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Szeptember 20ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

Szeptember 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti-, külön és rokkantellátási adó.

Október 1-ig megfizetendő a beruházási hozzájárulás 
IX. negyedévi részlete.

Október 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér har
madik részlete. m

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

Október 5_ig fizetendő a családvédelmi járulék IV. ne_ 
gyedévi részlete.
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IV. Kecskeméti u. 5.

V. Erzsébet léri kioszk

V. Berlini tér 9,

VI. Teréz krt, 32.

VI. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben

Pünkösdfürdő

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipnri mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

Október 5.ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaó, 
masza, csokoládégyurma szept. 30-iki készletét a cn. kir.. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6.).

Október 6_ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Október 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni október havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

Október 15_ig fizetik a fényüzési adójukat azok, akik 
nem tagjai az adóközösségnek'

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

1941. évi kötete.
Megrendelhető az ipartestület irodájában.

Elöljáróság! Ülés
— 1941. szeptember 4 —

Mint előzetes értesítésünkben jeleztük, ipartestületünk 
elöljárósága az idén a szokottnál korábban kezdte meg őszi 
munkáját.

A rendkívüli idők kivételes intézkedéseket tesznek szűk. 
ségessé, amelyeknek a gyakorlati életbe való átvitelét a 
testület vezetősége hivatott irányítani.

A nyári szünet folyamán külömböző aktuális ügyek ve
tődtek fel, úgy hogy szükségessé vált, az elöljáróság állás- 
foglalása.

Az ülésen megjelentek: Kövessy Géza elnök, Mészáros 
Győző diszelnök, Szabó Sámuel alelnök, Freiwirth Jenő, 
Gebauer Béla, Deák Sándor, Klauber József, Kraszner Meny
hért, Kreiner Pál, Ottó Dezső, Patat Lajos, Paulin Lajos, 
Steuer Lóránd, Dr. Strausz Vilmos, Dr, Szász Elemér, Wein- 
gruber László elöljárósági tagok és számvizsgálók, Propper 
Márton főpénztáros, Dr. Havas Nándor főjegyző, Doimth
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Andor aljegyző jegyzőkönyvvezető.
Iíövessy Géza elnök a megjelentek üdvözlése után' az 

elöljáróság ülését megnyitotta. Bejelentette, hogy az ülés
ről: Dr Kallay Albert főjegyző, iparhatósági biztos, vitéz 
Bertha Gyula alelnöki, Bauer György, Boros Attila, Gál Ar- 
nold, Grosz Ödön előljárósági tagok elmaradásukat kimen, 
tették. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Ottó Dezső 
és dr. Srausz Vilmos előljárósági tagokat jelölte ki.

Az 1941. junius 2ö.én és julius 3-án tartott ülések jegy. 
zőkönyvei bemutattattak és megjegyzés nélkül helybemha- 
gyattak.

Főjegyző jelentette, hogy Horváth Béla (Lenike káv. Le- 
hel-u. 49.) iparengedélyt kapott és a tagok sorába felvéte
tett. Iparát megszüntette a Teleki-téri kávéház kft. (Teleki
tér 7.) Tudomásul szolgált.

Elnök sajnálattal jelenti, hogy Papp József, az Ipok el
nöke, f. é. julius 7.én váratlanul elhunyt. Ipari közéletünk 
lelkes és érdemes munkását és vezetőjét vesztette benne. 
Testületünk részvétét az Ipokhoz intézett részvétiratban fe
jezte ki.

Iparunkat közvetlenül érintette Weingruber Ignácnak 
f. évi julius hó 14-én történt elhunyta. Weingruber Ignác 
több mint egy félszázad óta volt iparunk munkása, választ
mányi tagja, a legnehezebb időkben — a világháború ide
jén —. ipartársulatunk elnöke, azután éveken át bölcs ta .

