomemelkedésnek egyik legfontosabb tényezője 
volt a vasúti kedvezmény, amely a legtávolabbi vidékek la
kóinak is lehetővé tette, hogy olcsó pénzen jöjjenek a fő
városba, Kétségtelen, hogy napjainkban a forgalmi korláto
zások is megnehezítik az utazást, fókép nagyobi) távolságok
ról, de meg vagyunk győződve, hogy amint ez a helyzet meg
javul, fellendül a belső idegenforgalom is.

Közismert dolog, hogy idegenforgalmunk túlnyomó 
többsége a fővárosba irányul és Így annak hasznát a mi kar
társaink is megérzik. Vannak kíivéházak, amelyek erre a 
forgalomra rendezkedtek be és igyetemek közönségüknek 
minden kényelmet és figyelmet nyújtani.

A múltban is voltak kávéházak, amelyek egyes vidékek 
közönségének a centrumai és találkozóhelyei voltak, remél
jük, hogy ez az évek és viszonyok folytán háttérbe szorult 
szokás Ismét feléled.

Nem közömbös az idegenforgalom kialakulása vidéki
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kurtársaink szempontjából sem.
Ma már nemcsak a főváros idegeinforgalmi központ, de 

igen sok vidéki város. Különböző szórajkozási és üdülési al
kalmait. társadalmi megmozdulások, a fillérek voltatok __ ez-
időszerint szünetelő — rendszere alkalmat adtak egész vidé
keknek, hogy a tőlük messzebbfokvő vidékeket felkeressék. 
Szabadtári játékok, hajzafias — országos jellegű ünnepségek 
messze vidékekről tömegeket gyűjtöttek össze, amelyek társa" 
dajhni, kulturális szempontokból igen értékes megmozdulásokat 
jelentettek és az illető helynek gazdasági előnyöket hozlak. 

Hivatalos tényezőink odaliálnak, hogy az idegenforgalom 
növekedtével az ennek lebonyolítását szolgáló iparok minél 
jobban kifejlődjenek és a múlt idők primitív igényein túl, a  
magasabb igényeket is lei tudják elégitenl.

Ma már hatósági gondoskodók tárgya a megfelelő szál
lodák és fogadók létesítése, a meglevők működésének Irányí
tása és az ezekhez tartozó, illetőleg kiegészítő vendéglátó 
üzemek nívójának fejlesztése.

Míg a régi jó időkben vidéken ritkaság volt a jó  szállo
da, jó vendéglő, hogy nívós kávéházról He is beszéljünk, ma 
már e téren na,gyón ,sok haladás tapasztalható. A legtöbb' 
vidéki városban szép és nagy kávéházak állanak fenn, ame
lyek a fővárosban is megállanák a maguk helyét..

Szép és nagy, jól vezetett üzemeket kaptunk vissza! a 
visszatért területek nagyobb városaiban, köztük olyanokat, 
amelyeknek ópugy a fővárosi kávéháznk nagy részének kul
turális és társadalmi malijuk van. Elég ha az üzemek meg
nevezése helyett e városok egvlkét-másikát említjük: Kassa, 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Szabadka, Újvidéki 
stb. stb. amelyeknek kávéházi múltja és reméljük jövője is 
van.

Szentül hisszük, hogy a mostani rendkívüli viszonyok 
elmúltával a magyar vendéglátóipar —• benne a kávésipar —t 
lij fejlődésnek és virágzásnak indul Amint a fennálló korlát 
(ozások megszűnnek, a vasúti forgalom megélénkül, a gazda
sági élet normális folyamata megindul, a kávésipar a1 fővá
rosijain úgy mint a vidéken uj fejlődésnek s virágzásnak Indul, 

Természetesen ehhez szükség van a hatóságok és felelős 
tényezők jóindulatú támogatására), amiben eddig sem volt 
hiány, hiszen az illetékesek is felismerték a belső és külső 
idegen forgalom gazdasági jelentőségért.

