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Június 19—20-án cl .e. 10—1 óra között kell a tanon- 
cokat az 1941—42. tanévre a  szakiskolába beíratni,

Junius 20-ig tartoznak a vigalmi adóközüsség tagjai 
julius havi vigalmi adóátalányukat megfizetni

Junius 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből le
vont kereseti-, külön és rokkantellátási adó.

Junius 30-ig megfizetendő a zeneelőadáki dijak II. rész
lete,

Meghívó
Értesítjük testületünk tagjait, hogy tanonciskolánk f. é, 

1940—41. tanévi évzáró vizsgáját f. é. junius 18-án (szer
dán) déli 1 órakor testületünk tanácstermében fogjuk meg
tartani,

A vizsgára a tanonctartó kartársakat, a felügyeleti bi
zottság tagjait, valamint az ifekola Iránt érdeklődőket tiszte
lettel meghívjuk,

Budapest, 1941. junius 1.
Marton József s, k. Kövessy Géza sk.

a tanonciskola Igazgatója, elnök.

Elöljáróság! ülés
—  1941. május 27. —

Az utóbbi napok legfontosabb problémájának, az áreme
lés kérdenének megoldásával, az ipnadestület elöljáróságá
nak munkássága pillanatnyilag nyugvópontra jutott, mit a 
májusi elöljáróság! ülés aránylag rövid napirendje Is tanú
sít. Természetesen voltak egyéb fontos kérdések, de a» ár
emelés ügye egyelőre lekerült a napirendről.

Az elöljáróság! iiléeen a következők vettek reszt: 
Kövessy Géza elnök, vitéz Bertha Gyula alelnök, Baucr 

György. Bokros Lajos, Boros Attila, Gerő Áron, Gebauer 
Béla; Klauber József, Kreiner Pál, Freiwirth Jenő, Ottó 
Dezső, dr Strausz Vilmos, Steuer Lóránd. Tarján Vilmos 
előljárósági tagok és számvizsgálók, <lr_ Havas Nándor fő
jegyző, Donáth Andor aljegyző; jegyzőkönyvvezető.

Kövessy Géza elnök az elöljáróság ülését délután 1 óra
kor nyitotta meg. A megjelentek üdvözlése után az ülés

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávéslpari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

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

Junius 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
kir- Pénziigyigazgatóságnál kávé- és feakészletüket azok, 
akiknek 1939, évi október hó 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan,

Junius 5-ig l)e keli jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládégyurma május 30 iki készletét a m. kir. kereske
delmi hivatalnál (V„ Rudolf rakpart 6.)

Junius 5-ig megfizetendő a II. negyedévi Uzletbér máso
dik részlete.

Junius 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

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

Junius 15-ig fizetik féu.yiizési adójukat azok. akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Junius 18-án (szerdán) déli 1 órakor az, ipartestületi ta
nonciskola évzáró vizsgája.
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jegyzőköryveinek hiteleettfcésére Ottó Dezső és dr. Strausz Vilmos 
elöljáróság! tagokat jelölte ki. Majd bejelentette, hogy dr. 
Iiállay Albert főjegyző. Mészáros Győző dlszelnök, Szabó 
Samu alelnök, Weingruber László számvizsgáló elmaradásu
kat kimentették.

Az 1941 április 23-án tartott előljárósági ülés jegyző
könyve bemutattatott és megjegyzés 'nélkül helybanhagya- 
tott.

Főjegyző jelentette, hogy a legutóbbi előljárósági iilca 
óta iparengedélyt kaptak cu a tagok közé beiktatlattak: 
Munkácsy József és Vörös János; üzletüket megszüntették és 
kiléptek: özv. Lauffer Vilmosné és Hircsák Györgyié, A 
bejelentés tudomásulvétetett.

Elnök jelentette, hogy a kávéházi cikkek áremelését
engedélyező 103.961-—-1941. Á. K, sz. rendelet f. évi májún 
18-án megjelent, A testület, május 19-re sürgős tasrgyiiléist 
hivott egybe, amelyen a szükséges intézkedéseket ismertette 
és ezt tartalmazó körlevelet bocsátott -a kartáreak rehdclke- 
zéy.éro. Ugyímcaíiik elkébzí.t.tet.te az árlapnyomtatványokat. 
Tekintettel az árlapok összeállításával járó nagy munkára, 
az első árlapok május 23-án érkeztek be, amelyeket az iro 
da felülvizsgált és azok egy nap múlva már be is terjesz
tettek. A második csoport 26-án küldetett be. Az Árellenőrzés 
Országos Kormánybiztonsága a benyújtott árlapokat nyom. 
bán elintézte, úgy hogy azok még a benyújtás napján. < ellát 
24-én és 26-án az érdekelt kartájaknak express kézbesít
hetők voltak.