S Z É N I
I S T V Á N
CSALÁDI SÖR
1Vs iteres  
zárt palackokban

Kőbányai Polgári Serfőzdét
gyártmánya

S a lg ó  g ő zm o só g y á r
és fehérnemükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. 
V I, Vörösmarty ucca 54.
Olcsó árak

Mosás lágyított vízben 
Pontos kiszolgálás 

Telefon: 16-86

nácsadója. Temetésén testületünk küldöttséggel képviseltette 
magát, iparunk nevében Mészáros Győző diszelnök mondott 
búcsúbeszédet.

Az elöljáróság a bejelentéseket sajnálattal vette tudo
másul és az érdemes halottnak emlékét az ülés jegyzőköny
vébe iktatta.

Az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa szabályozta 
az árváltozások bejelentésének módját, mit az elnökség kör. 
levélben közölt a testület tagjaival.

Főjegyző bejelenti, hogy a f. é. augusztus 15-én érvény
belépett forgalmi és fényüzési adóemelések, a kincstári ré
szesedések felemelése, hadfelszerelési adó beveztése, játék
kártyák bélyegilletékének felemelése olyan emeléseket ered
ményezett, hogy kénytelenek voltunk az árak revíziójának 
ügyével foglalkozni, annál is inkább, mivel a .nyersanyagok 
áremelkedése is a mai áraknál i;s áthárithatatlamniá vált, 
Ipartestületiink elnöksége ez ügyben előterjesztéssel fordult 
az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosához, melyben rész
letes indokolással az árak revízióját, illetőleg felemelését 
kérte. Ez ügyben a tárgyalások folynak, ép az ülés nap
jának délutánján kaptunk meghívást a kormánybiztosság
hoz. A tárgyalások befejezése után nyomban értesítjük tes
tületünk tagjait.

A kávékészletek rohamos csökkenése folytán a kávéke
verés kérdése került napirendre. A kötelező kávékeverés el
rendelése céljából előterjesztéssel fordultunk a közellútás- 
ugyi miniszter úrhoz, ki a döntést az árkérdéstől tette füg
gővé. Ez ügyben újabb előterjesztést adtunk be.

Dr. Strausz Vilmos szólt hozzá a keverés kérdéséhez. 
Azt hiszi, hogy a keverés elrendelése és az árak felemelésé
nek megengedése esetén, a kevert kávé árát nem kell fel- 
emellni. Vannak olyan kis értékű cikkek, melyekre az áreme
lést a kikerekités folytán, — nem lehet alkalmazni, mert 
az emelés 5 fillérnél kisebb összeget eredményez.

Weingruber László felhívja a figyelmet azokra az üzle
tekre, ahol már eddig is kevert kávét adnak.

Elnök kijelenti, hogy ezt. a kérdést is tisztázni kívánja.
A lisztfogyasztás szabályozását tartalmazó rendsiet a 

nyilvános étkező helyiségekben nem engedi meg a zsemlye 
kiszolgálását.

Az ipartestület elnöksége — a szállodás és vendéglős 
ipartestülettel párhuzamosan — részletes előterjesztéssel 
fordult a m. kir miniszterelnök úrhoz, rámutatva arra, hogy 
ez a tilalom nem szolgálja a takarékosság érdekeit. Kérel
münkre döntést eddig nem kaptunk.

A sörárak emelését az elnökség körlevélben közölte a 
tagokkal,

Főjegyző felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a 
megtörtént söráremeléseket szept. 8-ig jelentsék be, mert 
különben a felemelt árakat nem alkalmazhatják.

T j f c S ü f  bizalmilojcas 0^ Dobó MórM i n d i g  
jól szállít

IX , R ád ay  ucca 35. T e le fo n : 187-420.
Fiók : Gömbös Gyula ut 15. Telefon: 351-850.
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\/6sccUéfii/Uctet: Bfvc&t, IX, (fál^a u. 9. 
UUfúH: 183-289

Az anyaggazdálkodási járulék bevezetése iparunkat a 
cukorfogyasztás szempontjából érdekli. Ennek összege 5 ez
relék Ennek összege nem jelentékeny, de a befizetés rend. 
szere olyan aránytalan terhet jelent, mely az esedékes ősz. 
szegek értékét felülmúlja.

