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A kávéatperl meetervizogn anyaga. Kapható n tpar. 
teotület Irodájában.NE FELEDKEZZÉK H EG, H O G Y . . .

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

Augusztus 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi in. 
klr. Pénzügy Igazgat óságnál kávé- és teakeszletüket azok, 
akiknek 1939. évi október hó 8 -án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

^Augusztus 5-iglbe kejl jelentem a kakaópor, kakaómassza, 
csokoládégyurma július 31-lkl készletet a m. klr. keresekedel, 
ml hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6 .)

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

Augusztus 10-ig tartoznak az adóközösség _ tagjai meg
fizetni augusztus havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

Augusztus 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Augusztus 20.ig be kell küldeni az augusztus 15-én ér
vényben volt árlapokat az Arellenőrzás Országos Kormány
biztosához.
i Augusztus 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 

levő kávéházak vigalmi adója.
Augusztus 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 

levont kereseti-, külön és rokkantellátási adó.

Megjelent
j a MAGYAR KAVÉSIPARI ÉVKÖNYV

194L évi kötete.
Megrendelhető az ipartestület irodájában.

BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS
|  Weingrnber Ignác |

TEJCSARNOK R. T.
Telefon: 228-458. Sürgönyeim : Köztej.

A régi békeidők közismert és közbecsülésben állott 
alakja tűnt el YVeingruber Ignác személyével, ki e napokban 
78 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt.

350 FIÓK TEJIVÓ CSARNOKOK
ár ásítja a fővárosban ás kör- • _ 

nyékén 'V. Kecskeméti u. 5.
.KÖZPONTI* névon V.Erzsébetté* kioszk 

a kiváló minőségű ismert 
PASZTŐRÖZÖTT kanna V. Berlini tév 9.

ér Dalack tiiét._ , , , „MABTKJSZINY. K A V fttL  VI. Téré* k it 32.

VI. VéK»llt.t.
HEGE VAJAT YOONUA- (Vilma királyné úttal eeemben 

TÓTKRÉMSAJTOT itb . Pünköed fürdő

Ki volt Weingruber Ignác, azt ezeken a lapokon ismer- 
telni felesleges. Közel 60 éven át állott iparosaink első so
rában, testületünk, helyesen iparunk legrégibb tagja volt.

Ahhoz a generációhoz tartozott, amely a magyar kávés
iparnak a millenium idején kezdődött fellendülésének ala
pítója és agilis munkása volt.

Olyan üzemeket létesített, amelyek évek során a köztu
datba bevonultak és a „Weingruber” név értéket, nivót és a 
közönség szeretetét és becsülését jelentette.

Weingruber Ignác már kora ifjúságától kezdve résztvett 
a kávésipar mozgalmaiban. Tagja volt az akkori Ipartársu
lat, Kávés Szövetség választmányának, majd a Társulat al- 

, elnöke és Némái Antal elhunyta után elnöke lett. Az első 
világháború kitörése az elnöki székben- érte és ő volt irányi-
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tója és vezetője azoknak a nagyfontosságu ipari és szociális 
pioblémák megoldásának, amelyet ez a világkataklizma fel
vetett.

1917. évben lemondott az elnöki tisztségről és ezután, 
mint az elöljáróság tagja hallatta értékes és hasznos véle
ményét egész a legutóbbi időkig, amióta betegsége őt vissza
vonulni késztette

Weingruber Ignácról a polgárról — lapjaink Írtak, 
amelyek méltókép méltatták élete munkáját. — Jó  ember 
volt, családjának szerető és szeretett feje, alkalmazottainak 
atyja és jóakarója. A kultúra és műveltség terjesztésében 
mindenkor kivette a részét, mecénása volt minden szép, jó, 
hazafias törekvésnek.

Weingruber Ignác tehát nincs többé, örök pihenőre tért. 
Mindazok akik őt ismerték, vele együtt dolgoztak, fájdalom
mal veszik tudomásul elmúlását. Emlékét a magyar kávés
ipar története fogja megőrizni, az ipar legkiválóbbjai 
sorában.

Temetése óriási részvét mellett ment végbe julius hó 
16-án a rákoskeresztúri temetőben. Testületünk részéről so
kan jelentek meg, akik közül a következők neveit jegyeztük 
fel: Mészáros Győző, Gál Arnold, Dr. Strausz Vilmos. Klau- 
ber József, Kass Béla, Wagner Béla, Scháffer Dezső és még 
sokan. A vendéglős ipartestület képviseletében Gundel Károly 
és Kutassy Lajos jelentek meg.

