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Október 20.ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéháziak vigalmi adója.

Október 23-án, csütörtökön, d. u. 1 órakor elől járósági 
ülés az ip'artestület tanácstermében.

Október 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kereseti., külön rokkamteílátási-, valamint hadfelsze
relési adó,

November 5-ig megfizetendő a IV- negyedévi üzletbér
eülsiő' részlete..

November 5.ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m. kir. Pénzügy igazgatóságnál kávé és tea készleteiket azok, 
akiknek 19391. évi október 8án készletük volt, ez egészben, 
vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem rót
ták le. . . .

November 5-ig be 'kell jelenteni a kakaópor., k/akaő- 
miassza, csikóládégyurma október 30-iki készletét a m. kir. 
kereskedelmi, hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6.).
• ’ November, ,6-jg megfizetendő a vigalmi adóközösségben 

nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.
November 10-ig tartoznak az adóköz&sség tagjái megfi. 

zetmi november havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.
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Pünkösdfürdő

Megjelent a
Kávééi pari Tájék** tató

A kávésipart mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

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

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV

1941. évi kötete.
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének e lö ljáró

sága folyó évi október hó 23-én (csütörtökön) 
délután 1 órakor a testület tanácsterm ében

Ü L É S T
tart, melyre az elö ljáróság t. tag ja it meghívja. 

Budapest, 1941. október 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy G é za  s. k .

főjegyző elnök

Egyröl'inásról
~  Hegjegyzések —

Nagyképűség lenne, ha a mostani rendkívüli időkben, 
amikor minden nap meghozza a maga aktualisf eladatat,^ a - 
talános ipari problémákkal, elvi kérdésiekéi foglalkoznartk. 
Kétségtelen), hogy vannak ilyenek bőséggel, meg is kell olda
ni őket de a mai idők nem alkalmasak arra, hogy ezek ko
ri® ellentétes felfogások tisztáztassanak, viták folyjanak és
döntés történjék. ... _,

így elvi kérdések helyett egyjkét aktuális kérdéssé!

foglalkozunk.^^ ldöszerü kérdés a kávészükséglet fedezése
és ezzel kapcsolatban a kávékeverés ügye. .

Tudjuk, hogy a háborús korlátozások és szállítás; nehéz
ségek folytán újabb kávékészletek közel két évei nem jönnek 
be az országba. Azóta a meglevő készletekből gazdálkodunk.

Foglalkoznnuk kell azzal, hogy a még meglevő kész
letek minél tovább rendelkezésre álljanak.

E végből testületünk elnöksége az árellenőrzés országos 
kormány biztosságánál eljárt és az eljárás eredményét kör
levélben közölte tagjaival. A kormánybiztosság hozzájárult 
•ilitin•/. hosrv azokl. akik készletük csekély voltánál fogva
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kénytelenek kávéjukat keverni, áraikat úgy állapíthassák 
meg, mintha már 1939. aug. 26_án 75 vagy 50 százalékkal 
(kevert kávét adtak volna.

Kétségtelen-, hogy a (klávéárak eltolódása és emelkedése 
folytán ez az nj kalkuláció bizonyos1 áldozatot jieüent, de ezt 
me|g kell hoznunk iparunk érdekében.

Ezzel a rendelkezéssel kapcsolatban figyelmeztetjük kar. 
társainkat, hogy az ipari tisztesség követeleménye, hogy 
mindenki olyan minőséget ős mennyiséget adjon, aminek az 
árát kérik.

A kávékevercs nem kötelező, akinek van kávéja, adhat 
tovább is tiszta kávét a megállapított áron. De aki kever, 
vonja le a konzekvenciáját és szállítsa le az árát az előirt 
mértékben

Ezzel tartozunk elsősorban a vendégnek, másodsorban 
azoknak a kartársaknak, akik becsülettel szolgálják az ipart 
és védik annak tisztességét.

A másik időszerű ügy, az áremelések ügye. Az árellem 
őrzés országos k-ormánybiztosságának újabb döntéseiből és 
rendelkezéseiből azt látjuk, hogy a  kormánybiztosság az á r . 
megállapítások elbírálása körül az eddigitől eltérő gyakorta, 
tót kezdeményezett.