Az ipartestület elnöksége előterjesztéssel fordult az 
iparügyi miniszter úrhoz, melyben a fizetés alól való mente
sítést kértük.

Freiwlrth Jenő javasolja, hogy ezt a járulékot a testület 
egy összegben fizesse be és szedje be a tagoktól.

Patai Lajos a cukorkiosztás kérdését teszi szóvá.
Dr. Strausz Vilmos a ki nem utalt cukorkészletük befi

zetett árának visszatérítését kéri.
Elnök a felhozott ügyeikben intézkedni fog.
A nikkeltárgyak bejelentése tárgyában körlevél ment a 

testület tagjaihoz. —
Patat Lajos indítványt terjesztett elő, melyben javasol

ja, hogy a nyilvános étkezési üzemekben a hűvösebb idő
szakban használni szokott vállkendők használatának betiltá. 
sát kérelmezzük. Ezelk a kendők gyakran a földre esnek, 
majd más vendég vállára kerülnek, terjesztik a piszkot, an_ 
tihigienikusak.

Dr. Strausz Vilmos úgy hiszi, hogy ez a kér-dés magá
tól megoldódik, mert kendőt nem lehet kapni.

Weingrubcr László a nyári üzemek szempontjaira utal.
Patat Lajos a kérdést a tisztiorvosi hivatalnak kívánja 

előterjeszteni és hatósági intézkedést kérni.
Mészáros Győző teljes mértékben magáévá teszi az in

dítványt. Ezzel kapcsolatban rámutat egyéb abuzusekra, 
amelyek kezdeményezője az üzleti verseny. Ilyen p. o. az 
abroszok kérdése; míg előkelő belvárosi éttermek tisztára 
súrolt abroszon szolgálják fel az ételt, a kávéházaik' gyönyö
rű márványasztallapjait leteritik. Ilyen a kártya ellehetet
lenülése 'S.

Az elöljáróság Patat Lajos indítványát elfogadta.
Patat Lajos második indítványában az ebeknek a ká- 

vóházakba való bevitelének eltiltását javasolja, A szabály
rendeletben megadott engedély továbbra is visszaélésekre 
vezetett. A vendégek egyáltalában nem veszik figyelembe a 
tisztaságra és higiéniára vonatkozó előírásokat.

Főjégyző felvilágosításai után az elöljáróság ezt az in
dítványt is egyhangulag elfogadta.

A változó keresetű munkavállalók napibérosztályba so
rozása tárgyában kötött uj megállapodást főjegyző ismer, 
tette. E  szerint f. é. szeptember 28-tól kezdve a főpincérek 
a 1.1., a fizetők és felszolgálók a 10 és a többi nem fix f i
zetésű alkalmazottak a 4. napibérosztályba fognak tartozni. 
E rendelkezés életbeléptetéséről és végrehajtásáról az érde
keltek külön értesítést fognak kapni.

Ugyancsak közli, hogy a mi. kir. belügyminiszer 300.300. 
—1041. sz. rendeletével f. é. szeptember 1-ével — tekintet
tel a betegbiztosítási szolgáltatások és az öregségi, vala

mint rokkantsági járulékok felemelésére __ napibér pótlé.
kokat léptetett életbe. Ennek összegét az elnökség körle
vélben hozta a tagok tudomására.

Freiwiith Jenő kéri, hogy ezekre az újabb terhekre az 
árkormánybiztosnál mutassunk reá.

A jelentés tudomásul vétetett.
Több oldalról az a kérdés merült fel hogy a cukrászsü

temény elárusítók kiszolgálási dij címén különböző összegé
ket számítanak fel. A kérdés olymódon lenne szabályozan
dó, hogy a felszámított kiszolgálási dij 10 százaléknál na
gyobb ne lehessen..
a bevételek 444.992.35 P., a kiadások 37.859.92’ penknt, a 
amelyekben a cukrászisütemétny árusítók — megállapodás 
szerint — kiszolgálási dijat számíthatnak fel, ez nem lehet 
több, mint az eladási ár 10 százaléka. Ahol már magából 
az eladási árból kapnak százalékot, a külön dij felszámítá
sának helye nincs.

