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Julius 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
julius havi vigalmi adóátalányukat megfizetni.

Julius 20-ig be kell jelenteni a 300—600 pengős havi 
jövedelmű alkalmazottakat,

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

Julius 31-ig az Értelmiségi Munkanélküliség Kormány- 
biztosához be kell jelenteni az értelmiségi munkakörben fog
lalkoztatott alkalmazottak személyében és munkakörében 
1941. junius 30-ig történt változásokat.

Augusztus 5.ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
kir. Pénz ügy i gaagatóságnál kávé. és teakészleteiket azok,
akiknek 1939. évi október 8  án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vágy részben megvan.

Megjelent a
; Kávééi pari Tájékoztató !

A kávésíparl mestervizsga anyaga. Kapható az ipar-
te8 tülot Irodájában. i
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Augusztus 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 
kir. Pénzügyigazgatőságnái kávé- és feakészlotüket azok,
akiknek 1939, évi október hó 8 -án készleteik voltak és ez a 
’Jrészlet egészben vagy részben megvan.

Aug 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládógyurmn julius 31-iki készletet a m. ldr keresekedel 
jni hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6 .)

Augusztus 5-ig megfizetendő n III. negyedévi üzletbér 
első részlete

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

| Megjelent
| a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV

1941. évi kötete. j
í Megrendelhető az ipartestület irodájában. !

Marenchicb Ottó jubileumára
Az elmúlt napokban volt az 50-ik évfordulója annak, 

hogy Marenchich Ottó eljegyezte magát a vendéglátó iparral.
Azt a tüneményesen magas karriert, amit Marenchich 

Ottó befutott, soha magyar ember el nem érte még. Köz
hely lenne már elmek ismertetéséhez hozzáfogni, annyira tud
ja egész Európában sőt az egész világon minden vendéglátó 
iparos, hogy Marenchich Ottó kicsoda,

| Azon a banketten, almit tiszteletére óhajtottak rendezni
tisztelői és barátai —• és amit maga az ünnepelt mondott le. 
alkalmatlannak találván a mai nehéz időket ünneplésre — 
jómagam is fel akartam szólalni, hogy iparunk nevében fel. 
köszöntliessem. , „

Nem sikerült, mert a köztudomásúan szerény ,.Vezér 
nem engedte meg. még egy szerény vacsora megtartását sem

Ha; már nem mondhattam el élőszóval, amit (szerettem 
volna, engedje meg szíréivé tisztelt Elnököm, hogy így el. 
mondhassam.

Üdvözlöm önt nemcsak a mi iparunk, de az egész ma.
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gyár vendéglátó ipar nevében Is ebből az igazán ritka’ alka
lomból.

Rangot, ciinet. legyen az magyar vagy külföldi, kapott 
már ön eleget, ml ezt nem akarunk és nem is tudunk n,dnl, 
mi csak a mi nagy nagy tiszteletünket és szeretőiünket tud. 
.luk nyújtani, amit igazán érző, önzetlen magyar szívvel val
lunk.

Adja! meg a jóságos Isten, hegy még igen sok esztendeig 
lehesen Ön közöttünk, mint Iparunk eszményképe és büszke 
sége hogy a mai nehéz és gondterhes időkben legyen mindig 
kire tekintenlínk. hogy erőt meríthessünk és hitet, Iparunk 
és az életünk további küzdelmeihez.

Csak ezt akartam mondani 'kedves Ottó bátyánk és hogy 
áldja meg az Isten, a magyarok Istene.

felsőörsi Kövessy Géza elnök.

Rendkívüli elöliáriságl ülés
1941. julius 3.

Múlt lapszámunkban azzal kezdtük a junius 25-iki elöl
járóság! ülésről szóló tudósításunkat, hogy az 1941. év első 
felének munkássága véget ért és azzal fejeztük be. ..hogy el
nök bejelentette, hogy a nyár folyamán előljárósági ülést
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A leamodemebb berendezi*. Mosás lágyított vízben 
VI, Vörösmarty ucea 54. — Ponto* kiszolgálás
Ölesé árok Telefon: 16-86

csak szükség esetén hív egybe". Egy hét sem múlt el, a szűk. 
ség beállott, felmerült a kávókészleteklcol való takarékosság 
kérdése úgy. hogy a testület elöljáróságának sürgősen állást 
kellett foglalni ebben az ügyben.