Hivatalos rész
S/ázalékolos/fás több fó'pincér egyidejű foglalkoztatása 

esetén
Értesítjük, hogy a in. kir. kereskedelem, és közlekedés

ügyi miniszter ur, a fópincérek százalékelosztása tárgyában 
3(1.429—I— B. számi alatt a következőket közölte:

..Az 1940. évi 119,095. K. K. M. számú rendelet 3. 
§-anak rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell. 
ha valamely vendéglőben vagy kávéháziján egynél több főpln- 
cért foglalkoztatnak, mert az idézett rendelet ilyen esetekre 
bem tartalmaz külön rendelkezést Ehhe-z képest Ilyen eset
ben a kiszolgálási díj címén beszedett összegből a  főpincért 
megillető százalékos részesedés alapján kiszámított összeg
ben az egyidejűleg alkalmazott összes főpincérek egyenlő 
arányiján osztoznak.

Több főpincér alkalmazásának esőiére kávéházban kü
lön rendelkezés megálapitusáról, nevezetesen annak megen
gedéséről, hogy a  munkaadó személyzetét 2—4 alkalmazott
ból álló kisebb munkáscsoportokrn (rayonokrn) osztva és 
mindegyik munkás csoporthoz külön főpincért állítva az egy 
főpincér általi kiszolgálási díj óimén beszedett összeg az il
lető jmmkáesoport taglal között külön megosztás tárgya 
legyen és ilymódon a főpincérek részesedése emeltessék, hein 
Is1 lehet szó. mert ennek lehetővclétele esetéljen a munkaadó
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Palackbort
rendeljen R Cimerer Ilona bornagykereskedőnéi. 
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Vili, B aro ss u. 113. Telefon 140-297

Kérjen árajánlatot!

meghiúsíthatná az idézett rendeletnek azt a: céÖJát. hogy a 
kiszolgálási dij elmén beszedett összegben a személyzet a 
viszonyoknak megfelelő igazságos kulcs szerint osztozzék.”

a

Főpincérek helyettesítése, elbocsátott főpincér felszolgálóként
való alkalmazása, trafikosok bejelentése az 1939:IV.
te. alapján.
Az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek kormánybiz

tosa testületünk előterjesztésére a következőket közölte: 
335.938— 1941.

„Folyó hó 4-én kelt beadványába értesítem, hogy a fő- 
püncér helyettese mindenkor értelmiségi alkalmazottnak szá
mit, bejelentési kötelezettség alá esik, miért is zsidó felvé
telt jelent.

JEgyben közlöm, hogy elbocsátott zsidó főpincér ugyan
abban az tizemben felszolgálónak, vagy más nem értelmiségi 
munkakörben foglalkoztatható, de értelmiségi teendők ellá
tásával, teháit a fő, vagy fizetőpincérek helyettesítésével sem
milyen körülmények között meg nem bizható.

A dohányárusként alkalmazottak bejelentése 1941. jú
lius 31-ig bezárólag teendő meg és a megengedett aráhyszá- 
inon felül alkalmazott zsidók elbocsátása az általam előirt 
csökkentési időpontokban hajtandó végre.

Budapest. 1941. április 24.
A kormánybiztos rendeletére: 

Cerri Károly s. k.
alezredes.”

•

Az órellenó'rzés országos kormánybiztosának 105.300—1941,
VI, Á. K. számú rendeletc

a vendéglátóiparra és a/.zal kapcsolatos iparokra vo
natkozó rendeletek hatályának a visszacsatolt keleti és 
erdélyi országrészek területére történő' kiterjesztése 

tárgyában.

A m. kir, minisztérium 8.670— 1940. 3V1. E . számú
rendeleté 2 §.ának (1) és (2) bekezdésében kapott felhatal
mazás alapján a  következőket rendelem:

1. §.
(1) A következő rendeletek hatályát — a (2) bekez

désben foglalt módosítással — a visszacsatolt keleti és er. 
délyi országrészek területére is kiterjesztem:

•a) a vendéglátóipar árainak szabályozása tárgyában 
kiadott 3.868— 1940. Á. K, számú körrendeletét;

b) a szikviz árának szabályozása tárgyában kiadott 
10,900— 1940. Á. K. számú rendeletet (megjelent a Buda
pesti Közlöny 1940. május 21-i számában);

c) at borárak szabályozása tárgyában kiadott 19.645— 
1940, Á. K. szánni rendeletet (megjelent a Budapesti Köz
löny 1940. szeptember 3.-1 számában);

d) a vendéglátóipari árak rendezése tárgyában kiadott 
27,316—1940, Á. K, szánni körrendeletét.