Bemutattatott: az ipartestület első félévi jelentése, mélyben 
amelyekben a cukrászsütemény árusítók — megállapodás 
pénztári egyenleg 7.132.43 pengőt tesz ki, a , nyitó — ja . 
nuár 1.1 — egyenleg nélkül.

Az egyes tételek ismertetése után az elöljáróság a je 
lentést jóváhagyólag tudomásul veszi.

Elnök bejelenti, hogy Patalky Aladár volt vendéglős ér 
tékes menükártya gyűjteményét a testület gyűjteménye 
részére 400 pengőért megvette.

Az elöljáróság elnök intézkedését helyesléssel hagyta 
jóvá.

Az ipartetiileti munkaközvetítő julius és augusztus havi 
munkásságáról szóló jelentése bemutattatott és irattárba 
tétetett.

Elnök közli, hogy arx’a utasította a munkaközvetítőt, 
hogy elsősorban a hadbavonultak hozzátartozóit helyezze el.

Főjegyző ismerteti az állami munkaközvetítő igazgató
ságának körlevelét, melyben a tanoncelhelyező igénybevéte
lét kéri.

Bemutattatott a kereskedelmi és iparkamara megkere
sése, melyben az újpesti ipartestületnek arra a javaslatára,
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Ipartestületi ügyek
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Aqaa vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek
hogy a tanonclétszám korlátozására vonatkozó rendelkezés 
függesztessék fe! — véleményt kér.

Az elöljáróság (kimondja, hogy eimek a kérelemnek — 
arra való tekintettel, hogy a kávésiparban a tanoncok lét. 
Ezárna még a megengedett határokat sem éri e.l — iparunk, 
bán jelentősége nincsen

A tanoncok szabadságolására vonatkozó törvényes ren
delkezésére az elöljáróság felhívja a tanonctartó kartársak 
figyelmét.

Az ipartestületi tanonciskola 1941—42. tanéve f. é- 
szeptember 4-én megnyílt.

A kereskedelemügyi minisztérium felhívta testületün
ket, hogy a szakoktatás, illetve mestervizsga céljait szol. 
gáló szakismereti tankönyvet készítse el, illetőleg a már be. 
terjesztett kéziratot az időközi változásoknak megfelelően 
dolgozza őt

Az elöljáróság ;i felhívást tudomásul véve, a munka 
költségeinek kiutalásával az elnökséget bízza meg.

A Kereskedelmi és Ipadk'amara véleményt kért a kiad
ható vendéglátóipari iparengedélyek számának korlátozása 
tárgyában.

Főjegyző ismerteti a kérdést, rámutat arra, hogy a 
vendéglát .ipari üzemek száma a lakosság számával ös^ze. 
függésbe nem hozható, különben .is a viszonyok változása 
nehézzé teszi a létszám leszögezését.

Ezzel' a kérdéssel kapcsolatos az espressók kérdése, 
amelyek újabban ei’ős versenyt támasztanak a kávéházak- 
nak. —

Elnök véleménye szerint a képesítés kötelezettsége 
ezekre is kiterjesztendő lenne.

Mészáros Győző nemcsak a képesítést, de a kávéházak
ra vonatkozó egyéb kötelezettségeket — helyiség berende
zés stb. ki kellene terjeszteni.

Az elöljáróság megbízza az elnökséget, hogy ez ügyben 
fejtse ki a testület álláspontját.

Az italmérési összeírásokra vonatkozólag az elöljáróság 
felhívja a kartársak figyelmét arra, hogy ezek a kerületi 
elöljáróságoknál köszemlére vannak kitéve, azokat tekintsék 
meg és ha indokolt, észrevételeiket tegyék meg.