A testület részéről a búcsúbeszédet Mészáros Győző 
ipartestületi diszelnök tartotta, ki meghatottan vett búcsút 
testületünk múltjának érdemes képviselőjétől.

Kávéhézak, verd “glők és kerlhelységek 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 Újratöltését jutányosán vállaljuk,—

fi tanonciskola feladata
Ipartestületünk előljarósagi ülésein több Ízben szóba- 

került a tanonciskola ügye.
Örömmel látjuk azt az érdeklődést, amelyet elöljárósá

gunk tagjai e kérdés iránt tanúsítanak és azt a jóindulatot 
és az ipar iránti szeretetet, amellyel a szakmai képzettséget 
mmél teljesebbé akarják tenni

Az eszmecsere folyamán különböző gondolatok vetődtek
amelyek ezt a célt kívánják szolgálni, amelyek már a 

közeljövőben megvalósíthatók, vagy csak a viszonyok változ- 
tával válhatnak valósággá.

Sajnos azonban, voltak olyan felszólalások is, amelyek 
szerint a tanoncok szakmai és gyakorlati kiképzése az is
kola feladata lenne és e körül tapasztalnak bizonyos hiányo
kat.

E tárgyban bizonyos téves felfogások merültek fel. — 
Egyes felszólalók olykép állították be a dolgot, mintha a ta- 
noncok szakmai képzése egyedül, vagy fókép a tanonciskola 
feladata volna.

Ez tévedés. — A tanoncot a szakmai tudásra a tanonc- 
tartó mester tartozik kiképezni. Ezt a kötelezettséget a tör
vény szigorúan előírja, amikor megszabja, hogy tanoncot 
csak ott és akkor szabad tartani, ha annak szakmai kikép
zése biztosítva van. A mester feladata, hogy a tanonccal 
foglalkozzék, őt a mesterség részleteire, annak technikájára 
kioktassa.

Az iskola csak a munka támogatására és kiegészítésére 
hivatott. Elsősorban arra, hogy megadja és teljessé tegye 
azt a minimális műveltségi fokot, amelyre a legkisebb he
lyen működő iparosnak is szüksége van. Tájékoztassa azok
ról az elvekről, amelyeket az ipar üzésénéí követnie kell. 
irányt mutasson a felé a kérdések felé, amelyeket előbb- 
utóbb el kell sajátítani. Természetesen az általános művelt
séghez tartozó tudnivalókon kivül a tanomnak az ipar gya
korlására, még inkább a saját iparára vonatkozó történelmi 
kulturális, közigazgatási és technikai kérdéseket is el kell 
sajátítania.

Ez magában véve olyan bőséges anyag, hogy a heti 12 
órára terjedő tanoncoktatás keretében az egyes kérdésekre 
csak percek juthatnak.

Hogy a mester oktató munkája a legfontosabb, bizo
nyítja az is, hogy a legtöbb helyen csak általános irányú 
tanonciskolák működnek, amelyek tanterve keretében a spe
ciális szakmai kérdésekre sem idő sem alkalom nem jut.

Tudjuk, hogy a tanoncok a legkülönbözőbb iskolai elő
képzettséggel jönnek az iparba. A minimum a 6  elemi, bár 
vannak ennél kisebb képzettségűek, a maximum rendszerint 
4 középiskola. Az iskola feladata e különböző előképzettségű 
lanoncoknak egységes kulturfokra való kiképzése.

Vannak sokan, akik a tanonciskolákat a szakiskolákkal 
tévesztik össze. Mert van ilyen is.

Ezek a szakiskolák teljes ipari kiképzést adnak. Ezekbe

f l A M R á T  vásáro ln i bizalom  dolga.
Ezért rendeljen friss és szárított 

gombát W AGNER ISTVÁN gombakereskedelmi válla
latnál, IX Központi Vásárcsarnok, 715 számú fülke,— 
Telefonhivó: 185-655 Vidékre postán helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba-

saláta.
Mosol é s  szárított gom bát v asso k .
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Crémanfftosé 
ransytvanla sec

.a tanonc minimum 4 középiskolai előképzettséggel, megfe
lelő ipari gyakorlat után kerül Egész idejét az iskolában 
tölti, ahol úgy az ipar összes gyakorlati és technikai tudni
valóit elsajátítja, mint megfelelő műveltséget szerez. Az 
innen kikerült tanulók minden további gyakorlat nélkül mun
kakönyvét kaphatnak és segédként alkalmazhatók.