Az expressz egybehívott illésen megjelentek: Kövessy Gé. 
za elnök. Mészáros Győző dlszelnök, dr, Kállay Albert r-zfv. 
főjegyző iparhatósági biztos, Szabó Samu, vitéz Bertha Gyu
la alenökök, Boross Attila’ Deák Sándor, Freiwirth Jenő, 
Gál A mold, Grosz Ödön, Klauber József, Kass Béka, Krasz. 
n?r Menyhért, Lendvai József, Paulin Lajos, Patat Lajos, 
Sfcuer Lóránd, dr. Strausz Vilmos, Tarján Vilmos, dr. Szász 
Elemér. Tihaméry Kálmán, Weingruber László, előljárósági 
tagok és számvizsgálók, dr. Havas Nándor főjegyző, Donath 
Andor aljegyző jegyzőkönyvvezető.

Kövessy Géza elnök a megjelenteket üdvözölve, megnyi 
tóttá az ülést, bejelentette Bokros Lajos ói Bauer György 
kimentését, az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésén' Grosz Ödön 
és Lendvai József előljárósági tagokat jelölte ki.

A junius 25-iki előljárósági ülés jegyzőkönyve az Idő rö
vidsége miatt nem áll rendelkezésre, -— a jövő ülés kereté
ben fog hitelesíttetni.

Kövessy Géza elnök a múlt ülés határozatából eljárt 
az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosánál ahol azt az In
formációt kapta, hogy a kávékészletek apadása folytán oda 
kell törekednünk, hogy azok minél tovább tartsanak. Ennél
fogva ezen kérdéssel a közönség ás az ipar érdekében foglal, 
koznunk kell. ami csak a tiszta babkávé használatának csők 
kentése és pótkávé hozzáadása utján történhetik, A még meg. 
levő kávé máris oly drága, hogy az anyagár a pasztába, ille
tőleg stabilizálása érdekében kell a keveréshez folyamodnunk. 
Természetes. — és ezt nyomatékosan hangsúlyozza, — ebből 
az eljárásból az Ipar semmi anyagi előnyt nem akar elérni.

Főjegyző elnök előadását kiegészítve, előadja, hogy a 
Jelzett cél érdekében a tiszta babkávó használatát az egész 
vonalon meg kell szüntetni.

Tarján Vilmos szerint a súlyos kérdést kardinálisán 
kell megoldani. A kávé domináns cikke a kávéháznak, Így 
óvatosan kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Véleménye 
szerint a kiszolgáltatott adagok mennyiségét kell redukálni. 
A fekete 1 dl. helyett 9,6 cl., a tejes-kávé 1.5 dl. legyen — 
Természetesen az árkérdés Is rendezendő lenne.

Patat Lajos szerint a fekete kávé redukciója valahogy 
lehetséges, de tejeskávénál nem, mert a vendég hol világos, 
hol sötétet kér. Ha 25 százalékos pótlékot adnánk, tényleges 
megtakarítást érünk el. Az egyes kávéházak nívója s z e  nt 
javasoljuk a 25-, 33 és 50 százalékos keverést.

Mészáros Győző: Kénytelenek vagyunk a kérdéssel fog
lalkozni, hogy a kávékészletek ne fogyjanak ki. De nem sza. 
bod szem elől téveszteni, hogy a közönség azért jár a kávé- 
házba, mert ott jó  kávét kap. Indítványozza, hogy a kötelező 
keverés arányát állapítsák meg. A 75 százalék babkávé és 
25 százalékos pótkávénál — tekintettel a kávé drágulására 
— árleszállításra nincs alap. Az adagolt redukálása .setén 
már uj edények beszerzését tenné szükségessé.