Egy testületi tag a lapokban ingyen próbaebédet és 
vacsorákat hirdetett. Az elnökség felhívta az illetőt arra, 
hogy az ilyen hirdetés a tisztességtelen versenyről szóló 
törvénybe ütközik, mire az a hirdetést beszüntette.

A vonatkozó levelezés felolvastatván, elnök intézkedése 
helyesléssel vétetett tudomásul.

A vitézi rend Zrínyi csoportjának kiadásában megjelenő 
„Tartalékos Tisztek Lapjára” és a „Katona Újságra” az 
elöljáróság a  testület tagjainak figyelmét felhívja és kéri, 
hogy a hazafias és nemzeti célú lapokat előfizetéseikkel 
támogassák. ' ’

A Müvészügynökök névsorát tartalmazó körlevelet az 
összes kartársaknak tudomásulvétel és miheztartás végett 
megküldötte.

Az ülés napirendjére tűzött tárgyak letárgyaltattak,

mire elnök az elöljáróság ülését bezárta.
Körlevelek. Ipartestületünk elnöksége legutóbbi közié, 

sür/.c óta a következő körleveleket bocsátotta ki:
27. Nyilvános helyiségek zárórájának újabb szabályo

zása és a Szent Tstván-heti záróra és zenezáróra szabályo
zása tárgyában.

28. A sör áremelésének áthárítása.
29. OTI-járulék felemelése, járulékpótlék rendszeresí

tése,
80. Kártyadijak bejelentése.
Az áremelés ügyében benyújtott előterjesztésünk ügyé

ben az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa helyszíni vizs
gálatokat rendelt el. Minthogy e vizsgálatok egy ideig el. 
tartanak, a döntés, sajnos, késik.

A kártya bélyegilletékének és fényűzést adójának fe l. 
emelése folytán annak ára annyira megdrágult hogy a já . 
tékái jak revíziója és felemelése teljesen indokolt. Ez ügy
ben előterjesztéssel fordult az elnökség az Árellenőrzés Or. 
szagos Kormánybiztosához és kérte e kérdés külön elbírá
lását

A kávékeverés ügyében a tárgyalások még folyamatban 
vannak, a döntésről körlevélben értesítjük az érdekelteket.

A sör-áremelése ügyében a testület körlevélben közölte 
az áremelés mértékét és arra hivta fel a tagokat, hogy a 
megtörtént áremeléseket jelentsék be. Minthogy egyesek 
ti bejelentést 8-ig nem tették meg, figyelmeztetjük ezeket 
a kartársakat, hogy az emelést nem vehetik igénybe.

A felemelt fényiizési és forgalmi adóátalányok kiveté
sét tartalmazó értesítéseket az adóközösség tagjai megkap
tak, Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy átalányukat pon. 
tcsan fizessék meg.

H Í R E K
Megkezdődött a tanítás a tanonciskolában.

Értesítjük a tanonctartó kartájaikat, hogy a tanoncis
kolában a  tanítás folyó hó 4-cn már kezdetét vette. Figyel
meztetjük a kartársakat, hogy akik tanoncaikat még nem 
íratták he, vagy az iskolába még nem járatnák, úgy beira- 
tási, mint iskoláztatási (kötelezőt! ségüknek a legsürgősebben 
tegyenek eleget, nehogy az iskola igazgatósága feljelentést 
tegyen.

Az Áll. Munkaközvetítő Hivatal 1940. évi jelentése.
Rendkívül tanulságos és áttekinthető kimutatást közöl 

dr. Gortvay György min, tanácsos, az Áll. Munkakőzvetitö 
Hivatal igazgatója a magyarországi munkapiac helyzetéről, 
az állami, ingyenes magán- és egyéb munkaközvetítők elhe
lyezési statisztikájáról. A jelentésből kitűnik, mennyire 
széttagolt a munikáközvetités és mennyire szükséges volna 
annak egyetlen irányitó szerv által egységesen történő in« 
tdzése. 'T

Nyelvtanfolyamok iparosok részére.
A Baross Szövetség védnöksége alatt f. évi okóber hő 