Hazánkban ilyen vendéglátó ipari szakiskola sajnos nin
csen. Van fém-, vas-, gépipari-, textil stb. szakiskolánk, de 
a vendéglátó iparnak nem jutott ilyen bár kétségtelen, hogy 
a vendéglátó és ezzel kapcsolatosan az idegenforgalmi iparok 
fejlődése mellett létjogosultsága és szüksége megvan.

Visszatérve ahhoz az állításunkhoz, hogy a tanoneokta- 
tás a mester feladata, meg kell állapítanunk azt, hogy van
nak üzemek, ahol a mester ezzel a kötelezettségével vajmi 
keveset törődik.

A legnagyobb hiba az, hogy az újonnan felvett tanon- 
cokat nyomban ujságosi, esetleg küldönci szolgálatba oszt
já k  be és ebben a munkakörben maradnak tanoncidejük leg
végéig. A tanonc az ujságosi munkát szivesen vállalja, mert 
ezzel belépése első napjától kezdve — sokszor nagyon szé
pen keres. Hogy ennek a  pénzkeresésnek mik az erkölcsi 
hatásai — mindnyájan jól tudjuk.

Testületünk vezetősége évek, sőt évtizedek óta sokszor 
hangoztatta, hogy az újságos munkakörére a szakmában 
megrokkant alkalmazottakat kell beállítani. Sajnos ennek a 
törekvésnek kevés helyen volt eddig foganatja.

A tanonc feladata, hogy tanuljon; az ipar minden mun
káját, minden anyagát, a feldolgozás mikéntjét megismerje.

Ha az ipar fejlődése folyamán a vendéglátó üzemekben 
a  munkamegosztás elve érvényesült és minden munkahelyre 
és munkakörre más-más embert kell állítani, kétségtelen, 
hogy a jövő iparosgeneráció érdekében fontos, hogy a , ta
nonc, majd segéd utóbb esetleg önálló iparüző az ipar min
den részletét keresztül-kasul ismerje.

Nagyon fontos és hasznos volna, ha az uj tanonc min
denekelőtt a mesterség gyakorlati részét sajátítaná el és 
csak azután kerülne az üzem lebonyolítását végző munkahe
lyekre. Először tehát kerüljön a konyhába, ahol a takarítás 
és tűzrakástól kezdve a nyersanyagokat, azok feldolgozásá
nak módját, a kiszolgálásra való előkészítést stb. stb. ismer
je  meg. Azután kerülhet magába a helyiségbe, ahol a kö
zönséggel való érintkezést, a vendég pszihologiáját sajátítsa 
-el. Természetesen mindezt kellő felügyelet és ellenőrzés 
mellett.

Az ilyen rendszer mellett a tanonciskola a mester mun
kájának értékes segítőtársa lesz és az arra fordított költség 
valóban gyümölcsöző befektetést fog jelenteni,

Hikkeltárgyak bejelentése
A m. kir. Iparügyi miniszter ur folyó évi julius 17-i 

hatállyal 44.400—1941. Ip. M. szám alatt rendeletet adott ki, 
mely szerint:

1. §. „Akinek a jelen rendelet hatálybalépésének napján 
nikkelből, vagy túlnyomórészt nikkelt tartalmazó ötvözetből 
készült akár uj, akár használt főzőüst, főzőbetét, más kony
haedény, ipari vagy mezőgazdasági üzemi berendezés, vagy 
csővezeték van birtokában, köteles azt a jelen rendelet ha
tálybalépésétől számított 15 nap alatt postára adott,

A S C H K Á  f i
• NAP- ÉS  ESŐ V ÉD Ő

SZERKEZETEK
iíwMBATfu. a iAtAmaWTA* h'íiaOv 
;Á . - N AP. <0 V | lA l ió .p o n yv á v áL.

KERTEKBEN

.. t e r r a s z o k r a

ELSŐRENDŰ MUNKAv'

az Ipari Anyaggazdálkodás Fémipari Bizottságához, 
Budapest, V. Akadémia u. 1 . címzett ajánlott levélben beje
lenteni.

Nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség az úgyneve
zett nikkelacelból készült és a nikkelezett tárgyakra.