Nem mulaszthatja el, hogy az Árellenőrzés Országos 
Kormánybiztosának, illetőleg az osztályt vezető Ács-Nagy 
Zoltán főrevizor urnák és munkatársainak testületünk köszö.

Kávéházak, verdiglők és kerthelységek részére

Ü L Ő P Á R N Á K
| szolid kivitelben, olcsó áron beszerezhelők:

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

Párnák Újratöltését jutányosán vá'Ialjuk.—

netét ne fejezze ki ezért a kiválóan előzékeny, gyors és ipa
runk iránt nagy megértést tanúsító jóindulatukéit. Jav a
solja, hogy az elöljáróság őszinte köszönetének az ülői jegy- 

! főkönyvében adjon kifejezést..
Főjegyző ismertette a rendelet végrehajtási tárgyában 

. uz Árkormánybiztostóágnál tartott értekezlet jegyzőkönyvét.
Az elöljáróság a jelentéseket tudomásul vette és elnök 

; javaslatához egyhangúlag hozzájárult.
Elnök közölte, hogy a záróm rendelet m5dositr.ua tár

gyában az ipariigyi minisztériumban értekezlet volt, amelyen 
a záróra meghosszabbítását tárgyalták. Információja szerint 
a rendelet a közeli napokban fog megjelenni,

A világilás..korlátozási rendelet végrehajtása tárgá- 
ban főjegyző jelentette, hogy a terraszok világítása tárgyá
ban kérdést intézett a főváros illetékes osztályához, ahonnan 
Htot a választ kapta, hogy a terraszok világítása nincsen 
megtiltva. -Természetesen az elrendelt korlátozásokat be kell 
tartani já:: ez okból minden disz- vágj' reklámvilágitást mel
lőzni kell. Ahol falikarok és ivlámipák vannak, -azoknak cisnk 
efo’Ikct szabad használni, sőt. a nagy fényerejü ivlámpákba 
kisebb erősségű égőket kell elhelyezi. Aki a világítás mér
tékével tünetien tisztában, kérésére az illetékes hatóság hiva
talosan állapítja meg. A határ az, hogy a terrr.uzokon olvas
ni és étkezni lehessen,

El"ök e. kőrdessü kapcsolatban közli, hogy egyes ese
tekben az elektromos müvek Igazgatósága az áramszolgálta, 
tási szerződéseket felmondotta, illetőleg módcsitahi kívánja, 
mert a kávéimnak nem érik el azokat, a fogyasztási hatá
rokat, rhiHlyek mellett olcsóbb egységtől elek epigedélyezlie- 
iők. Ez ügyben előterjesztess d fordultunk a székesfőváros 
polgármesteréhez'. Minthogy eddig még választ nem 
kaptunk, reméli. hog.v eljáró mink e,ikerrel fog jáitni.

Főjegyző bemutatta a székesfőváros polgármesterének 
1941. ápr. 25-én 60116— 1941. XV. ii, o sz. a . kelt véghatá
rozatát me'lvel ;; kőig . ülés határoz. Italt jóváhagyta.

A véghiatározat felolvastatván, azt az elöljáróság tudo
másul vette

Bemutattato+.t az értelmiségi munkanélküliség Kor. 
inánybirtisinak f. 6, április hó 24én 135.938—1941. sz. a, 
kelt értc>:Hó:e, melv a zsidó kisegítő főpincérek, illetve fize
tőit. valamint a/, elbocsátott zsidó főpircéreknek felszolgálók
ként való alkalmazása valamint a trafikosok bejelentése 
ügyében dönt. A leirat tartalmát hivatalos lapunkban közre- 
adtuk.

A légoltalmi pince megépítése ügyében főjegyző bemu
tatta a beérkezett eg.v költségvetést, amelyet az elöljáróság 
mint maximális határt tudomásulvesz és jóváhagy és annak 
megrendelésére a felhatalmazást megadja.