A visszacsatolt keleti és erdélyi országrészeken az 
előző bekezdésben felsorolt rendeletek szempontjából rög
zített áraknak az 1939. augusztus 26-i árak helyett az 1940. 
augusztus 23-án érvényben volt. illetve azok ajz árak tekin
tendők, amelyeket a katonai közigazgatás szervei esetenként 
és helyenként rögzített áraknak nyilvánítottak.

n  . i
A S C H K A  É S  T Á R S A

NAP- ÉS  ESŐ VÉD Ő
PONYVASZERKEZETEK

CYO RÍJ í  KATIJA, Ai AtAMAOí TA* JitUCOl 
•" NAP- t a  VIlAVVÓ PONYVÁVAL

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

'DÍJTALAN KÖLTSÉavEresT'OLCSÓ AftAK . ELSŐRENDŰ MUNKA.
RefEftSWaÁK ATÚLOibAlOW, v;

2. §.
A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
Budapest, 1941. évi május hó 1 .én.

dr, Iilyefalvy Lajos s. k.
az árellenőrzés országos kormánybiztosa.
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Aqua vitae és egyéb likőrkülön
legességek,  főzelék és gyümölcs-  

konzervek

emeletes nagy kerthelyiséggel, fedett kug- 
lizóval, (garage, jégverem stb ) berende
zéssel, vagy e nélkül igen méltányos fel* 
tételekkel eladó esetleg bérbeadó- Augusz
tus 1 -én elfoglalható. Érdeklődni lehet: 
Dr. Kaufmann Andor ügyvédnél Pápa, Kö
zép utca 7.

Ipari ügyek
Körlevelek:

Legutóbbi értesítésünk óta a következő körtereket ad
tuk ki:

13. sz. körlevél:
I, A saecliarin használatának eltiltása.

II. „Az értelmiségi munkanélküliség rendezésére vonat- 
: kozó jogszabályok gyűjteménye”, összeállították: dr.

Németh Béla. dr vitéz Kinesesy Endre és dr. Kőfa
lusi István — ajánlása.

III. A m, kir. kereskedelem és közlekedésügyi miniszter 
rendeleté a főpincéri százalék elosztása tárgyában.

IV A munkabértáblázatok elkészítése,
14. sz. körlevél:
I, Felemelt munkabérek bejelentése.

II, Főpincérek helyettesítése, elbocsátott főpincér és tra.
. fikosok bejelentése,

III. Záróra és zenéiési záróra a Nemzetközi Vásár tar
tama alatt.

Felhívjuk Kartársaink figyelmét körleveleinkben fog
laltakra. melyek közül a 13 sz. körlevél III. pontját és a 
14 ss; körlevél II pontjai fontosságuknál fogva jelein szá
munkban is közzólessziik.

Munkabértáblázatok kifüggesztése.
A vonatkozó törvényes rendelkezések szerint a minden, 

kor érvényes munkabórtáblázatot az üzlethelyiségben a sze
mélyzet által látható helyen ki kell függeszteni. Ipartestüle- 
íünk elkészíttette a május 1-től érvényes 15 százalékos 
munkabéreket és a törvényes levonásokat tartalmazó mun
kabértáblázatot. Azt tapasztaltuk, hogy ezeket kartársaink 
jórésze nem vette igénybe. Tekintettel a. kifüggesztés elma
radásának következményeire, hogy ezt a táblázatot, mely 
testületünk irodájában darabonként 80 fillérért kapható, 
sa ját érdekükben szerezzék be és megfelelően helyezzék el.

A A M R á T  wftiAroInl bizalom  d o lg a .
Ezért rendeljen friss és szárított 

gombát WAGNER ISTVÁN gombakereskedelmi válla
latnál, IX,Központi Váiárcs'arnok, 745. számú fülke,— 
Telefonhivó: 185-655. Vidékre postán, helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba-

saláta.
M azal é s  H á ríto tt  gombát v o n o k .

