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Junius 18-án (szerdán) déli 1 órakor az ipartestületi ta
nonciskola évzáró vizsgája.

Junius 19—20-án d .e. 10—1 óra között kell a tar.on- 
cokat az 1941—42. tanévre, a szakiskolába beíratni,

Junius 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
junius havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

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

Junius 25-én (szerdán) d. u. 1 órakor elöljárósági ülés 
az ipar testület tanácstermében.

Junius 30-ig megfizetendő a zeneelőadási dijak II. rész
lete.

Junius 30-iki állapot szerint kell az értelmiségi beje
lentéseket megtenni (jnllus 31 lg).

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

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

Julius 6-íg megfizetendő a II. negyedévi üzletbér har 
inadik részlete,

Julius 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem átálányozott kávéházak vigalmi adója.

Julius 10-ig az adóközösség tagjai rartoznak megfizetni 
julius havi forgalmi és fényüzési adóátalányukait,

Julius 15-ig fizetik fényüzési adójukat azok akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

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

Meghívó
Értadijük testületünk tagjait, hogy tanonciskolánk 

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

A vizsga keretében leplezzük le Kormányó Ur öfőmél- 
tóságánals arcképét..

Az ünnepi alkalomra való tekintettel a vizsgára a tes
tület összes tagjait, a felügyelő bizottság tagjait, valamint 
az iskola iránt érdeklődőket, tisztelettel meghívjuk.

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

a tanonciskola igazgatója, elnök.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi junius hó 25-én (szerdán) dél
után t órakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja. 

Budapest, 1941. junius 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövassy Géza s. k

főjegyző elnök
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Tanév végén
Az idei tanév végén, az eddigi szokástól eltérően, nőm 

síz elmúlt iekoLa-év eredményei felett kell elmélkednünk, ha
nem a jövő feladatairól kell beszélnünk, mert az iparosne 
velée és tanoncoktatás reformjának szüktsógessége, nemcsak 
elengedhetetlenül gyors, de alapos és teljesen célravezető 
megoldása is, must nemcsak a hivatásos nevelő és oktató 
személyzet szemében érett meg a megvalósításra, hanem a 
politikai körök, sőt maga, az iparosság is belátta, hogy a 
nemzet jövője érdekében a kérdek gyökeres m goidását most 
mór nem lehet elodázni.

Mig eddig csak a pedagógusok, a tanszemélyzet szak- 
egyesülete foglalkozott e kérdéssel, az elmúlt hetekben már 
a Magyar Élet Pártja fővárosi szervezetének szakbizottságai 
Is napirendre tűzték a kérdést, javaslatot fs készítettek, an
kétet is tartottak, amelyen az egyház, a városi polilka és az 
ipari élet vezetői és képviselői nagy számban szóltak hozzá

S a lg ó  g ő z m o só g y á r
és fehérnemUkölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Moeás lágyított vízben 
VI, Vörösmarty ucca 54. — Ponto* kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: U-84

szakoktatás azonban csak elméleti lehet, ha,csak nem tesz 
szüle általánosan kötelezővé az iskolai mii hely ok tatást, a
gyakorlati oktatás a mester dolga, sőt kötelessége. Viszont 
az elméleti szakoktatásra már csak azért is nagy szükség 
van, mert miként a reform szükségességének egyik érdemes 
hangoztatója és propagálója mondotta, a technika és vele a 
kézmüvesipar ma már oly gyors tempóban fejlődik, hogy leg
többször maga a mester uean tud vele önmivelcesel lépést tar
tani, még kevésbé kívánható teliát tőle, hogy tanoncait be
avassa az iparú legújabb viszonyainak és eredményeinek 
titkaiba.

Egységes, hazafias vezérelveken felépülő Iparosnevelés 
és szociális szakoktatás, ez legyen a kiindulás alapja, ezen 
épüljön fel. de minél előbb, az uj tajnoncoktatás, hogy az uj 
tanévben már ennek alapján kezdhesse meg az arra vára
kozó és vágyakozó szakoktatási kar a jövendő ipnrosnemze 
déle nevelését és oktatását

MAZSÁRY BÉLA

Értelmiségi bejelentések
Junius 30-ával zárul az .1941, év első fele, melynek el

múltával — juliuu 31-ig — be kell nyújtani az 1939:IV 
törvénycikkében előirt értelmiségi bejelentéseket..