Mig a múltban az áremelési kérelmek lineárisan egysé
ges százalék engedélyezésével intézteittek el, újabban a kor_ 
mánybiztosság szétválasztja az anyagárakat és a haszon, 
összeget, és az ezekre eső áremelkedéseket külön.külön en
gedélyezte.

A legutóbbi szeszesital és primőrszárnyasok áremelésé
nél már ez az elv érvényesült, amikor az 1939. aug. 26. óta 
beállott anyagáremdlkedósek áthárítását engedélyezték. A 
bruttó haszonösszeg — bár annak tényezői ez időpont óta

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

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

Mosás lágyi-olt vízben 
Pontos kiszolgálás 
Telefon: 115-285

szintén emelkedtek — változatlanul érvényben maradt.
Ha az áralakulás tényeződnek ilymódon való szétválász. 

tása bizonyos mértékben közelebb já r  az igazsághoz, a gya
korlatban feltétlen nehézségekkel jár.

Maguknak az 1939. aug. 26_ild beszerzési áraknak hite
les formában való be-igazol-ása sóik) helyen nehézségekkel jár. 
Minden üzlet agyon van adminisztrálva, a folyó írásbeli te 
endőket, bejelentéseket, vallomásokat alig győzi, most hon. 
nan vegye elő a két év előtti számlákat és az abban foglalt 
árakat. N-em is szólva arról hogy akkor még voltak készte
tek és voltak üzletek, amelyek e napon, vagy közvetlen ekö 
írül nem vettek, hanem régebben, honnan vegyék ezek az 
augusztusi számlákat?

Vágy mit csináljon az az iparüző, aki a fenti nap után 
nyitotta meg üzletét és igy 1939. augusztusi számlái nem le. 
hetnelc ?

Ezen csak úgy lehetne segíteni, ha az Árkormányiztos. 
ság a rendelkezésre álló adatok (piaci árlapok, vásárcsarnoki 
jelentés stb.) alapján rögzítené az akkori beszerzési árakat 
és ezeket minden további igazolás nélkül elfogadná kalkulá. 
l'iós alapul.

E  téren természetesen az ipairtesitület is rendelkezésre 
állana és a szükséges adatgyűjtést elvégeztetné.

Más kérdés a haszenösiszeg kérdése. Mindaddig száza
lékkal .számoltunk, vagyis ahány százalékos áremelést kap
tunk az árura, ugyanannyi jutott a  bruttó haszonitételre. így 
p. o. általános szakmai gyakorlat szerint, a (kávéházakiban 
85 százalékot számoltunk nyersanyagra, 65 százalékot bruttó 
haszoné ételre (melyből a haszon volt a legkisebb). Az egy
séges áremelések ezt az arányt nem változtatták meg.

Ha a jövőben a 35 százalékos anyagköltség felemelését 
megengedik, a 65 százalékos bruttó-haszonrészt pedig nem, 
az anyag és haszontétel egymáshoz való aránva mindinkább 
leromlik. De nemcsak, hogy leromlik, de az 1939. augusztus 
26_iki haszon-összeg változatlan fenntartása esetén az ez 
idő óta engedélyezett áremelések automatikusan hatályon 
kivüi helyeztetnék,

Ez pedig méltánytalan, mert a rögzítés ideje óta nem
csak az anyagárak, de az üzemköltségek (adó, személyzet, 
karbantartás, fűtés stb.) is emelkedtek- és ez emelkedések 
hatályonkivüí való helyezése a helyzetet csak rontaná.

Ha az 1939. évi rögzités idejére kell visszatérnünk, 
méltányos, hogy a haszonösszeg tételét egyelőre az ezóta 
engedélyezett áremelések kulcsával arányosan emelhessük.
íg y  nem jutunk oda __ a mi a mostani szeszes ital árszá.
mitásoknál megtörtént — a magasabb beszerzési árak elis
merése ellenére, végeredményben olcsóbb árakat kellett 
megállapi-anunJkl, mert az 1940. év folyamán engedélyezett 
(1 pengőn aluli tételeknél 10 fillér, azon felül S százalékos) 
áremelést figyelmen kivül -kellett hagyni.