Főjegyző felhívj i : v, elöljáróság figyelmét arra, hogy 
a 106.303— 1940, K, K, M. sz rendelettel kötelezővé tét' 
egységes mii’ kandiák hes/.-rzése f, é. jul. 1-ével kötelező. Te 
lti .tettel a beszerzési nehézségekre, javfuolja, hogy o rendel
kezőé életbeléptetésének elhalasztását kérelmezzük.

Bokross I- aj (is hozzászólóija után.
az elöljáróság az indítványhoz hozzájárult,

G O M R á T  vásá ro ln i bizalom  d ó ig a .
Ezért rendeljen friss és szárított 

gombát WAQNER ISTVÁN gombakereskedelmi válla'
Iáinál, IX,Központi Vásárcsarnok, 745 számú fülke._
Telefonhivó: 185-655. Vidékre postán, helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba-

saláta.
Mazel ás szárított gom bát ve sze k .
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CrémanfRosé 
Transylvania sec

Az ipartestületi mu.ikukazvetito április havi munkássá. 
Sáréi szóló jelentés beírni láttatott és irattárba lététéit.

A kereskedelmi és Iparkamarának a pófanyagok hasz
nálata tárgyában kibocsátott felhívását főjegyző Ismertette.

Az elöljáróság a  kérdés további tárgyalását az elnök
ségre bízta.

Az ipartestületi alkalmazottak munkabérpótléka ügyé-
bon

Elnök bejelentette, hogy a vonatkozó rendelet szerint 
járó pótlékokat május hónapra folyósította. Miután úgy 
erre, mint a jövőben esedékes pótlékokra a költségvetésben 
fedezet nem volt előirányozva, ezeket a  kiadási tételeket 
túllépésként fogjuk szerepeltetni.

Az elöljáróság elnök intézkedését jóváhagyta.
Főjegyző ismertette a munkások fizetéses szabadsága 

alkalmából engedélyezett vasúti menetdijkedvezményt enge
délyező miniszteri rendeletét. Egyben figyelmezteti a tes
tület tagjait, hogy a fe bálié rendelkezéseknek megfelelően 
az előirt fizetéses (szabadságot adják meg, vagy pedig, amire 
ezldőUzerint mód van. váltsák meg Különösen pedig felhív 
ja  a) figyelmet a tanoheoknt megillető 14 napos szabadság 
megadására és ennek a testületnél való bejelentéGéi’e. 

Napirend után
Dr Strausz Vilmos rámutat arra, hogy egy újabb zene

szerzői alakulat egyes kartársaiáktól jogdíjfizetést követel, 
sőt szerzőjogi pereket indít. Minthogy a testület zenéttartó 
tagjainak túlnyomó többsége nincsen tisztában azzal, hogy 
mely zeneszerzők tartoznak az egyik és mely a. másik egye
sület kötelékébe, kívánatos lenne, hogy a zeneszerzők név
sorát a zenél tettető kartársak megkapják.

Bokros Lajos hasonló értelemben ozólal fel.
Főjegyző a felszólalásra! válaszolva, közli hogy a szer-' 

zők nyilvántartása és kiválogatása csak ott lehet .eredmé
nyes, aihol a zene előzetesen összeállított műsort játszik. 
Nálunk azonban —  főként a cigányzenészelcnél — ez szinte 
lehetettén. Ha be is kérjük mindkét szerzői egyesület tagjai, 
nak névsorát, a kávés nem tudja ellenőrizni, hogy a zene 
mit játszik Minthogy a régi zeneszerzői szövetség annak 
idején vállalta, hogy tagjainkat minden irányb in megvédi, 
ennek feladata télire a kérdés tisztázása, mert természetes 
ha két oldalra kell fizetni, a mail jogdijak nem állhatnak 
fenii. Mielőtt ebben az ügyben további lépéseket tennénk, 
először a régi egyesülettel kellene tárgyalni.

Tarján Vilmos ebhez a felfogáshoz hozzájárul, mire 
az elöljáróság főjegyző információja alapján határoz. 
Több tárgy nem volt, elnök az elöljáróság ülését here 

késztette.