Grosz Ödön szerint sem az árakhoz, sem a mennyiséghez 
nem lehet hozzányúlni. Mindenki olyan kávét: adjon, aminőt 
üzlete megkíván,

Tihaméry Kalmár, úgy tudja, hogy a kávé ára már rém
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Kérjen árajánlatot I

fog emelkedni. Hajlandó egy 50 százalékos keverési kulcsot' 
elfogadni, arra való tekintettel, hogy a kartársak többségé ' 
nek nincsen készlete. Mindenki jelentse be, hogy milyen ká
vét fog adni.

Dr. Strausz Vilmos véleménye szerint a tejeskávét lehet 
kevert kávéból késziteni, de a feketét hagyjuk az eddigi mU 
nőségben.

Patat Lajos: 75 százaléknál nagyobb keveréket senkinek* 
sem szabad használni,

v. Bertha Gyula: Árleszállításról legfeljebb 50 százaié-' 
kos keverés esetén az ahyaígértőknek megfelelően lehet szó, 1 
A török kávét pedig be kell szüntetni.

Weiugruber László gyakorlati példára hivatkozva a ke.i 
•verést szükségesnek tartja.

Leinlvai József a feketénél 25, fehérkávéuál 35 száza j 
lékos arányt lát elfogadhatónak. Az árakra vonatkozólag: 
minimális fogyasztást kell megállapítani,

Stener Loránd az tép r ess ok és kávémérésekről is kelj- 
gondoskodni. Erre kormányintézkedés’ lenne szükséges

Paulin Lajos a keverék kávé forgalmát a nap bizonyos' 
óráiban korlátozná, azontúl tiszta kávé legyen forgalomba' 
hozható. ij

Dr. Strausz Vilmos külömbséget tesz a fehér- és fekete_| 
kávé között, A tejeskávénál az 50 százalékos keverés még el.t 
fogadható, a feketével azonban vigyázni kell, A mennyiség: 
pedig amúgy is meg van határozva, araikor feketénél 1 dl.-i 
nél kevesebbet nem lehet adni. E  haltár túllépése megtiltandó 
lenne. Szíikebb bizottság kiküldését javasolja.

Tarján Vilmos: a fehér kávénál legyen meg a keverés,! 
a feketénél azonban nem.

Szabó Samu: Átmeneti időket élünk, ma takarékoskodni' 
kell, A keverést árredukció nélkül kívánja végrehajtani.

Leadva! József: az állandóan emelkedő rezsiköltségek 
miatt, ezeket az elérhető megtakarításból kell fedezni.

Mészáros Győző a kérdést döntésre érettnek tartja. Kli 
vi hetet lennek tartja, hogy egy kávéházban 2—3_féle kávét 
főzzenek. Méltányolni kell azt a szempontot, hogy a kávé aj 
kávéházban jobb legyen, mint a magánháztartásban. Javasol
ja : mondassák ki kötelezőleg, hogy 75 százaléknál nagyobb 
keverést alkalmazni nem szabad, de ez a redukció ne menjen 
az ár rovására, mert a rezsiköltség emelkedik ás a pótkávé 
is pénzbe kerül,

vitéz Bertha Gyula hozzászólása után
Elnök kijelenti, hogy a vendéglők, espressok és kávé

mérések dolgában az Illetékes érdekképviseletekkel kíván tár 
gyaini. Az elöljáróság ezután elfogadta Mészáros Győző in. 
ditványát azzal, hogy elnök javaslata értelmében a végleges 
állásfoglalás előtt a társérdekeltségek is bevonassanak.

Kövessy Géza elnök szóvá teszi a tanonciskola ügyét. 
Tekintettel a kis létszámra és a nagy költségekre, a vendég 
lős szakiskolával vnló együttműködésre gondol.

Dr. Strausz Vilmos: a kérdés mindig a tanoncok elfog
laltságán, Illetőleg a tanoncoktatás Idejének összeegyezteté
sén múlott.