A bejelentést a jelen rendelethez mellékelt mintának 
megfelelően a bejelentő által elkészített bejelentőlapon kell 
megtenni.”

A réndelet 2. §-a szerint a bejelentés alá eső tárgyat jú 
lius 17-től számított 60 napig meg kell őrizni, azt elidege
níteni,  ̂ vagy másnak birtokba adni csak a fémipari bizottság 
engedélyével szabad. Ha az iparűgyi miniszter a tárgy 
igénybevételét rendelné el, az esetben azt az igénybevételig 
meg kell őrizni és az igénybevevő rendelkezés szerint kell 
kiszolgáltatni.

A rendelet 3. §-a büntető rendelkezéseket tartalmaz
mindazokra, akik a rendeletben foglaltakat kijátszák, vagy 
a valóságnak meg nem feielö bejelentéseket tesznek. A be 
nem jelentett tárgyakra nézve elkobzásnak van helye.

Ipari ügyek
Munkabértáblázatok kifüggesztése

A vonatkozó törvényes rendelkezések szerint a minden
kor érvényes munkabértáblázatot az üzlethelyiségben az al
kalmazottak által látható helyen ki kell függeszteni. — 
Ipartestületünk elkészítette a május 1-töl érvényes 15 szá
zalékos munkabéreket tartalmazó munkábértáblázatokat. 
Azt tapasztaljuk, hogy ezeket Icartársair.k jórésze nem vette 
igénybe. Tekintettel a kifüggesztés elmaradásának követ
kezményeire, felhívjuk tagtársainkat arra, hogy ezt a táb
lázatot, mely testületünk irodájában darabonként 80 fillérért 
kapható, saját érdekükben szerezzék be és megfelelően he
lyezzék el.

Tanoncok fizetéses szabadsága
Figyelmeztetjük az érdemes tanonctartó ipartestületi 

tagokat, hogy a tanoncnak minden évben, teímcszetesen 1 
évi letöltött szolgálat után 14 napi fizetéses szabadság jár.

A szabadságot lehetőleg a holtidenyben adjuk ki a ta- 
noncoknak és pedig julius—augusztus hónapokban. Az ipar-
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Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

IM P E R IA L  F Ü G E K A V É
legjobb kávéizesitő- | Kérje mindenütt I 
Gyártja: D1KK FIDÉL és TÁRSA, Budapest, XI*.

testület hivatalával, továbbá a Tanociskola Igazga
tóságával Írásban feltétlenül közölni kell, hogy a tanonc 
mettől meddig ment fizetéses szabadságra. A fizetéses sza
badság tartama alatt a tanoncot féláru vasúti kedvezmény 
illeti meg.

Akiknek román mesterkőnyvük van, mestervizsgára 
nem kötelezhetők

A keleti és erdélyi országrészen az ipar gyakorlásának 
átmeneti szabályozása tárgyában kiadott 9.330—1940. M. E. 
számú rendelet 4. §-a értelmében azok, akik 1940. augusz
tus 30-a előtt a román jogszabályok szerint mesterkömyvet 
szereztek, mestervizsgálat letételére nem kötelezhetők. 
Amennyiben pedig a képesítésen felül a magyar jogszabá
lyokban megállapított egyéb feltételeket is igazolják, ipa
ruk gyakorlására iparigazolványt kaphatnak. (3.490—1941. 
Ip. M. szám.)

H Í R E K
A Szent Lukács Gyógyfürdő kedvezményes használata.

Az Ipartestületek Országos Központja megállapodást 
kötött a Szent Lukács Gyógyfürdő igazgatóságával, mely 
szerint iparosok és közvetlen hozzátartozóik:

1. tihermál gőz- vagy kádfürdőt 1.40 P  helyett — ,8 6  
P-ért,

2. iszapfürdőt 1.80 P helyett 1 .— P-ért,
3. iszapfürdőt göngyöléssel 2.60 P helyett 1.60 P-ért 

vehetik igénybe.
A kívánt jegyek az IPOK jóléti osztályánál (VII., 

Erzsébet körút 9—11, I. 3.) szerezhetők be. Az igénylők 
azonban tartoznak testületünk igazolását bemutatni arról, 
hogy ipartestületi tagok.