Taggyűlés
Az áremelést engedélyező rendelet megjelenése után 

következő napon, május 19-én d. u. ö órára a testület elnök
sége taggyűlést hívott egybe, amelyen az áremelési rendelet 
végrehajtását Ismertette. A taggyűlésen, amelyet Kövessy 
Géza elnök vezetett, a rendelkezésre állott rövid Idő ellené

v I S C H K A  É S  T Á R S A
NAP- ÉS  ESŐ VÉD Ő
PONYVASZERKEZETEK

OYORMiftATAA. A lA lÁHASrTit n íl k Ol 
NAP- CB VIXAUÓ PONYVÁVAL

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

■'DÍJTALAN KÖLTSÉGVETtS:- OLCSÖ ArtAK -.ELSŐRENDŰ MUNKA-
1 ■ ’ ' f .
.TflRV. VÉDVE ■ ' • :V. ' ^ . 1̂  ': BBPEBCNa^K A TQlOUOAlQN.

re, közel 100 testületi tag jelent meg, Akik nagy figyelem
mel hallgatták végig a rendelet Ismertetésit és azzal kapcso
latos intézkedéseket. A felmerült kérdésekre az előadó fő
jegyző a szükséges fel világlátásokat nyomban megadta. A 
taggyűlés délután felhőikor ért véget.
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Q . s . c U w m d t - $ í t e

Aqna vitae és egyéb likörkülön- 
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
IM P ER IA L FUGEKAVÉ
legjobb kávéieesitő- | Kérje mindenült I
Gyárija: D1KK FIDÉL és TARSA Budapest, XI.

Hivatalos rész
Figyelmeztetés I

Figyelmeztetés!
Panaszok érkeztek ipartestületiünkhöz, hogy testületünk 

egyek tagjai a főpincérek helyzetének rendezése tárgyában 
hozott elöljárósági, illetve közgyűlési határozatokat nem 
tartják be (lásd Kávésok Lapja f, é április 15-én megjelent 
8. száma), azzal az indokolással, hogy azokat nem al m. kir. 
kereskedelem, éls iparügyi minisztérium adta ki és igy azok 
nem kötelezők.

Minthogy az ipariesttiiet — Jóváhagyott — alapszabá
lyainak 6, §-a értelmében „minden tag köteles az alapsza
bályoknak és az alapszabályok értelmében hozott határoza
toknak eleget tenni,

továbbá a -közgyűlésinek alapszabályszerűen hozott ha
tározatát. a főváros polgármestere f  é, április 25-én 60.116 
—1941 .XV. sz. a, kelt határozatával jóváhagyta, figyelmez
tetjük a testület tagjait, hogy a fentidézett határozat min
denkire kötelező'.

Aki a testületi fegyelem ellen vét, azt- -az ipartestületi 
szék fegyelmi utón vonja felelősségre.

Az egyöntetű eljáráb és esetlegei viták elkerülése 
céljából a határozat érvénybelépcoének napját f  é. május 
1-től állapítjuk meg. E  naptól fogva azokat mindenkinek ba 
kell tartani.

K-artársi üdvözlettel:
Budapest, 1941. junius 1.

Dr, Havas Nándor s, k. Kövessy Géza s. k.
főjegyző elnök.

Ipari ügyek
Körlevelek

Legutóbbi értesítésünk óta a következő körlevelet 
adtuk ki:

Felirónönek 5 S 2 3 S E U
Korlattal urinö. Molnár ucc i 9. 1. 10.

Tojás ebi f mi DobÓSUl
IX, Ráday ucca l i .  Telefon : 187-420,,
Fiók: Gömbös Gyula ut 15 Telefon: 351 -859.

Garantált, tiszta cukorból főzött valódi
málna* és meggyszörp, narancs 
és cilromlzil szörpök kaphatók

R. CIHERER ILONA, Vili . Baross-ufca 113. Telefon : 140-297
15. sz, körlevél:
Az Árellenőrzés Országok Kormánybiztosa 106.391— 

1941. Á. K. sz, rendeletiének végrehajtása, (áremelések ügyé
ben).
Az áremelésről szóló 106.391—1941, A K. sz. rendelet egyes 

intézkedéseinek magyarázata.
Melyek a kávéházi cikkek?
Az Árellenőrzés Országos Kormány biztosának állás

pontja szerint kávéházi cikkeknek azokat kell érjeni. ame
lyeket kávéházakban kizárólag kávésipari engedély alapján 
szolgáltatnak ki. Ezen cikkek árai a -kávéliázakbun a hivat
kozott rendelet 1. § b) po’n lja  értelmében csak 10 százalék
kal emelhetők fel, tekintet- nélkül arra, hogy az Illető kávés- 
iparOÉ(rak vendéglős iparengedélye is van.