Mészáros Győző tudomásul veszi elnök felfogását, indo
kai előtt meghajlik; de nem szabad elfelejteni, hogy dlsz- 
tlngválnl kell kávéházi és vendéglői tanoncok között, LgáíZ 
elnöki működése folyamán figyelemmel kísérte az iskola mun
káját, Ismerte hiányait és annak okait, amelyeket az arra

T IlC H ItÁ  t t  T Á B l á
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PONYVASZERKEZETEK
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f o c k w i t o d l - f é l t

Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

hivatott bizottságnak kel lőne kiküszöbölni. Ezek ellenére —. 
mint az ipar intézményéhez ragaszkodik úgy az iskola, mint
a munkaközvetítő fenntartásához, amig arra anyagilag mód 
van

Tihaniéry Kálmán fenntartandónak tartja  az iskolát, 
azonban a gyakorlati kiképzésre helyezné a súlyt. Az uj tan
év előtt ezzel a kérdéssel foglalkozzunk.

1‘atat Lajos a tanonckédéssel foglalkozva elnök felfo
gásához csatlakozik.

Elnök kijelenti, hogy ez ügyben nem kivan határozatot 
hozni, a kérdőét napirenden tartja és' a felszólalások értel
mében fog megoldást keresni.

Több tárgy nem volt, elnök az Ülést berekesztetle.

Tanonciskolánk évzáró ünnepe
Tanonciskolánk f. évi június hó 18-án tartotta évzáró 

vizsgálatát. A minden évben élményt jelentő esemény az Idén 
ünneppé magasztosult. Az iskolát fenntartó ipartestület ve
zetősége a vizsgálat megkezdése előtt avatta fel a Kormányzó 
Ur arcképét. így is kifejezést kívánt adni az Országszerző 
Iránt érzett mélységes ragaszkodásának, hűségének és őszin
te, igaz 'szívből jövő hódolatának, szeretőiének.

Marton József tanonciskolái igazgató mély pedagógiai 
érzékéről tanúskodik az, hogy a kínálkozó alkalmai fellmsz-

Kő-römi
b é l y e g z e t t  k a p h a t ó .

F  R  I E  D
t e r g á l y o s

KIRÁLY U. 44. TEL: 224-804

ISíflIMftÁT v* * * ro1111 bizalom  d o lg a .
1 Ezért rendeljen friss és szárítóit 

gombát W AQNER IST tfáN  gombakereskedelmi válla
latnál, IX,Központi Vásárcsarnok. 743. számú fülke,— 
Telefónhivó: 185-655. Vidékre postán, helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztóéra kész gomba-

saláta.
M asai *■ szárított gom bai v e sse k .

P rím a  fe lső sz llé z la l 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 lség b en  kapható és azonnal szállítható- 
K azacsay  te le p e n , B o rá ro s  lá r  7 . Duna- 
parti teherpályaudvar, T e le fo n : 143—539.

nálta és az iskola évzáró vizsgáját erre a, napra tette. Az 
Ifjúság magyar érzését, az Államfő iránti tisztelőiét, szere
tőiét ezzel fokozta, nagyra növelte.

Örömmel állapítottuk meg, hogy az előkészület, a ren
dezés tökéletes volt.

A megjelent vendégek örvendetesen nagy száma azt. bi
zonyította hogy iskolánk záróvizsgálata mindig nagyobb ér. 
deklődcst vált ki a kávéstársadalom körében

A megjelentek közül a következők nevelt sikerült fel. 
jegyezni: Bokros Lajos, Boross Attila, Klauber József, Ottó 
Dezső. dr. Strausz Vilmos, Tihaniéry Kálmán felügyelő-bi
zottsági, illetőleg elöljáróság! tagok; Szabó László, Wagner 
Béla, Boróka József, Fried Árpád. Jovlcs Jenő, özv. Singer 
Kálmánné kávésok, Drexler László, Mild István kávéházi 
tisztviselők, Temlin Géza, Sípos Dezső Nagy Károly, Borbély 
János «tb.

A Magyar Hiszekegy elhangzása után az igazgató len 
cliileles megnyitójában a Kormányzó nemes egyéniségH m 'l- 
tattia és 73. születése napján áldást kért életére.

Szívós Sándor és Kállai Gyula II. oszt. tanulók mű
vészt szavalata után a hittan , a közismereti- és a szaktár
gyak vizsgái következtek.