A vonatkozó rendelkezéseket tájékoztatásul újra kö
zöljük.

Bejelentésre kötelezett a törvény értelmében minden 
munkaadó, aki üzemében, üzletében vagy bármely egyéb ke‘ 
icső vállalkozásába':! értelmiségi nuinkaUörü alkalmazottat 
foglalkoztat.

Az a munkaadó, aki értelmiségi bejelentésre kötelezett 
bejelentésében elkülönítve jelentse be:

a) elsősorban nz értelmiségi munkaköri! alkalmazot
takat;

b) habár értelmiségi nmnkakörü alkalmazottat nem 
foglalkoztat, de üzletében (vállalatában) házaidárs? le- vagy 
felmenő rokona éu ezek házas társa, akár javadalmazás nél
kül is, az üzlet vezetésében, irányitái ában vagy az üzlet 
munkájában rcisztvesz;

c) a nem értelmiségi munkakörben és a munka veze
tésében, Irányításában részt nem vevő olyan alkalmazottat, 
alti a középiskola (polgári, gimnázium, reál, stb.) negyedik 
osztályát elvégezte, vagy eunél magasabb iskolai képzettsége 
van.

a) Értelmiségi mhukakörü alkalmazottaknak tekinten
dők — a kávéházi üzemekben:

Irodai tisztviselők, üzemi tisztviselők (olyan raktárno 
kok Is, akik a raktári adminisztrációt Irányítják, vagy a 
ralctárkönyvelést is végzik), üzletvezetők, pénztárosok és
pénztárosnők. konyhai felügyelőnő (dlrektrlsz), felíró és fel- 
lrónő, főpincér, fizetőpincér, (kisegítő fizető is), dohányárui 
(trafikos) és a kávéházi játékvezetők.

A törvényben foglalt korlátozások ezekre az alkalma 
zottakra vonatkoznak.

A 1 lejelentés szempontjából nem értelmiségi munkavál
lalóknak tekintendő munkavezetők, akiket iskolai képzettsé
güktől függetlenül elkülönítve (külön jegyzékben) be kell je 
lenteni :

konyhafőnök, főszakáos. gazdaaszony, raktáv kezelő/
ruha-raktár kezelő,

A nem értelmiségi munkakörben és a munkavozotéísében 
és Irányításában reszt nem vevő (nem munkavezető, beosz
tott) alkalmazottakat csak akkor kell külön bejelenteni, ha 
a munkaadó egyébként Is bejelentésre kötelezett és ezeknek

a kérdéshez.
Egységes állásfoglalásról természeesen nem lehet be 

ezélnl, legfeljebb csak a  vezérelvekben lehet és van szó egy- 
séges szempontok érvényesüléséről és érvényesítéséről az 
egéfcz ország területén érvényes egységes nevelési törvény 
megalkotásával, A keresztülvitelnek azonban már a helyi vi
szonyoknak cs mindenütt az adott helyzetnek megfelelően 
kell végbe mennie.

Ennek oka igen egyszerű és világos. Akár az orvosi 
tudomány, nz ipnlr is mindjobban specializálódik, tehát a jö
vendő iparosnemzedéket is a közös, általános tudnivalótól el
tekintve, speciális szakoktatásban kell részesíteni Ez a
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Palackbort
rendeljen R Cimerer Ilona bornasykereskedónél. 
Ízléses palackozás Olcsó árak.

Kiváló minőség.
V ili, Baross u. 113. Telefon 140-297

Kéijen árajánlatot!

ez alkalmazottaknak legalább négy középiskolai vógzettsé 
giik van, ezek;

n revier pincér, éthordó, felszabadult borász, borfiu, 
önálló szakács, első, második, harmadik, felszabadult s a -  
lu'ics. iszakácstanonc, konjflia,mészáron, evőeszköz tiszti tó,
konyhai segédmunkáé, kenyér., sütemény- és cukrásssiite- 
ményárusok, dohányárus, újságos, telefonos, kézilány; futó 
lány, mosogatónő, takarítónő, illemhel.vgondozó, szóval mind
azok akik sem az értelmiségi munkaköri! alkalmazott, k, sem 
a munkavezetők kategóriájába! nem tartoznak, de négy kö
zépiskolai képzettséggel bírnak.