Töhbé-kevésbbé hasonló a helyzet a pezsgőnél, amely
nél a bruttó haszonösszeg 100 százalékban van megszabva, 
holott a felárak egyre.másra drágítják a beszerzést, úgy, 
hogy a kávéháziján- m-a aránylag a pezsgő a legkisebb ha
szontétellel árusított, cikk, mert az elfogadott 35:615 százalé
kos arány helyett csak 50:-50 százalékos alapon árusíthatjuk.

Ezek a nap aktuális kérdései, ezeket kell megoldani ipa
runk érdekében mihamarább.

Reméljük, hogy -az Árkarmánydztosság is, melynek ré
széről eddig is sok jóakaratot és megértést kaptunk, méltá
nyolni fogja ezt a helyzetet és módot ad a viszonyoknak 
megfelelő kalkulációra.

Tojás cb'wf mi “ j "iíií Dobó Sándor
IX, Ráday ucca 35. T e le fo n : 187-420«
Fiók: Gömbös Gyula ut 15. Telefon: 351-859.
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ip'C'izS'̂ GÍc
\Jesíckí î.seld: fixest, IX. fyály.a u. 4. 

Telefon: 783-298

Ipari ügyek
F. é. október 1. óta ipartestületűnik elnöksége az alábbi 

körleveleket IklüMötte szét.
35. A szeszes italok (bor, sör, pezsgő kivételével) anyag- 

á rém élésén ék áth áritása.
36. A primőröknek minősített szárnyasok. a ponty és 

harcsa árának megállapítása. — A cukrászsütemények ár
emelkedésének áthárítása.

Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy az uj árakat pon
ti os és beigazolható számítások alapján állapítsák meg.

A szeszes italdc árait 14 nap alatt (okt. 18-ig) a testü
let irodájába kell beküldeni.

A kenyérkontingensek felemelése iránt a testülethez be
nyújtott kérelmüket az elnökség sürgősen beterjesztette a 
főváros közélelmezési ügyosztályához, ahol azok részbe a 
már el is intéztették.

A textiláruknak a nyilvános étiklezésd üzemekben való 
használatának betiltásával1, illetőleg annak papírral való 
helyettesítésével foglalkozik a közellátási minisztérium. Te
kintettel a textiláruk beszerzésének nehézségeire, iparunk 
szívesen látja  ezt a rendelkezést.

:fc

Lemondás. Tarján Vilmos elöljárósága tagunk, ki üz
letét Zsiska Bélának adta át, tisztéről lemondott. — őszin
te sajnálattal vesszük tudomásul Tarján Vilmosnak az ipar
űzéstől és aiz ipartestületi élettől való visszavonulását.

Ut * 1
A mester- és továbbképző tanfolyamra való jelentkezé-! 

ssket f. é. nov. 4ig meghosszabbítottuk. Kérjük tetütetünia 
tagjait, hogy a tanfolyamon való részvételre, arra jogosult 
alkalmazottait hívják fel.

*  I
Mestervizsga. F. é. 8-án Szabó Samu bizottsági elnök,; 

vitéz Rertha Gyula és Ottó Dezső bizottsági tagok, dr. Je 
szenszky Gyula kamarai titkár részvételével tizen tettek1 
mestervizsgát. A jelöltek a vizsgát mindnyájan sikeresen; 
(megállották.

A munkaközvetítés reformja
Nemzetgazdasági szempontból igen nagy jelentőséggel 

fcir, hogy valamennyi termelőtényező a leggazdaságosab
ban legyen kihasználva. A gazdasági életre nézve tehát nem 
közömbös, hogy valamely termelőtényieiző gazdaságos, raci
onális kihasználása biztosítva van.e vagy sem.

Még normális gazdasági viszonyok között is igen fontos, 
hogy minden munkás a  neki leginkább megfelelő helyet 
foglalja el termelésben, miért nem elegendő az, hogy ha 
mindenki foglalkoztatva van, hanem szükséges az is, hogy 
minden egyes munkás szaktudásának és képességének leg
jobban megfelelő munkahelyen' dolgozzék.

Kétségtelen tieíhát, hogy minden időben nagy érdekek 
fűződnek a murkaközvetítés szervezettségéhez, ele sokszoro
san nagyobb jelentősége van annak a háborús és az azt kö
vető időkben.