A kérdeisekre adott értelmes feleletek, a növendékek in 
tor, biztos megnyilatkozásai mindenkit arról győztek meg, 
hogy a szakirányú tanonciskola vezetése a legjobb kézben 
van s hogy a tanártestület hivatása magaslatán áll

A tanulók sokirányú tudása, aiapc.o felkészültsége a 
hallgatóságban a legjobb benyomást keltették,

A tanulók közül az ernyedelien szorgalmunkat, a jó- 
viseletiieket az Ipartestület, az Iparkamara, nz Ipok. Tilia. 
mér.v Kálmán, és Bokros Lajos jutalomdijaival, érmével, ok
levelével és egyéb tárgyaikkal (Írókészlet, könyv), ajándé
kozták meg.

Bokros Lajos elöljáróság! tag hazafias érzésű és az is
kola munkáját méltató beszéde és az ipartestiilet elnökének, 
felsőörsi Kövess}' Gézának közvetlen. Izzó magyarsága záró- 
szavai Után a szép ünnepség a Himnusszal fejeződött be.

d i r i  ü g y e k
A kelt tésztából készített kalács és sütemény forgalmának 

megszüntetése és a kétszersiilt forgalmának korlátozása,
A m. kir. közellátási miniszter 23 7001941 K. M, számú 

rendeletével a sütő., vendéglátó, és cukrászüzemekben a kelt 
tésztából való kalács és sütemény készítését s forgalmát 
megtiltotta.

Ugyanezen rendeletével a, m. kir közellátási miniszter 
ur elrendelte, hogy kétszersültet nyilvános étkezési üzemek
ben forgalomba hozni nem szabad.

T e jé s  cbs lmi J&1 "„iíift Dobé Sándor
IX , R ád ay  iac«a 35. T e le fo n : 137-420.
Fiók: Gömbös Gyula ut 15- Telefon: 351-856.
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Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, aipakka-táloék, teáskannák, evő 
eszközök, kertibutorok sörkimérők, bork • 
mérőesz'alok IlJ é l  h a ,in á lt  állapotban.

H E X N E R  ü z le tb e ren d ezés! v á lla la t
______________ B udapesti V I., Klrfcly-utca 23 . s it in

D i e & t d p a l a c k f o c a k

Játékvezetők bejelentése, t
Utalással e tárgyban kiküldött körlevelünkre, pótlólag 

közöljük, hogy a f. évi jullus 31-ig esedékes értelmiségi beje 
leütésekben a játékvezetőket nem mint értelmiségi alkalma
zottakat, hanem külön csoportban mint ügynököket kell be
jelenteni, Ezek tehát külön bíráltainak el, vagyis tekintet 
nélkül az értelmiségi alkalmazottak arányszámára, az ügynö
kökre (játékvezetőkre) külön vonatkozik az 1939:IV, t. Cilik
ben előirt arányszám.

A 300 pengőnél nagyobb fizetésű alkalmazottak bejelentése.
A m, kir, belügyminiszter 298.800—1941. B. M. számú 

rendelet* szerint a munkaadó köteles az 1941. évi május 1, 
és 1941. jullus 15. napja közti időben alkalmazásában álló 
vagy állott biztosításra kötelezett munkavállalói közül azo 
kát, akiknek javadalmazása a havi 300 P .t meghaladja, <W 
havi 600 P-nél nem több, az illetékes bizitositó intézetnél 
(OTI vagy MABI), f. é jullus 20 ig bejelenteni.

Az e célra szolgáló ..Általános bejelentő lapot” az ille
tékes intézetnél a munkaadó tartozik beszerezni.

Kövessy Géza elnök naponta d, e. 10—11 óra között ál1, 
az ipartestületi irodában ai tagok rendelkezésére.

Gyászeset.
Papp József m Jtir. kormányfőtalnácsos, az Ipartestii- 

letek Országos Központjának elnöke, folyó hó 7 én hirtelen 
elhunyt, A megboldogult az ipari élet terén érdemes munkát 
végzett, elhunytát az egész ipari társadalom gyászolja.