Ha a vállalat tulajdonosa természetes személy, a beje
lentőlap 2, 9—12. kérdepontjait saját személyére is ki kell 
töltenie és a 15, kérdőpontnál a tulajdonosi minőséget fel 
kell tiültetni.

A bejelentésekben az időközben megtörtént vállozáso • 
kot — ki és belépéseket — is fel kell tüntetni,

A bejelentőlapok kitöltésénél az egyes alkalmazottak 
összes évi járandóságának kiszámításánál ni tényleg élvezett 
fizetésen felül a természetbeni járandóságok, OTI (illetve 
MABI) szerinti értékelése, a bejelentésre kötelezett azon 
személyzetnek, akik ezenfelül a kiszolgálási dijból részesed
nek, ennek egy évi összege Is figyelembe veendő. Hozzcuzá- 
miftandó még a, javadalmazáshoz az alkalmazotti kereseti adó 
és az OTI-járulók fele is, hacsak azt a munkaadó az alkal
mazott járandóságából le nem vonhatja.

Tehát a fixfizetésü alkal15) ásottaknál a megállapított 
fizetés, természetbeni járulékok összege; a felszolgáló sze 
inélyzetnél (főpincérek, fizetők! a heti fizetésen, ellátás ér- 
tékán kívül, a felszolgálási díj megfelelő része, az esetleges 
mellékjövedelmekből (sütemény) elért bevétel, a dohányárus_ 
iiál — a természetbeni ellátáson, esetleges heti fizetésen lci- 
\ ül, a dohányárusitásért engedélyezett 10 százalék felárból 
elért jövedelem; a játékvezetőknél (brldgcszalon-vezetők), 
az egyes vendégektől esetleg kapott jutalék, természetbeni 
Járulék összegét kell bevallani.

Megjegyezzük, hogy a bejelentési kötelezettség a híva 
tásos zenészekre is vonatkozik, F.zt azonban a zenekarok ve
zetői tartoznak teljesíteni.

Fizetéses szabadságra utazó 
alkalmazottak vasúti kedvezménye

A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter erre az 
évre Is engedélyezte az Ipart és kereskedelmi (izeinek mun
kavállalói és családtagjaik részére az 50 százalékos vasúti 
kedvezményt, amennyiben ezek a 3000— 1937. Ip. M. szánni 
rendelet értelmében fizetéses szabadságra! jogosultak s fize 
téses szíabadságuk alkalmával a vasutat óhajtják igénybe 
venni.

A kedvezményt a fizetéses szabadságra! utazó munka- 
vállaló, veleutazó felesége és négy évesnél nem idősebb gyér 
niokei vehetik igénybe. A jegy'kedvezmény egyszeri oda. és 
visszautazásra szól és a gyors-, sebes- és személyvonatokra 
érvények.

Általában a múlt évi feltételekhez van kötve a kedvez
mény igénybevétele. Nem jogosult a kedvezményre, akinek 
összjövedelme az évi 3000 pengőt meghaladja, A kedvez
ményt csak a 4 filléres áron kiadásra kerülő arcképib iga
zolójegy és az 1941. évre fehér szinten készített utalvány 
alapján lehet Igényelni.

Az utalványok és igazolójegyek részben az Országon

A U H K A  É S  T á l t l ü
NAP- ÉS  ESŐ VÉD Ő
PONYVASZERKEZETEK -

OYORtllAftATO*. AlAlAHA9 ÍT * t  nCl k Ol 
r  I ■ NAP- fa  V ltA llO  PONYVÁVAL

KERTEKBEN

TERRASZOKRA

DÍJTALAN K Ö LTSÉG V ETÉS  • OLCSÓ A RAK ELSŐRENDŰ MUNKA.

HErCRENCIÁK A TÚLOLDALON.