Ma már alig vitatható, hogy közszempontból a hatósági 
munkaközvetítés felette áll a munkaközvetítés minden más 
alakjának.

Erre a feladatra a m. kir. Állami Munkaközvetítő Hi
vatal jelenlegi szervezetében kiválóan alkalmasnak mutat
kozik.

A racionális munkaerő gazdálkodás megszervezéséhez 
tehát elsősorban az állami munkaközvetítés fokozottabb ki
építése, a munkaalkalmak és a munkanélküliség bejelentési 
kötelezettségének elrendelése és a mranlkáskatasztar felállítá
sa volna szükségesi

Iipartestületünikl, mely a munkaközvetítés fontosságát 
már évtizedek előtt felismerte és munkaközvetítőjét nagy ál
dozatok árán tartja  fenn, a saját részéről is szívesen látja, 
a kérdés ilyen egységes rendezését.

Télen is nyitva van a balaton
füredi iparosgyógyház

Az Ipar:testületek Orsz. Központjának balatonfüredi győgy- 
háza egész éven át üzemben van, mert a gyógy telep szén
savas fürdői télen is használhatók, sőt a beutaltak október 
1 tői április 3 0 .ig a fürdőket 1 pengős kedvezményes áron 
vehetik' igénybe.

Ipartestületi tagok vagy közvetlen hozzátartozóik tehát 
— akik szívbetegségüket szénsavas fürdőkkel kívánják gyó
gyítani — az ipartestületnél díjmentesen kapható nyomtat
ványon beutalásért folyamodhatnak. A gyógyház októberi 
helyei már foglaltak. A további hónapokra a beutalás iránti 
kérelmek úgy adandók bs, hogy azok mindig az előző hónap

KRYPTO N jfctují
O A

O&őcr/



A KÁVÉSOK LA PJA

( f a U w i h d t - f é f a

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

konzervek
30-éiig az IPOIÍ-hoz beérkezzenek. • Novemberi beutalásáért 
tehát a folyamodók október 10-éig és igy tovább, juthassák 
-e! — az ipartestület által véleményezett — kérelmüket az 
IPOK.hoz.

A napi ellátás dija — amelyben lakás, napi háromszori 
étkezés, fűtés, •világítás és kiszolgálás is bennifog’.ialtatik — 
kétágyas szobában napi 4.— pengő, egyágyas szobában napi 
4 pengő 50 fillér.

fl gyárszerüséghez Msghivánt aSkalmazolti lét
szám igazolása kettő vagy több képesítéshez 
kötött iparnak a kézműves jellegű iparűzés 
szokásos kereteit meghaladó terjedelemben 

gyakorlása esetén
Az 19.3G. évi VII. törvénycikk 1. §_ávai módo

sított 1922:XÍl. te. 4. §.a szerint jogi személyek, ideértve a 
részvénytársaságokat és szövetkezeteket, valamint, az 19*30:
V. te. Í2G. § .a  értelmében a korlátolt felelősségű társasá
gokat is, képesítéshez kötött ipart —  a szakaszban foglalt 
kivételeiktől eltekintve — a kézműves jellegű iparűzés szoká
sos keretein belül nem űzhetnek.

A törvény ezzel a rendelkezéssel a 78.000—1923. K. M. 
sz. rendelet 4. §.a  szerint azt kívánja elérni, hogy a nagy
tőke azok kiűzött a kereteik között, amelvek között a kéamü- 
veslpar általában termeim szokott, ne kereshessen érvénye
lsülést, hogy a kézműves ipar legsajátabb munkatere a kéz
műveseik részére biztosíttassák.

Jogi személyek tehát. — az emlitett kivételektől eltekint
ve — képesítéshez Iktötött ipart csak gyárszerüen űzhetnek 
lés a 78 000—1923. K. M. sz. micMet 5, § a értelmében az 
ipar jogosítvány szövegében kifejezésre is kell juttatni, hogy 
az a kérdéses iparnak csupán a kézműves jellegű iparűzés 
szokásos keretéit meghaladó terjedelemben gyakorlásra jo
gosít Ebből következik, hogy ha jogi személy kettő vagy 
több. egyébként képesítéshez kötött ipart kíván űzni, azok. 
mindegyikét csakis gyárszerüen gyakorolhatja.