A Szert Lukács Gyógyfürdő igazgatósága a társas 
reumaosztályán iparosokat, illetőleg közvetlen hozzátarto
zóikat nyolcágyas szobában napi >6.38 pengőért elhelyez. 
Ezért a fürdő teljes ellátást, fizikoterápiás kezelést, főorvo
si vizsgálatot, állandó orvosi felügyeletet és ápolást, továb
bá napi egy gyógytényezőt nyújt. A [forgalmiadó, felhasz
nált gyógyszer, esetleges laboratóriumi vizsgálat és röntgen 
külön fizetendő.

Aki a Szt. Lukács Gyógyfürdő társas reuma-osztályát 
kívánja igénybevenni, annak a kérvényét 3 — 4  héttel előbb — 
testületünkön keresztül _  az IPOK elnökségéhez kell he

Garanfált, tiszta cukorból főzött valódi
m álna- és m eggyszörp , narancs 
é s  c llro m iz ll szö rp ö k  kap h ató k

R. CIMERER ILONA, Vili., Baross-utca 113. Telefon : 140 297

nyújtania, megjelölve, hogy mikortól meddig kívánja a be
utalást. Az IPOK válasza után a folyamodó közvetlenül a 
Szent Lukács Gyógyfürdő igazgatóságával levelezi le a fel
vétel stb. részleteit és oda is fizeti be az ellátási dijat.

Sok a hamisított étel.

A Székesfővárosi Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló In
tézet most készítette el jelentését júniusi munkájáról. Ebbői 
kitűnik, hogy az intézethez érkezett 1313 tejmintából 367 
hamisított tejet tartalmazott. A 120 tejtermék közül 14 volt 
kifogásolható. Ot zsiradékmintából egy esett kifogás alá, 81 
liszt-, kenyér- és tésztanemü-mintából 3, 103 hentesáruból 
15, 660 különféle élelmiszermintából 63 volt hamisított, ösz- 
szesen 2793 élelmiszermintát vizsgáltak meg, ebből a hami
sított élelmiszerek száma 485 volt, vagyis 15 százaléknál is 
nagyobb.

Kenyérjegy Aradon.
Aradon kenyérjegyrendszert léptettek életbe. Személyen

ként naponta 35 deka kenyér vásárolható.

Hústalan nap Dániában.
A dán földmivelésügyi miniszter elrendelte, hogy tilos 

marha- és borjúhúst bármilyen formában konzerválni, vagy 
konzervnek feldolgozni. A raktárakat ellenőrzik. A vendég
látó üzemekben keddi napokon hústalan napot kell tartani.

Délafrikában sincs fehér kenyér.
Az Associated Press johannesburgi jelentése szerint a 

délafrikai államszövetségben április 30-ától megszüntették a 
fehér kenyér sütését-..

Tilos a rántott hús és a palacsinta Szlovákiában.
A szlovák gazdaságügyi minisztérium rendeletet adott 

ki a husnemüek vendéglői kiszolgálásának korlátozásáról. 
Tilos a rántott hús, a cigánypecsenye, tésztafélék közül a 
palacsinta, a fánk és egyéb sok zsírt igénylő tészta kiszol
gálása. A vendéglők naponta menüben csak három húsételt 
készíthetnek, ezek közül egynek fehér húsnak kell lennie. A 
rendelet nem vonatkozik a halakra és szárnyasokra.

Vendégforgalmi évkönyv az 1941. évre.
'Most jelent meg ilyen cimen az NiMK Vendéglátóipari 

Alkalmazottak Országos Szakmai Elnöksége kiadásában 
szakmai zsebkönyv és cimtár, amely néhány érdekes szak
cikken kívül munkabértáblázatokat és címjegyzéket is közöl.

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

„ALEXANDERWERK"
Nagykonyhagépeket használja.

Vezérképviselet:
E R D Ő S  P Á L

hús- és élelmiszeriparigép nagykeeskedő 
BUDAPEST, IX, MESTER U. 75.

Telefon ; 342—946.
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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  kévé. tea

FIUMEI KÁVÉBEHOZATALI TÁRSASÁG 
Központ; V, Gresham-palota Telefon.' 185 — 939.

A könyv szerkesztői értékes munkát végeztek, örömmel lát
juk, hogy az alkalmazottak érdekeltsége ilyen hasznos mun
kával szolgálja az ipar rendjét. Az évkönyv VIII., Vas u. D8>. 
alatt kapható.