Családpénztár szakmai pénztárai, részben pedig az Ipar- 
testületek utján jutnak a munkaadókhoz, akik azokat az 
igényjogosultaknak kiszolgáltatják. Akik egyik testületnek 
sem tagjai, munkaadójuk révén, forduljanak az igényjogo
sultság és személyazonosság igazolása végett az I. fokú ipar
hatósághoz.

Az Igényjogosultak az arcképek igazolójegyeket és az
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Aqaa vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
utalványokat minden esetben munkaadójuktól kapják. A 
munkaadók az igénylőkről névjegyzéket készítenek és az Űr
lapokat — azok árának befizetése mellett — az illetéken 
családpénztártól vagy ipartestüiettöl, illetőleg az I, fokú 
iparhatóságtól Igényelhetik,

Az igényjogosult a munkaadója által kiadott Igazoló
jegyre 5x6 cm. nagyságú uj arcképet kell ragasszon és azt 
a cégbélyegzővel akként bélyegeztesse le, hogy a bélyegző 
fele a fényképre essék. A munkaadó az Igényjogosult részé 
re utalványt is köteles kiállítasd, mert az állomási pénztá
rak féláru jegyet csak az utalvány ellenében szolgáltatnak 
ki, A multévi igazolójegy ebben az évben Is érvényes, de 
az utalvány számát az 1941. évi rovatba be kell jegyezni, 
A visszautazást legkoráhan csak az odautazás napjától szá- 
mittot.t hatodik napon szabad megkezdeni, különben a vissza
utazásnál a féláru kedvezmény megszűnik, Hazaérkezőikor 
az utalványt a munkaadónak vissza kell szolgáltatni.

A 3000—1937. Ip. M, számú rendelet értelmében fize
téses szabadság jár minden munkavállalónak, aki az ipartör
vény hatálya alá eső munkaadó üzletében, üzemében vagy 
vállalatban van foglalkoztatva.

Nem já r fizetéses szabadság:
1. a vezetőállást betöltő alkalmazottnak
2, azoknak az alkalmazottaknak, akiknek évi illetnie 

nye (törzsfizetés, lakáspénz cls rendszeres pótlék) a  6000 pen
gőt meghaladja..

Fizetéses szabadságot nem köteles adni alkalmazottai
nak az olyan kisplaros (kiskereskedő), aki üzemében vagy 
vállalatában — a' tanoncokat és 16 éven alóli munkásokat 
nem számítva — állandóan legfeljebb csak két alkalmazot
tat foglalkoztat.

Ipari ügyek
Legutóbbi értesítésünk óta a következő körleveleket 

adtuk ki: 16, ezámu körlevél.
1. A kávéházakbam működő játékvezteők értelmiségi 

alkalmazottaknak minősítése Az Értelmiségi Munkanélküli
ség Ügyeinek m. kir. Kormánybiztosa folyó évi május 31-én 
135.256— 1941. szám alatt a kövekezőket közölte:

„Múlt hó 2 án kelt 403—1941, száiuu megkereset ra 
közlőim t. Ciinmel, hogy at kávéház-tulajdonos kártyajáték 
engedélye alapján működő játékrandezők a munkaadó kávé- 
háztulajdonou részéről mint Ügynökök jelentendők be az 1939. 
évi IV. te, végrehajtása tárgyában kiadott 7720— 1939. M. 
Jí. számú rendelet útlapján azzal az összeggel, amit a bridge 
rendező kártyapénz címén a  kártyajátékosoktól beszed, s 
amit esetleg a kávéháztulajdonofetól bármi címen kap (pl, 
fogyasztókor szaporítása vendéghozásért stb.)

Ennélfogva felhívjuk ótv)ekeit Kartácsaitokat hogy

G O M B á T  váisAreliil bizalom  dolga*
Ezért rendeljen friss és szárított 

gombát WAONER ISTVÁN gombakereskedelmi válla- | 
latnál, IX,Központi Vásárcsarnok, 745. számú fülke,— 
Telefonhivó: 185-655. Vidékre póstán, helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba

saláta.
Mosol é s  ssá rlto tl gom bát vo sso k .