P rím a  fe lső sz llé z la i p o ro szszé n , min
denféle elsőrangú hazai szén, koksz és tűzifa 
a mindenkori hivatalos áron m in d en  m eny- 
n y iség b en  kapható és azonnat szállítható- 
Kazacsay te le p e n , B o rá ro s  té r 7 . Duna- 
parli teherpályaudvar, T e le fo n : 143—539.

A vigalmi adó-átalányok kivetése,
elleni fellebbezéseket az adóközösség felszólalniasi bizottsága 
f. ó, május 14-én (szerdán) délután tárgyalta.

A fényüzési cs forgalmi adóközösség
kivető bizottsága f. é, május 8-án (csütörtökön) tartotta 
inég ülését, melyen az 1941. évi átalányokat állapította 
meg. Az adóközösség tagjai a legközelebbi napok folyamán 
megkapják a kiverő bizottság határozatát, amely ellen a 
kézbesítéstől számított 8 nap alatt fellebbezhetnek. Az egész 
kivetés1 f. é. május 20-tól számított 8 nap alatt az adókö
zösség irodájában közszemlére lesz kitéve. A történt megálla. 
pitások ellen bármely adóközösségi, tag, a jelzett határidőn 
bellii fellebbezhet.

A kristálycukor kiszolgáltatása.
A múlt év szeptemberében befizetett kristálycukor még 

hátralevő mennyiségének 30 százalékát végre megkaptuk és 
azt arányosan az igényjogosultaknak szétosztottuk. — A be
fizetések elszámolása folyamatban van. a különbözétől min
denki posta utján fogja megkapni

Az újabban befizetett kristálycukor igénylések felül
vizsgálata folyamatban van és az a minisztérium jóváha
gyása után remélhetőleg a közeli napokban szét fog osztatni.

Május l.én lépett éleibe a tanszerzódés és segéd! vizsga ide
jé t szabályozó rendelet.
Felhívjuk kartársaink figyelmét arra. hogy a in. kir. 

iparügyi miniszternek 53400— 1940, Ip, M. sz. rendelet® á 
tanszerződés kötésének és a segédi vizsgálat idejének sza
bályozásáról május 1-éui lépett életbe Eszerint tanszerző
dést kötni — egyes kivételektől eltekintve, — csak május, 
juliius, julius, augusztus, szeptember és október hónapokban 
szabiul.

H Í R E K
Elöljárósági ülés.

Felhívjuk előljárósági tagjaink figyelmét, hogy testü
letünk elöljárósága f, évi május hó 27-én (kedden), déli 
egy órakor tartja  május havi ülését. Kérjük az elöljáróság 
és számvizsgáló bizottság tagjait, hogy az ülésen minél na
gyobb számban vegyenek részt.

A Főpincérek Országos Egyesülete
f, é, április 30-án tartotta évi rendes közgyűlését. .Ez alka
lommal Mészáros Győzőt testületünk diszelnökét érdemei el
ismeréséül az Egyesület dlszeinökévó választotta. A hatá
rozatot az elnökség lelkes hangú levélben hozta Mészáros 
Győző tudomására; melyben hálás köszönettel emlékezett 
meg arról a támogatásról, mellyel elnöksége Idején a főpin
cérek érdekeit támogatta

v á ro s lig e tb e n  mutatványos téren kávéh áz  
(esetleg vendéglőnek is alkalmas) sürgősen 
átadó  berendezéssel együtt. Értekezési Dr. 

Vajda Béla ügyvédnél d. u> 5-7-ig, 
Telefon: 128 630.
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Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-téloék, teáskannák, evő
eszközök, kertibutorok. sörkimerők. bcki- 
mérőasztalok uj é» ha iin& lt állapotban.

H EX N E R üzletberendezés! vállalat
______________B udapast, V I., K lrály-utta 28 . ■iám-

Halálozás.
Steiner József, a Sorrentó ká-vóház tulajdonosa, testüle

tünk érdemes tagjai f. é. május 9-én agyvérzésben elhunyt. 
.Temetése május 10-én ment végbe a barátok és rokonok 
nagy részvétele mellett.