Azoknál a) cikkeknél, amelyek esetleg a vendéglős ipar
ban is kiszolgálásra kerülnek, de eredetileg kávéházi cikkek, 
kávóházakban történő kiszolgáltatása esetében 15 százalék 
áremelés nem alkalmazható.

Vendéglős iparengedéllyel is rendelkező kávéházak 15 
százalékos áremelkedést csak a külön vendéglős iparengedély 
alapján kiszolgáltatott áruknál alkalmazhatnak.

(A budapesti kávésok iparteutíilebe által kibocsátott ár- 
1 ap-hy omtat vány ok a kávéházi iparengedély alapján forga
lomba hozható cikkek részletes felsorolását tartalmazzák,)' 
Munkabértáblázalok kifüggesztése.

Ismételten felhívjuk kartársaink figyelmét, hogy a vo
natkozó törvényes rendelkezések szerint a) mindenkor érvé
nyes niunkabórtáblázatot az üzlethelyiségben a személyzet 
által látható helyen ki kell függeszteni Ipartestületünk el
készíttette a május 1-től -érvényes 15 százalékos munkabé
reket és a törvényes levonásokat tartalmazó nmnkabértáblá- 
zatot. Azt tapasztaltuk, hogy ezeket kartársaink jóréisze nem 
vette igénybe. Tekintettel a kifüggesztés elmaradásának 
következményei re felhívjuk kar társainkat, hogy ezt a táblá
zatot, mely testületünk irodájában darabonként 80 fillérért 
kapható, saját érdekükben szerezzék be és megfelelőer he
lyezzék el,
A fényüzési és forgalmi adóátalányok
kivetését tartalmazó határozatokat mindenki megkapta és 
lapunk zártáig a fellebbezési határidő Us lejárt. A felSzó- 
lamlási bizottság a beérkezett fellebbezéseket a közeli na
pokban fogja tárgyalni.
Felszolgáló személyzet munkaruhájának beszerzése,

A m kir, kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ur 
106,303— 1940. sz., illetőleg .a 119,095—1940. K. K M: sz: 
alatt módo<ütött rendeletének 8 §-a szerint a rendeletben
előirt munkaruhákat 1941. július 1-ig kell beszerezni és hasz
nálatba venni. Tekintettel a jelen viszonyok folytán élelbe- 
léptetett anyagkorláiozásokra, testületünk elnöksége azzal a

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

„ALEXANDERWERK"
Nagykonyhagépeket használja-

Vezérképviselet:
E R D Ő S  P Á L

hús- és élelmiszeriparigép nagykereskedő 
BUDAPEST. IX MESTER U 75

T elefon  ; 34-'— 946.
ü
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E l i s m e r t e n  a e g j o b b
F I U M E I  kávé, tea

FIUMEI KÁVÉBEHOZATALI TÁRSASÁG 
(özpont: V, Gresham-palota. Telefon.' 185—939. ;?

D i e t v t  t p a l a c U f o z o k

kérelemmel fordult a kereskedelemügyi miniszter úrhoz, 
hogy a rendelkezés végrehajtását halassza el 
A zár alá helyezett hüvelyesek felszabadít isa.

A kormány 3,530—1940, M. E. sz. rendeletével felsz-a- 
b.'iiditot ta a 2,710—1941. M. E. rendelettel zár alá helyezett 
hab-, borsó- és lencse-készleteket,

A Vendéglátóipari Tudnivalók  
1941. óvl uf kötete

Ballaí Károly, a szállodás, és vendéglős Ipartest lilét
érdemes vezető jegyzője 416 oldalas vasken kötetben adta 
közzé azokat a vendéglátóipart érintő ldilöufél? rendelkezé
seket éh intézkedéseket amelyek a múlt évben megjelent 
..Vendéglátó Ipari Tudnivalók’’ kiadása óta léptek életbe.