Prím a fe lió sz iléz la l poroszszén, min
denféle elsőrangú hazai szén, koksz és tűzifa 
a mindenkori hivatalos áron m inden meny- 
nylségben kapható és azonnat szállítható. 
Kazacsay telepen, Boráros tér 7. Duma
parti teherpályaudvar, Telefo n : 143—539*

ezeket a játékvezetőket a folyó évi június 30-iKi állapotot 
feltüntető — 1941. julius 31-lg benyújtandó — értelmiségi 
bejelentésbe vegyék be éű a. leiratban közölt adatokat 18 
(kártyapénz, jutalék stb.) jelentsék be.

Befőzési cukor kiutalása. A székesfőváros polgármes
tere azt közölte testületünkkel, hogy befőzési célokra a ven
déglátó iparok részére 6 vagon cukrot utalt ki. Ez az egy 
havi kontingensnek mintegy 50 százaléka.

A fényűzés! és forgalmi adó kivetése ellen benyújtott 
felebbezeuek tárgyalása a f.. hó végén fog megtartatni.

Tudnivalók a tanoncok szabadságidejéről. Az 1936. évi 
V II, te, 22. §-a értelmében ti tanonctnjrtó mester köteles 
minden egyes tanoncát Julius. vagy augusztus hó folyamán 
14 napi fizetéses szabadságra küldeni. Köteles továbbá ezt 
a szabadság megkezdése előtt, legalább 8 nappal a tanoticcal 
közölni, az ipartestiiletnelc és tanonciskolái igazgatójának 
Írásban bejelenteni.

Az a tanonctartó mester, aki ezen kötelezettségének 
eleget nem telsz, kihágást követ el, melyet a, törvény 600 
pengőig terjedő pénzbírsággal sújt

Felhívjuk a tanonctartó mesterek figyelmét ezen köte
lezettségükre azzal, hogy annak feltétlenül tegyenek '. eleget, 
a bejelentéseket ugyancsak feltétlenül eszközöljék, nnrt az 
ipartestület felügyeleti hal ósága özeméi yes felelősséglevonás 
terhe mellett utasította az Ipartestület elnökséget, hogy ki
vétel nélkül minden egyre tanonctartó iparost, aki ezen kö
telezettségének eleget r.em tesz, tíz illetékes iparhatóságnál 
jelentsen fel.

Az alkalmazottak utazási kedvezménye a fizetéses sza
badság alkalmából 16, számú körlevelünkben — téves Infor
máció alapján — azt közöltük hogy a MÁV igazgatósága 
az ipari mnukások és caa/ládtngjaik részére engedélyezett 
meney.lijkedvezmó'.iyt június végéig felfüggesztette, UJmbb
hiteles értesítés szerint ez a felvilágosítás tévék volt és a 
menetdijkedvezmény továbbra is akadály nélkül igénybe- 
vehető.

Zcnéltető üzemek figyelmébe! Kartár-saink érdeklődé
sére közöljük, hogy a magyar és külföldi zeneszerzők hiva
talosan elismert érdekképviselete a Magyar Szövegírók. Ze
neszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezete ( Budapest, IV. 
Gerlóczy utca 3.), melynek kötelékébe tartoznak a szerzők 
világszövetségébe tömörült szerzői társaságok összee szer
zőinek zenemüvei és Így mintegy ötvenezer magyar és kül
földi szerzőnek többszázezer zenemüvét bocsátja zenéltető 
ügyfelei rendelkezésére.

Azok, akik a Magyar Szövegírók, Zeneszerzők én* Zene
műkiadók Szövetkezete kezelésébe tartozó külföldi és b 1- 
földi zenemüvek nyilvános előadásra szolgáló jogot, a szer
zői jogdlj megfizetésével megszerezték, jogbiztonságuk érdé 
kében (bitorlás! pereli elkerülése céljából), szerződésbontás 
terhe alatt, utasítsák zenészeiket, hogy a külföldi szerzők 
müvein kívül csak a Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és 
Zeneműkiadók Szövetkezete által kibocsátott névjegyzékben 
szereplő zeneszerzők müveit adják elő. (Ha' ilyen névjegy
zék még nem lenne zenéltető kartársunk birtokában, kérésére 
azonnal küld a föntnevezett szövetkezet,) Ettől a szigorú 
elvtől akkor se térjenek el, ha a zenészeket rábeszéléssel 
vagy jutalommal akarják rábírni arra, hogy n névjegyzék-

IX, Ráday utca SS. T e le fo n : 187-420.
Fiók: Gömböt Gyula ut 15 Telefon: 351 -85©*
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i Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-tóloák, teáskannák, evő 
eszközök, kertibutorok, sörkimérők, bork • 
mérőasztalos u | 4 *  h a n t ié it  állapotban.