1-én kiváló szakembereik vezetésével: német, olasz, francia, 
angol nyelvtanfolyamok kezdődnek keresztény iparosok szá-
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Asztalok, székek biliárdok j
és kellékek, alpakka-téloák, teéskannék, evő 
eszközök, kertibutorok. sörkimérők, b ö k "  
mérőasztalok Uj é s  h a l i n á l !  állapotban. ji

H E X N E R  Üzletberendezés! vállalat
B u d a p a it , V I., Klrály«utca 23 . s iém

mára. A tanfolyamon kartársamik1 gyermekei (12 évtől) és 
alkalmazottai is részt vehetnek. A tanfolyamok helye: V ili. 
Mária Teréz,ia-tér 8a. és a Ráskay Lea leánygimnázium, 
Szetmcre-utca 5, Beiratások szeptember 2-től októbar 5-ig, 
szombat kivételével, minden nap este 6—9 óira között mind. 
két intézetben.

Beiratási díj 2 pengő, tandíj egy félévre 10 pengő. 4 
hónap.)

A kedvezményes vasúti igazolványokat vissza kell juttatni
az ipartestülethez.
Felkérjük azokat a munkaadókat, akiknek segédei vagy 

tanoncai fizetéses szabadságuk igénybevétele alkalmával az 
ipartestületied kedvezményes utazás céljából „Utalványt” 
kaptak, hogy ©zen utalványt visszatértükkor az Ipartestület 
irodájának feltétlenül szolgáltassák be, mert a kedvezmény 
igénybevételére jogosultságukat elvesztik.

A hústalan napok betartásának ellenőrzése.
A 6820—1940. M. E. számú rendelet (a hústalan napo

kat bevezető rendelet) értelmezése körül annyi felfogás 
alakul ki, hogy kénytelenk vagyunk e helyen is a hústalan 
napok helyes értelmezése érdekében az alantiakra felhívni 
a Kartársak figyelmét:

A hústalan napokon, tehát hétfőn, kedden és pénteken 
sertéshúst, borjúhúst, és marhahúst, továbbá szerdán borjú, 
húst, azonkívül keddi és pénteki napokon juhhúst kiszolgál
tatni csak igazolt husiiparosnak lehet. Vendéglők, étkezdék, 
kávéházak, pensiók kiszolgálása az említett napokon tilos. 
Minthogy a hústalan napok1 betartása a vendéglői üzemekre 
is kötelező, teljesen indokolatlan a vendéglői üzemeknek 
hústalan napokon való (kiszolgálása, mert a húsos napokon 
a vendéglátó üzemek tulajdonosai a nyershusosat idejében 
be tudják szerezni.

Ki kaphat szegénységi bizonyítványt a fővárosban.
Dr. Bódy László helyettes polgármester utasította a 

kerületi elöljáróságokat, hogy mindazoknak, akiknek a jö
vedelme havi 140 pengőt nem halad meg, s ezt igazolni tud
ják, kiadhatják a szegénységi bizonyítványt. (Eddig 120 V 
volt a mértékadó összeg.)

A szárított tészták ára.
Az Áreltenörzés Országos Kormánybiztosa újra megál

lapította a szárított tészták legmagasabb árát. A rendelet 
intézkedik a szárított tésztának bérmunkában való elöálli- 
tásánál és csomagolásánál a feldolgozóüzem rés7éről_felfe^

Olaszországi behozatalbólmogyoró, mandula, mazfola, rizs, ajókagyUrü és szardínia
prima minőségben újból Kapható (napi szükség 

| lelnek megfelelő tételekben)
Kávésok Áruforgalmi Részvénytársaság'él

Budapest, Jázsef kőrút 38, Telefon; 13»98«77.

mnitbató legmagasabb munfcadijról. A csomagolt árura meg. 
állapított áraikat csupán olyan szárított tésztákért szabad 
felhasználni, amelyek burkolatán vagy csomagolásán a ké. 
szitő üzem neve és telephelye, a benne foglalt .szárított 
tészta alapanyaga és keverési aránya, valamint a tojás 
mennyisége jól olvasható módon fel van tüntetve

Rekord kávétermés Brazíliában.
A brazíliai kávétermelés az idén ismét olyan eredményeket 
Ígér, hogy a kávéfelvásárlás céljára létesített alap lényeges 
felemelését tervezi a brazil kormány.