Ila  a vendéglátóipar mai helyzetét akarnók illusztrálni, 
elég reámutöfni az ebben a két kötetben foglalt rendeletek 
és utasítások tömegére, amelyek aránylag rövid időn belül 
sorra jelentek meg és amelyik megismerése és betartása a 
vendéglátóiparos elsőrendű kötelessége. Ma nem elég, hogy 
a vendéglátó iparos szakmáját jól tudja., ma ismernie kell 
<> közigazgatási rendőri, ipariigyi. adózási, szociális rendelke
zések tömeget.

Minthogy ezek a rendeletek # legkülönbözőbb hatósá
goktól erednek, különféle hivatalos közlésekben látnak nap
világot, az egyes iparüző azok állandó nyilvántartására 
képtelen

Jó  éts hasznos munkát végzett Itáliai Károly, amikor a 
inul évi Vendéglátóipari Tudnivalók első kötete után annak 
kiegészítő kötetéi összeállította. Az egész munka értékét 
emeli a eiinszavas tartalomjegyzék, melynek alapján minden 
kérdésre kö hyü felelet találni,

A hasznos könyvet,, mely a szállodás és vendéglős ipar- 
tttítülelnél rendel he tő meg, nyomatékosan ajánljuk kartár- 
saink figyelmébe.

H Í R E K
Tanonciskolái vizsga

Az ipartestül -ti tanonciskola évzáró vizsgája f é. június 
i8-án (szerdán) déli 1 órakor fog a testület tanácstermében

i Prím a felsőszlléziai poroszszén, min
denféle elsőrangú hazai szén, koksz és lüzifa 
a mindenkori hivatalos áron m inden meny- 
nylségben kapható és azonnat szállítható. 
Kazacsay telepen, Boráros tér 7. Duna- 
parti teherpályaudvar, Telefo n : 143 — 539.

n e z ő g y Am  p ez s g ő g y á r
VI!,. Almóssy-utca 3. Telefon 423 594 -  O SIN O  -  FOR-YOU

Ofner Márton tojásnagykereskedő
(Springut Henrik utóda)

Szamos budapesti kávéház étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI., Vasvári Pál ucra 10, — Tel, ' ' 2 ’ 009

Adófizetési kedvezményt kapnak a leszerelt kézmüiparosolc.
A pénzügyminiszter körrendeletben arról értesítette a 

pénziigyigazgatóságokat, hogy a katonaságtól lőszereit kéz. 
intiv(uiparosok fizetési kedvezményt kaphatnak adótartozásuk 
megfizetésére az adóhatóságoktól, továbbá kérhetik az elle
nük esetleg folyamatba tett végrehajtási eljárás felfiiggesz- 
té'.vót. A pénzügyi hatóságok a lőszereit katonák kérelmeit 
minden esetben n folyamodó egyéni viszonyainak gondos 
mérlegelésével és kellő méltányossággal bírálják el,
A hajduszoboszlói iparosgyógyház július 1 én nyílik meg.

Az IPOK általi Hajdúszoboszlón létesített gyógyház 
építkezése befejezéshez közeledik és miután annak berende
zése is legközelebb megtörténik a gyógyház előreláthatólag 
július elsején rendeltetésének átadható. A gyógyház egye
lőre 30 férőhellyel épült és -abban a reumatikus bántalinak 
ellen gyógyulást kereső kézmüvesipairosok és családtagjaik 
fognak részben teljesen ingyen, részben igen kedvező feltéte
lek -mellett, elhelyzést nyerni. A központ az iparügyi minisz
ter közbenjárását leérte legfelsőbb helyen, hogy a rövidesen 
felavatásra kerülő hajduszoboszlói iparosgyógyház a Kor
mányzó ur revét viselhesse.
Munkaerőt igényelni —  kell!

Az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek m. kir, kor
mánybiztos arról ctesitette a vidéki kamarákat, hogy a vi
déki cégek az értelmiségi alkalmazottak felvételénél munka
erőt csak ritkán igényeinek.