Fából gyártanak cukrot Bernben.
A svájci Grison-kantonban gyárat alapítanak, amely 

friss fából készít majd cukrot, ötszázezer frank segélyt 
kért a kanton az államtól, a gyár felszerelése pedig 5 millió 
frankot emészt majd fel. A svájci szövetscgtanács hozzájá
rul a segélyhez és kilátásba helyezte, hogy megveszi a gyár 
által készített alkohol és cukrot.

Étolaj felhasználásával sütött vagy kirántott burgonya és
tészta készítése.

V(/.ulciglőkben( killőzósekben, korcsmákban, kávéházak- 
bnn és kávémérésekhm kiszolgáltat ható ételek korlátozása 
tárgyában kibocsátott 1.71.0—1941. M. E. számú rendelet 
(K. É. 1941, évf., 11. szám, 3<>0. oldal) 1 §. (2) bekezdésé, 
nek utolsó mondata ni bő zsírban sült burgonyának és tész
táknak, valamint a bő zsírban kirántott burgonyának és tész
táknak kétszitését és kiszolgálását tiltja. Az említett rendel
kezés szempontjából azonban nincsen akadálya a zsir helyett 
étolaj felhasználásával sütött vagy kirántott burgonya és 
tészták készítésének s kiszolgáltatásának. (32.473—194.1. K 
K. M.)

Az is árdrágító, aki drágán vásárol.

Egy konkrét árdrágítás! ügyből kifolyóan érdekes elvi 
határozatot hozott az nzsorabiróság. Burgonya árdrágításról 
volt szó, aminek kapcsán a vádlott azzal védekezett, hogy az 
árut maga is drágán vette. A bíróság nem fogadta el ezt a 
védekezést, hanem az Ítélet Indokolásában kimondotta, hogy 
árdrágító visszaéld? vétségét követi el az Is, aki a közszük. 
ségleti cikket nyereségre célzó további eladás végeit a ható
ságnál megállapított árnál drágábban vásárol. Ennek az 
Ítéletnek az indokolását fellebbvitel folytán a in, klr. Kúria 
Is helybenhagyta és Így elvi jelentőséggel bir az a bírói 
■megállapítás, hogy az is árdrágító, aki drágán vásárol. Ez* 
jó  tudni minden kiskereskedőnek . , .

A francia kormány rendeletét bocsátott ki a kenyérpazarlás
ollen.
Szállodákban, éttermekben, hálókocsikban, konyhákban 

és kantlnokban ezentúl csak 50 gramm kenyeret adnak ke-

P rlm a  fe lső sz ilé z ia i p o ro szszén , min
denféle elsőrangú hazai szén koksz és tűzifa 
a mindenkori hivatalos áron m inden  m eny
n y ie d b e n  kapható é3 azonnat szállítható. 
Kazacsay te lep en , B o rá ro s té r 7 . Duna- 
parti teherpályaudvar, T e le fo n ; 1 4 3 -5 3 9 .

HEZÖGYAM pezsgőgyár
VI',. Almósty utca 3. Telefon 423 5 94 .- CASINO -  FOR-YOU

Offner Márton tojásaagykereskefJő
(Springut Henrik utóda)

Szamos budapesti fedoéhdz étterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI., Vasvári Pól uccu 10, — T e l,: 227-009m urftcuiacvv

nyérjegy ellenében a vendégeknek A rendelet ellen vétke
zőket 6  naptól 2 hónapig terjedő büntetéssel büntetik. Visz- 
sznesés alkalmával egy évi fogházra is terjedhet a büntetés, 
A francia, kormány ezen rendelete mutatja .a Franciaország
ban érvényesülő búza. és liszthiányt.

Zwack likőrgyár

elsőrangú gin-t, wisky-t, vermuthot, kész kocktailt és to
kaji borból főzött Brandy-t (Konyak) hoz forgalomba, ame
lyet bármely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a 
kartársak figyelmébe. Fenti Öt cikk sok külföldi márkánál 
még jobb is. Mixeléshez páratlanok. Kérjen kocktail recep
tet! Kecskeméti barackpálinkája a legjobb a maga nemében. 
Unicum versenyen kivül.

ipar! és közigazgatási hírek
A tanév végén szerződő tanoncoknak csak szeptemberben 

kell iskolába beiratkoznak.