Kereskedelmünk és iparunk az 1940. évben.
Most jelent meg a Budapesti Kereskedelmi és Iparka

mara évi jelentése. A gazdasági élet valamennyi ágazatát 
felölelő jelentés tárgyiki gos összefoglalást nyújt az 1940-es 
esztendő eseményeiről és precízen, áttekinhetően feldolgoz
za a legfontosabb aktuális kérdések ügyében tett intézke
désekeit, rámutat, a további teendőkre és ismerteti vala
mennyi szakma különleges helyzetét.

A szikviz előállításáról és forgalomba hozataláról szóló ren. 
delet megtartásának ellenőrzése.
Az I930:XVIII. t. c. 55. §.ána.k 3. bekezdése érteimé, 

ben az iparügyi miniszter hozzájárult ahhoz, hogy Budapest 
székesfőváros egész területére a szikviz előállításáról és 
forgalombahozásáról szóló 67.007—1928. K. M számú rende_ 
let végrehajtásával kapcsolatos mindennemű rendészeti el
lenőrzés ellátása a Budapest székesfőváros VI. kér. elöljá
rója kizárólagos illetékességi körébe utaltassék. (29.287—
1940. Ip. M.)

Ellátási tanácsadók Svédországban.
A svéd élelmezési bizottság az orvosi, eWátásügyi és 

közélelmezési szaktekintélyeiknek egész sorát tanácsadóikká 
nevezte ki, akiknek véleményét minden jegyrendszer és fe j
adag megállapítási kérdésben ki kell kérni.

Kartársaink figyelmébe! A Központi Vásárcsarnok 169 
—170. számú fülkéjében nyitotta meg Jörk Lajos délvidéki 
tejgazdasági vállalat egyedárusitását. Termékei: Emaithali, 
olaszmódra készített Trappista és zsíros turista sajtok.

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

Dcatelt íec&tc old. 
ytyáca Uüt'áfyép os-ztátya :

Budapest, Vili, Bókay János u. 0-10.
Telefon: 138—881.
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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 é s __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., József krt. 38.

Ifi. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439- — Üveg é s  porcellán

Berkovifs
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

NAGY IGNÁC cikkek raktára 1
BUDAPEST. VII., KÁROLY KÖRÚT 9.

A já n lja  d ú sa n  fe lszerelt raktárát, u. m . : b o rsz ivattyu k , 
szürőgépek, palacko k , p arafa d ug ó k ,c ím kék  stb .

Telefon : 423-329. 423-363.

a Kávésok Hajában!

Márványból
épületburko lást, portálokat, k á vé h á z i aszta lo kat m inden  

színben  a lego lcsób b  árb an  készít
Kronemer Dávid márványipari üzeme
B ud a p est, X . ,  K ő b á n y a i u, 39. (H ungária  körút sarok  

T e le fo n : 1-378-69,

Hattyú gözmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztltás és festés

Budapest V11-. Klauzál utca 8- Telefon 423-750
A z  ország legnagyobb gőzm osó üzem e, legm od ernebb ül 

berendezve I L eg k ím é le teseb b  m o sási re n d s z e r .________

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

javítások
G k o b l t t  I s t v á n

Réz és fémmiives üzeme
Telefon: 330-744.

Uj telefon: 426— 117.

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

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kazinczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredetid
' .V H H M H n D

J ö R G L A J O S
délvidéki tejgazdasági vállalatának

a régi, kiváló minőségű sajt, vaj tejpor termékei 
Ismét kaphatók, budapesti egyadérusltójánél : 
KÖZPONTI VAsARCSARNOK, 169-170. SZÁMÚ FÜLKE
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