H EX N E R Üzletberendezés! vállalat
' Budapaat, V I., Király-Utca 2 5 . n á m
ben nem szereplő szerzők müveit adják elő. Ismételten meg
történt ugyanié, hogy a zenészeket kotta át-disn, vagy a 
dal elöéneklése mellett bizonyom zenemüvek előadására be
szélték rá, s az ilyen előadásit követően a szerzői jog bitor
lása miatt pert indítottak a zenéltető üzem ellen.

Ha fentnevezett szövetkezeten kívül, valamely részről 
Jogdíjigénnyel, vagy jogblrorlási perrel lépnének fel tnglár 
solmk ellen, haladéktalanul feldúljanak Ipartestületiünkhöz. 
Ugyancsak kérjük t. tagjainkat, közöljék, velünk azokat az 
eseteket, amikor mán szövetkezet jogdijat kért, vagy Ilyent 
a  törvényszék (fizetési meghagyás küldésével) érvényesíteni 
törekedett.
A fogyasztói vásárlási könyv rendszere nem vonatkozik.

iparinkra,
A kormány a 3150—1941. M. E. és a! 201 000—1941. 

K. M, ezámu rendeletekkel korlátozta egyes közszükségleti 
cikkek kiszolgáltatását éte evégből fogyasztói vásárlási köny. 
vet rendszeresített.

A 201,000— 1941. K, M, számú rendelet 4. §-n 1. bekez
désében a b) pont alatt világosan kimondja, hogy a vásárlá
si könyv rendszerét nem kell alkalmazni a) felsorolt cikkek
nek az ipar folytatása céljából történő kiszolgáltatásánál, de 
— a 3. bekezdés szerint — hiiteltérdemlően Igazolni kell, 
hogy a cikk beszerzése az ipar folytatásához feltétlenül
szükséges. Hasonlóan világos a közellátási miniszternek fenti 
rendelethez kiadott utasítása, amely VI. részében részleteken 
tájékoztat a vásárlási könyv nélkül történő beszerzés lehető 
bégéről és módjáról. Ugyanerről szól n közellátási miniszter 
202.777— 1941, K. M. számú utaSltáU II, fejezete Is, ugyan
ilyen értelemben.

Ezek szerint tehát a vásárlási könyv rendszere nem vo
natkozik iparunkra olyan beszerzés esetén, amikor tizemül' lí 
folytatása céljából vásárolunk a felsorolt közszükségleti cik
kekből, de az üzemi felhasználás szükségességét hltoltérdem- 
lően igazolnunk kell. Igazolásul az Iparengedély, esetleg az 
Ipartiutület által kiadott Igazolvány szolgál.

Előljárósági ülés.
A szokáscts — június havi — előljárósági ül én f. é. 

junlus hó 25-én (szerdám) déli 1 órajkor fog a testület ta
nácstermében megtartatni. A napirenden lévő aktuális kérdő, 
sekre való tekintettel kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai 
minél teljesebb számban vegyenek részt, annál is inkább, 
minthogy a nyár folyamán rendszerint előljárósági ülést nem 
ti.irtunk.
Megjelenik a Magyar Kávésolt Évkönyve,

A legközelebbi napokban megjelenik a Magyar Kávésok 
Évkönyvének 1941. évi X III, évfolyama. — Az évkönyv, 
amely _az 1941 junius 1-ig megjelent összes rendelkezéseket 
tartalmazza, testületünk Irodájában megrendelhető. Az év
könyv ismertetésére a megjelenés után visszatérünk.

Francit Henrik Fiai Rt, legutóbb tartott közgyűlésén 
cégnevét: „Francit Kávészer Müvek Részvénytársaság”_ra
változtatta, mert régi cégneve ma már nem fejezi ki a válla
lat igazi terjedelmét.