A közoktatásügyi miniszter 81.331— 1941. V. K. M. szá
mú rendelete értelmében a munkaadó a tanoncot az iskolai 
beiratásokra megállapított időben beíratni és a tanítás meg
kezdésétől az iskolába járatni köteles. A május, junius, jú
lius és augusztus hóban alkalmazásba vett tanoncot a mun
kaadó a tanév megkezdésekor' köteles a megfelelő tanoncok- 
tatási intézetbe beíratni és iskolába járatni. A szeptember 
és október hónapokban, továbbá a m. kir. iparügyi miniszter 
53.400—1940. Ip. M. számú rendeletének 1 , §-a alapján al
kalmazásba vett tanoncot a munkaadó köteles a tényleges 
alkalmazásba vétel napjától számított három napon belül a 
megfelelő tanoncoktatási intézetbe beíratni és a negyedik 
naptól kezdve a próbaidő alatt is iskolába járatni.

Újabb ipari pótanyagok feltárása és bevezetése ügyében a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara körirattal for
dult a szakkörökhöz.
A kamarai körlevél az összes szakmai érdekképvisele

tek figyelmét rátereli az újabb ipari pótanyagok kérdésének 
nagy jelentőségére, amely a tengerentúli beszerzési forrá
sok eldugulása következtében úgy a gazdasági élet ütemé
nek zavatalansága, mind a szociális viszonyok és a fogyasz-

líáuéUázi éüectni afatszok
fehér és színes kivitelben,

Szuutty&htatos- Uectí afowztk
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

K0LLIN TESTVÉREK textilnagykereskedö cégnél
Budapest. V., Szt. István tér 5.

Telefon: 1-892-92.
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tás egyensúlyban tartása szempontjából elsőrangú fontos, 
ságu.

A kamara körlevele rávilágít arra, hogy e téren minden 
életrevaló gyakorlati értékű ötlet, kezdeményezés vagy uj 
technikai eljárás bevezetésével való átalakítás, a kormány
zat legmesszebbmenő támogatására számíthat.

A Dudapesti Kereskedelmi és Iparkamara bizik benne, 
hogy újabb ipari pótanyagok feltárása és felhasználásra 
alkalmassá tétele ügyében a kézművesipari társadalom tag
jai között szép és hasznos eredményekre vezető nemes ve
télkedés fejlődik ki.

A mesteri cím
— a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara egy ko.ikréi 
ügyben adott szakvéleménye szerint — csak a mesterlevél
ben megadott iparággal kapcsolatban használható.

Munkaadó tudakozódási kötelezettsége az alkalmazott felől.
A m. kir. Kúria egy konkrét esetben akként döntött, 

hogy „Olyan esetben, amidőn kétség merül fel, hogy az 
ajánlkozó alkalmazott előző alkalmaztatási viszonya .vájjon 
jogszerűen szűnt-e meg, a munkaadót, ha a korábbinak ver
senytársa, az előző alkalmaztatási viszony fennállása tekin
tetében tudakozódási kötelezettség terheli. Ez az állandóan 
követett bírói joggyakorlat. (C. IV. 3787—1940.).

Kávépótló
ügyében a szakma részéről sok olyan kívánság érkezett hoz
zánk, hogy a kávépótlékot olyan minőségben hozzuk forga
lomba, hogy a szemes kávéval keverve kávéfőzőgépen is 
forrázható és leszűrhető legyen. Hosszas kísérletek eredmé. 
nyeképpen a nehezebben oldható anyagok kihagyásával, 
kávépótlónkat sikerült úgy előállittatni, hogy az gépen for
rázható és __ ha kissé lassabban is — kitünően leszűrhető.

Egyébként az állandó kísérletek alapján közölhetjük 
igen tisztelt vevőkörünkkel, hogy az általunk forgalomba- 
hozott kávépótlékot sikerült a legutóbb megmintázott mi
nőséggel szemben még tovább tökéletesítenünk. Abból kész
séggel szolgálunk díjtalan próbaküldeménnyel.

Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., Jóssal krt. 38.

Ifi. Grflnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183*439. — Üveg és poreellAn

I vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XIV. Cserei-u. 14. 
Telefon: 2*968-86, 2-988-94.

Uj telefon: 426—117.

N AGY IGNÁC cikkek*' raktára *'
BU D A PIST . V II., KAROLY KŐRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszereli raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
aiürőfépek, palackok, parafedugók, cimkék stb. 

Telefon : 423 32*. 423-343.

Kristály ásványos f o r r á s  vizcaak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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