Mestervizsga,
Ipar testületünk mestervizsgáié bizottsága f. é. május 

2-án Szabó Sanm elnöklése mellett mestervizsgát tartott, 
amelyen a kereskedelmi és iparkamara részéről dr Lipesey 
Ádám titkár .a bizottság részéről vitéz Bertha Gyula, Kö- 
vessy Géza és Ottó Dezső vettek részt. A vizsgán 13-an je 
lentek meg, akik azt sikeresen állották ki. Az uj mesterek 
névsora a következő: Balázs Ferenc, Bodrogi Imre, Ender
József, Farkas Jenő, Jerolin István, Petrovics György Pin 
tér János, Bohréi- Gusztáv, Szabó László, Temlin Géza, Var. 
ga Gyula, Vtceaity Pál, Schlesiriger Tivadar
Rendelet a gyógyvizek forgalombahozataláról.

A Budapesti Központi Gyógy, és Üdülőhelyi Bizottság 
(Budapest, V,, Vigadó-tér 3,) felhívja a Felvidéken, Kárpát
alján, Keletm,agyarországon és Erdély visszacsatolt részén 
lévő gyógy- éh ásványvízforrások tulajdonosainak, illetve 
bérlőinek figyelmét arra a miniszteri rendeletre, amelynek 
értelmébe)*! Budapest székesfőváros területén csak olyafn 
bel- vagy külföldi gyógyvizet (keserűvizet), természetes 
vagy mesterséges ásványvzet, kengyelzáros üvegben árusí
tásra kerülő szénisavval telített vizet, szabad forgalomba- 
hozni, mely a Budapesti Központi Gyógy, és Üdülőhelyi B i
zottság által kibocsátott, egy fillér értéket képviselő gyógy
helyi zárjeggyel el van látva,

Aid Budapest székesfőváros területén gyógyvizeit (ke
serű vizet), természetes vagy mesterséges ásványvizet záró
jegy nélkül hoz forgalomba, khágást követ el. A gyógyhelyi 
zárjegyet, a szokásos hivatalos órák alatt készpénzfizetés 
ellenében lehet beszerezni, vagy utánvéttel postán megren
delni.

Akiknek román mesterkönyvük van, mester vizsgára nem kö
telezhetők.
A keleti és-erdélyi országrészén az ipar gyakorlásának 

átmenet) szabályozása tárgyában kiadott 9,330 — 1940. M. E. 
szánm rendelet 4 §-a értelmében azok, okik 1940. augusz
tus 30-a elölt a román jogszabályok szerint m sterkönyvet 
szereztek, mestervizsgálat letételére nem kötelezhetők. 
Amennyiben pedig a képesítésen felül a magyar jogszabá
lyokban megállapított egyéb feltételeket is igazolják, iparuk 
gyakorlására iparigazolványt kaphatnak. (3.490—1941. Ip.
M, szám,).
A közellátás érdekeit veszélyeztető cselekmények biinldése.

A rendkívüli viszonyok közeit a közellátás biztosítása 
érdekében ia kormány tör vény javaslatot terjesztett elő „a 
közellátás érdekelt veszélyeztető cselekmények büntetéséről”. 
A hatszukoszos javaslat indokolása szerint az ország közel
látásának biztosítása a jelenlegi viszonyok között a kor. 
májnyzat egyik legfontosabb, felelősségteljes feladata. A kor
mányzat kénytelen volt a magánszemélyek gazdálkodását és 
fogyasztást mélyreható korlátozások tárgyává tenni, de a

vonatkozó törvényes felhatalmazások a megszabott korláto
zások megszegőivel szemben csupán kevéssé hatásos eszkö
zöket bocsátanak a kormány rendelkezésére, amennyiben az 
ilyen rendelkezések megszegését vagy kijátszását csak kihá
gássá lehet nyilvánítani. Az uj törvényjavaslat ezért a köz
ellátás érdekeit veszélyeztetői cselekményeket bizonyos ese
tekben vétségnek, sőt bűntettnek minősíti, s nemcsak a már 
jelenleg is hatályban levő, ha,nem a  jövőben szükségessé 
váló gazdasági korlátozások büntetőjogi védelmét is biztosít
ja.