Az  utóbbi évtizedben ugyanis mosonszehtjánosi telepe 
Európa legnagyobb teljesítményű cikóriakávé gyárává fejlő 
dött. A Fjeividőit visszatérésekor viszont a vállalat magába 
olvasztotta a haltaimat kassal gyárat. De az évről-évre 
történt építkezések utján budapesti üzeme Is nagyterjedelmü 
Iparteleppé növekedett.

Ez a "közgazdasági szempontból Is Igen Jelentős térhó
dítás nemcsak a cágnévváltoztatást tette Indokolttá, de örö
mére szolgálhaJt mindenkinek, aki szivén viseli a magyar 
előrehaladás ügyét.

H Í R E K
Kormányzó Ur öfőmcltósága arcképének leleplezése.

Az Ipartestületek Országos Központjának kezdeménye
zésére az összeis hazai ipartestiiletek ugyanazon a napon, 
születése napján leplezik le a Kormányzó ur arcképét. Ipar 
testületünkben az erre a napra kitűzött tanonciskolái vizsga 
keretében fog ez az ünnepség végbetnenr.U. Kérjük a kartár. 
sifkut, hogy ez alkalommal minél nagyobb számban jelenje
nek meg.
Tanonciskolái vizsga.

Az ipartestületi tanonciskola évzáró vizsgája f. ó, junius 
18-án (szerdán) déli 1 órakor fog a testület tanácstermében 
végbemenni.

Figyelem!
Május 16 én d. u. 4—5 óra közölt elveszett, 
va .y zálogban maradt Elgin amerikai órám Aki 
tud róla, kérem 131—725 számon jelentkezzen

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

Dcafak T-zcim oki. pépis.'zmícHÖk gép- 
gyáca UiU'átyéft &vzbáty,a :

Budapest, Vili, BókayJános u. 8-10.
Telefon: 133—881.

Igen tisztelt Kávés Urak!
Fagylaltostya szükségletüket Stelner k ek sz-g y árn ál fedezhetik 
legelőnyösebben. —■ Saját éégnyomással ellátott csomagolás

Telefon; *141-985
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Alapítóit 1865. évbenH E N N E F E L D
jégszekrénygyár

Budapest, ü l . 0 utca 6. Teletop: 5 : í « : «
Szab. jégszekrények, sörkimérő készülékek 
autóm, elektromos hűtőszekrények és hű

tőkamrád
Cimre ügyelni: csak O ucca 6.

Jéghüíéses és 
önm űködő elektromos 

fagylaltkészitcgépek 
konzervátorok és 

jégkészitők

Kedvező fizetési feltételek! 
Árjegyzék ingyen és bérmenlve

Zwack likőrgyár
elsőrangú gin-t, wteky t, vernnithot, kcsz kocktailt ős to. 

kfiji borból főzött Brandyt (Konyak) hoz forgalomba, ame
lyet bármely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a 
kartársak figyelmébe. Fenti öt cikk sok külföldi márkánál 
még jobb is. Mixel és hoz páratlanok. Kérjen kocktail reeep 
tét! Kecskeméti barackpálinkája a legjobb a maga nemében. 
Unióim versenyen kívül.

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

ezúton közli igen tisztelt ügyfejeivel', 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 pőrkőlde

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztltás ás festés

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

berendezve ! Legkíméletesebb mosási rendszer.

Kávéházak, vendéglők és kerthelységek részére

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

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

Párnák u j f a t ö l t é g é t  jutányosán vállaljuk.—

Vörösréz és vased én y  ó n o záso k  Alumínium é s  Rozsdamentes
acé led én yek  borszűrők, á ta lak ítá s  és  

jav ításo k
G t o b l t i  l i t v á n

Réz és f^mmüves üzeme
Telefon: 330*744.

M á r v á n y b ó l
épülelburkolést, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

szinten a legolcsóbb árban készít
K r o n e m e r  D á v id  márvónyipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai u, 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378-69.

Uj telefon: 426— 117.

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

Budapest, VII., Kazánczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásv iz c s a k  Szent Lukács védjeggyel eredeti
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