Donáth Andort, testületünk aljegyzőjét súlyos gyászeset 
érte. Édesanyja, Donátit József né szül. Donáth Stefánia f hó 
ő-áin hosszas szenvedés után elhunyt. — Férje feleségét, öt 
gyermeke édesanyjukat gyászolják. Temetése f. hó 7-é:t ment 
végbe a rákoskeresztúri köztemetőben

Kinevezések.
A Kormányzó Ur öfőméltósága űr. Sz. Nagy Béla 

és dr, Tillmann István miniszteri tanácsosi címmel felruhá
zott osztálytanácsosokat, dr. Bcnse Dezső mlnístzeri tani cső 
si címmel felruházott pénzügyi főtanácsost miniszteri taná
csosokká nevezte ld. Ugyancsak miniszteri tanácsossá nevez 
te ki dr. Kováts Aladár kér minisztériumi csatáiytanáesce1,, 
az ipari ügyek vezetőjét, — A kiváló főtisztviselők kinevezé. 
séhez akik iparunknak évek során át Jólndulaatu pártfogói 
voltak, IgíHz örömmel gratulálunk.

Ruhatárat átvennék,
v a g y  t á r s u l n é k

Nyári szabadságolás.
Dr. Havas Nándor ipartestületünk főjegyzője július hó 

5-én kezdte meg egy havi nyári szabadságát. Távollétébeu 
Donáth Andor aljegyző végzi a jegyzői teendőket.
Megjelent a Magyar Kávésipari Évkönyv.

Egy évi szünetelés után újra megjelent a Magyar Ká- 
véslpari Évkönyv XIII. évfolya'ma, amely tömör formában 
tartalmazza az 1940. és 1941. év folymán kiadott rendelete
ket. — Az Ipartestületi sematizmuson és a. testületi tagok 
névjegyzékén kívül benne vannak az ipar gyakorlására vo
natkozó alap és módosító rendeletek, az árszabályozás, üzem
vitel szabályozása, anyagkorlátozásokra vonatkozó intézkedé
sek, a személyzeti és szociális kérdések, a katonai bevonulás 
ügyei tanoncügyekre vonatkozó, valamint a zsidótörvény vég
rehajtása tárgyában kiadott különféle jogszabályok. Az 
Évkönyv testületünk irodájában szerezhető meg.
A vezetőállásban lévő alkalmazottak fogalmának meghatá

rozása,
A munkavédelmi jogszabályok hatálya alól a vezetőál

lást betöltő alkalmazottak ki vannak véve, de nincs pontosan 
meghatározva, ltogy kit kell ilyen alkalmazottnak tekinteni. 
Miután emiatt vitás kérdések merültek fel. a Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara Írásos ajikétet és annak állapján 
szóbeli értekezletet tartott. Az értekezlet meghatározása eze
rint: vezető állású alkalmazottnak tekintendő az, aki az egész 
vállalatot, vagy annak valamely szervezetileg önálló ágát 
vezeti, irányítja és ellenőrzi és aki ezzel kapcsolatosan uta
sításokat közvetlenül a vállalat tulajdonosától, illetve az 
igazgatóságtól, vagy a vezérigazgatótól kap és a hozzá tar
tozó ügyek lényeges részét teljesen önállóan intézi az utó
lagos beszámolás kötelezettségével s végül a hozzá beosztott 
alkalmazottak munkáját vezeti s irányítja. A bankfiókok fő 
nőkéi továbbá a cégvezetők és a cégjegyzők általában vezető 
állású alkalmazottaknak tekintendők. Remélhető, hogy ez a 
meghatározás a kérdésben véglegesen tiszta helyzetet fog 
■teremtetni. "5

j t ü n d e  U íítífy é j
szerelt hűtőszekrények, hűtőkamrák, 
vitrinek, fagylaltgépek, stb. a legjob
bak és legolcsóbbak. Kérjen díjmen
tes árajánlatot a magyarországi ve
zérképviselettől :

Dtabek T-tttoit old. gépészmuftöU gép- 
g . y 4 c a  U ü t& g -ép  o -s & tá tty a  :