A Kamarai kerületek beosztása.
A m kir. minisztérium Erdély visszatérésével kapcsola

tosan rendelődet adott ki az országnak kereskedelmi és ipar., 
kamarai kerületekre való beosztása tárgyában. A rendelet 
értelmében a megnagyobbodnit ország tizenegy kamarai ke
rületbe került beosztásra, amelyeknek székhelyei Budapest, 
Debrecen, Győr, Kassal, Kolozsvár, Marosvásárhely, Mis
kolc, Nagyvárad .Pécs .Sopron és Szeged. A rendelet érlel- 
inébuii több kamara körzeti beosztása. így a budapestié sem, 
nem változott,

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara felterjesztéssel 
fordult az iparügyi és kereskedelemügyi kormányhoz, 
amelyben kéri a felmondást korlátozó rendeletnek az 
üzlet- és iniihelybérletekre való kiterjesztését.
Az előterjesztés indokolására felhozza a, kamara egy

részről, hogy a bérek amúgy is rögzítve vannak, másrészről, 
hogy az országban, de különösen a fővárosban igém kevés a 
kibérelhető üzlethelyiség, üres mühelyhelyiseg egyáltalán 
nincs és igy az üzleti:, vagy műhely helyiségeik felmondása 
folytán úgy az Iparosok, mint a kereskedők igen súlyos 
helyzetbe kerülnének, anélkül, hogy a háztulajdonosok anya
gi helyzetén a bérleményváltoztatás lendítene.

Amennyiben az iparosok és kereskedők részére az uj 
helyiség szerzésével járó nehézségek áthidalhatók lennének, 
akkor még mindig jelentős teher a helyiségek átalakításával 
ka a költözködéssel járó kiadások, amelyekhez meg hozzájá
rul az üzleti életben a hely he?, kötöttséged kapcsolatos vevő
kör elvesztése, ami a mai viszonyok közepette olyan meg
próbáltatást róna az iparosokra és kereskedőkre, mely alól 
a felmondások korlátozása őket mentesíthetné.

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

Dcakek 7-ccenc ölei. fréfiészmécitcilc fyép- 
ypáca Uíit'áfyépavztáty.a :

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

Kristály ásványos f o r r á s v i z c s a k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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H E N N E F E L D
120 26 
136-46

jégszekrr nygyár

Budapest, I f i ,  Ü utca fi. Telefon • ' ! :
Szab jégszekrények, sörkimerő készülékek 
autóm, elektromos hűtőszekrények és hű

tőkamra ^
Cimre Ügyelni; p^ab O im-oji r.

Jéghütéses és 
önm űködő elektromos 

fagylaltkészi tógépek 
konzervatorok és 

jégkészitők

Kedvező fizetési feltelelek! 
Árjegyzék ingyen és bérmenlve

A Kávésok Áruforgalmi H.-T.
B ud ap est, V il i . ,  Jó zse f k rt . 38.

ezúton közli igen tisztelt ügyféliéivel, hogy
kávéb an  és teában

bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs, bosszú 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 és 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel, 
jenek.
Te le fo n  : 1 3 9 -2 7 7  Sa ját pörkőfide.

1
1

Ifi. GrQnwatd Mór
Ferenc Jó zse f raK p art 6 .

"elefon -. 183 439- — Ü v e g  é s  p o r c e l l á n

1
é

1 '

Márványból
pületburkolést, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
í r o n e m e r  D á v i d  márványipari üzeme
udapest, X., Kőbányai u. 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1 378 69.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Kóvéháztik, vei.d -gtök és kerthelységek részére

Ü L Ö P Á R N Á K
szolid kivitelben, olcsó áron beszerezhetők:

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

Párnák ú jratö ltését jutányoson vállaljuk,—

Vörösréz és vasedény ónozésok
Alumínium és Rozsdamentes
acéledények borszűrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t t  l i t v á n

Réz és fémművek üzeme
Telefon •* 330-744.

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
szá raz  ve g y tisz titá s  és fe stés

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

berendezve I Legkíméletesebb mosási rendszer.

NAGY IGNÁC cikkek ra k t ira
BUDAPEST. V II., KÁROLY KÖRÚT 9.

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

Telefon : 423 329, 423-363.

Uj telefon: 426—117,

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

Budapest, VII., Kaainczy-utca 5.
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