A zsidótörvény c(s annak végrehajtási rendeleté értel
mében az 1939:IV, te 17, §-a alapján megüresedett - -  havi 
300.— pengőt, meg nem haladó — állások 50 százalékát u 
kormány biztosság által e célra összeállított névjegyzékben 
szereplők közül tartoznak az egyes cégek betölteni.
Étolaj felhasználásával sütőit vagy kirántott burgonya és

tészta készítése,
Vendéglőkben, kifőzésekben korcsmákban, kávéházak- 

bah és kávémérésekben kiszolgáltatható ételek korlátozása 
tárgyában kibocsátott 1,710— 1941, M. E. száma rendelet 
(K. É 1941. évf,, 11. szám, 360. oldal) 1. §. (2) bekez
désének utolsó mondata a‘ bő zsírban sült burgonyának ó.s 
tésztáknak, valamint a bő zsírban kirántott burgonyának és 
tésztáknak -készítését és kiszolgáltatását tiltja. Az emktett 
rondídkezctó szempontjából azonban nincsen akadálya a zsír 
helyett étolaj felhasználásával sütött vagy kirántott bur
gonya ás tészták készítésének és kiszolgáltatásának (32,473 
— 1941, IC IC. M.)

| ICávíUá'zL és éíiecmi abcosxok
! fehér és színes kivitelben,

S^iftft^smdtss Uecti a&caszaU
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LLIH TESTVÉREK textilnagykereskedö cégnél
(Budapest. V., Sít. István tér 5.

Telefon: 1-892-92.
■ ■ ■ ■ m m r r i m — — — e tt — — i u  nini — i

Igen tisztelt Kávés Urak !
Fagylaltostya szükségletüket Stelner k ek sz-g y árn á l fedezhetik 
legelőnyösebben. — Saját cégnyomással ellátott csomagolás

Telefon: *141-985
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Alapilott 1865. évben

H E N N E F E L D
jégszekrénygyár

Budapest, 111,  I) utca 6. T e le f o n :
Szab. jégszekrények, sörkimérő készülékek 
autóm, elektromos hűtőszekrények és hű

tőkamrád
C í m r e  Ü g y e l n i ;  c s a k  Ó u o o a  0 .

Jéghütéses és 
önm űködő elektromos 

fagylaltkészitcgépek 
konzervótorok és 

jégkészitők

Kedvező fizetési feltételek ! 
Árjegyzék ingyen és béfmenlve

Tan viszony megszűnéséből felmeriiU vitás ügyek.
A tahviszony megszűnéséből felmerült vitás ügyekben, 

amikor a  talnviszonyt a munkaadó iparim tósági jogsegély 
nélkül, saját elhatározásából bontotta fel, az elbocsátásból 
származó nézeteltérések tekintetében nem az Iparhatóság, 
hanem a 78.000—1923. K M, számú rendelet 164, §-a értel
mében a munkaügyi bíróság előtti eljárásnak van helye. 
(56.538—1940. Ip. M.)
Anyakönyvi kivonalok bélyegilletéke,

.Ebben az ügyben n Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara közzé teszi, hogy amennyiben a pénzügyminisztérium 
vagy egyéb hiatéoágok hivatalból indítanak vizsgálatot vala
mely jogosított származása ügyében, úgy a czóbanlévő anya
könyvi kivonatok, mii’ t hivatalból indított eljárás lefolyta
tásához szükséges csatolmányok illetékmentesek. Minden o'y 
esetben azonban, amidőn a fél iparjogositványért folyamodik 
és származását kiváltja igazolni és erre a célra anyakönyvi 
kivonatot mellékel, az előirt okirati illetéket kell leróni.

A Kávésok Áruforgalmi r.-t .
Budapest, V ili., József krt. 38.

ezután 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 és 
ezért felhívjuk Igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel, 
jenek.
Telefon : 139—277 Saját pőrkölde.

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUD A PIST. V II,, KAROLY KÖRÚT ».

Ajánlja dúsan felszereli raktárát, u. m.: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, pnraíadugók,címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-3M.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 2 2 3 -8 9 1 .

Uj telefon: 426—117,

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XiV. Cserei-u 14. 
Telefon: 2-966-86. 2-9s8-94.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon : 183 439- — Ü v e g  é s  porcellán

Asztalok, székek biliárdok
es kellékek, alpakka-tál«ék, teáskannák, evő 
eszközök, kerlibulorok. sörkimérők, bo k * 
mérőasztalok Uj á l  h a s in á l! állapotban

H E X N E R  Üzletberendezés! vállalat
B ud»p nat, V I., K lrály-utta 25 . a i im

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

javítások
G l o b i t t  I s t v á n

Réz és ffémmüves üzeme
Telefon1 330-744.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, V III, Rökk Szilárd-u. 31. 
Nyomta: Iloffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest. VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos f o r r á s v iz c s & k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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