WEINBERGER, V , Vóci-ut 4.
Budapest, Vili, Bókay Dános u. 8-10.
Telefon: 133—881.

rc^r ĵtexHfl

Igen tisztelt Kávés Urak !
Fagylaltostya, szükségletüket Steln@f R®RsZ-gyárnól fedezhetik 
legelőnyösebben. — Saját eégnyomással ellátott csomagolás

Telefon: *141-985
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Tanoncok szabadsága
A ’tanonctartó mesitefr kötetes minden egyes tanoneát 

.iuliiis vagy augusztus hó folyamán 14 napi fizetéses szabad
ságra küldeni. Köteles továbbá ezt a szabadság megkezdése 
előtt legalább nyolc nappal a tanonccal közölni, ats ipái tes
tületnek és a tanonciskola igazgatóságának irásbiín bejelen
teni.
Újra szabályozzák az ipari cukor árát.

A m. kir. pénzügyminiszter 1220—1941. P. M. X. a. 
szám alatt rendeletet adott ki az ipari cukor után fizetendő 
fogyasztási adó és kincstári árrészesedés, valamint az ipari 
cukor árának újabb szabályozása tárgyában.

A rendelet, mely a Budapesti Közlöny junius 1-i számá
ban jelent meg, a cukrot feldolgozó üzemek részére vásárolt 
cukor (ipari cukor) fogyasztási adóját és kincstári árrésze- 
sedését a rendelet életbelépésétől, vagyis junius 1 -töl kezdve 
100 kg-kint az eddigi 108 pengővel szemben 148 pengőben 
állapítja meg.

A rendelet a cukrot feldolgozó üzemek részére „Ipari 
cukor vásárlási engedély” alapján vásárolható cukor árát 
junius 1 -től kezdve a különböző cukorfajtákra megállapított 
áraknál 1 0 0  kg-kint 1 0 0  pengővel magasabban állapítja meg.

Ezt a 100 kg-kint 100 pengős ártöbbletet, melyet a ve
vő a 8 6 6 __1941. P. M. számú rendeletnek megfelelően kell
megfizetni.

6

A Kávésok Ürííargslini R.-T.
B u d a p e s t , J ó z s e f  h rt. 38 .

forgalomba hoz
több évtizedes tapasztalat alapján készült

kávépótlékok
amely kellemes Izü, mentes savanykás éu émelyítő utóiztől* 
jól fest és amely kávépótlék a kávé zárolása óta. vagyis 
két esztendeje, sok helyen van használatban; a legteljesebb 
megelégedésre.

Ajánljuk Vevőinknek, hogy e kávépótlék használatát, 
amely a keverési rendeletnek megfelelően változtatott és 
tökéletesített minőségben kérni forgalomba, kísérletezze előre 
ki, hogy ha a keverésre sor kerül, annak főzési módját Ille
tően a megfelelő eszközök rendelkezésre álljanak.

Díjmentes mintával és használati utasítással készsége
sen szolgaiunk és miután a kávépótlék nyersanyaga, olyan 
Kmmelvényekből álí, amelynek zárolására számítani lehet 
és amelynél a beszerzés lehetősége korlátozott, azt is ajánl
juk Vevőinknek, hogy kipróbálás után egy bizonyos tartat 
lékről okvetlenül gondoskodjanak.

vtm m m m a m m m am m m m m m m m ttvM w n  ititoa s jK C m m m "

Hattyú m i m m é  kölcsönző vállalat
száraz  vegy tisztítás és festés

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

berendezve I Legkíméletesebb mosási rendszer.______

Kávéházak, vendéglők és kerthelységek részére

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

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

Párnák Ú jr a t ö l t é s é i  jutányosán vállaljuk.—

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

javítások
G l o b l t t  I s t v á n

Réz és féramfives üzeme
Telefon! 330-744.

Márványból
épületburkolést, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K ronem er Dávid márványipari üzeme
Budapest, X.. Kőbányai u. 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1-378-69.

Uj telefon: 426—117.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VIL, ICaainczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvizosak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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