Az 192/‘2:VII. te. 13. és 14. §_aiban és a vonatkozó ren
del etekben egy.egy folyószám alatt megnevezett rokonipnrok 
bármelyikébe, illetőleg ugyanazon folyószám alatt emlitett 
többi rokoniparra a hivatkozott c. 15. § -áriak második bekez
dése alapján, csak az az iparos terjesztheti ki iparát, illetve 
azok bármisíliyikére csak az az iparos térhet át, aki a meg. 
állapitolt szakképzettséget a rokoniparck valamely kére iga
zolta és annak alapján iparjogositványt nyert.

Minthogy jogi személyek — a közkereseti és betéti tár. 
easágofc kivételévé! (1908: VII. te. 1. §.) — szakképzettséget 
nem igazolhatnak, ennélfogva iparukat bejelentés alapján ro
koniparra nem terjeszthetik ki, illetőleg ilyen módon rokon- 
iparra nem térhetnek át, hanem rokoniparokat is csak külön 
erria jogosító iparjogositványok alapján gyakorolhatnák.

Az ismertetett jogszabályok szerint tehát jogi szemé
lyek — a megemlített kivételektől eltekintve — akár rokon-, 
akár más képesítéshez kötött egy, vagy több ipart — csak

Ezüst üstben fölt

Gessler málnaszörp
a vezető márka

R end elés: Telefon 220-694.

Bllllárd-
dákók, golyók, bőrök, kizárólag saját készít
mény és ezek szakszerű javítása: EHRL1CH 
JÓZSEF müe8zlergályos. Zombor, Kosuth L, u. 
11. Alapítva 1855. Aranyéremmel kitüntetve- 

TEGYEN PRÓBÁT SAJÁT ÉRDEKÉBEN.

külön erre jogosító iparigazolvány vagy iparengedély alap
ján űzhetnek, amely iparigazolvány vagy iparengedély szö
vegében kifejezésre kell juttatni, hogy ez a kérdéses iparnak 
vagy iparoknak csak gyárszerüen gyakorlására jogosít, kö
vetkezőleg a jogi személynek, ha többféle, akár rokon-, 
akár más (képesítéshez kötött iparágakat folytat, a gyávsze- 
rüsoghiez megkívánt: alkalmazotti létszámot minden egyes
iparra nézve különJkiilön igazolnia kell.

A gyárszarüsághez megkívánt alkalmazotti létszám iga
zolása tekintetében a fentieket kell figyelembe venni abban 
az esetben is, ha két vagy több, egyébként képesítéshez 
kötött ipart a kézműves jellegű iparűzés szokásos keretét 
meghaladó terjedelemben msm jogi személy, hanem az 1922: 
XII. te. 17. §-a alapján valamely természetes személy gya
korol.

Kivételes megítélést, igénylő esetekben a 78.000— 1923. 
K, M. sz. rendelet 27. §-ának ötödik bekezdése alapján az 
iparhatóság az iiparfelügyelőnefk, a kereskedelmi és iparka
marának, az ipartestületnek; valamint más érdekképviseleti 
testületnek meghallgatása után olyan üzemet is gyárszerü- 

nek nyilváníthat, amelynél a hivatkozott rendelet 4. §-iban 
meghatározott ismérvek nem forognák fenn. (40.181—1941. 
K. K. M,)

H Í R E K
Előljárósági ülés.

Ipartestülstünk elöljárósága szokásos október havi ülé
sét i. hó 23-án (csütörtök) a. u. 1 órakor tartja. Tekintettel 
arra, hogy számos nagyfontosságu iparunkat érdeklő kérdés 
merült fel az utolsó előljárósági ülés óta. kérjük az elöljá
róság tagjait, hogy lehetőleg teljes létszámban megjelenni 
bzivesked.iendkl.

■ Kozváczy Lajos vezérőrnagy az uj árellenőrző kormánybiztos.
A m, kir. minisztérium dr. Ulyefalvi I. Lajos un. kir, 

kormányfőtaaiácsost, az árellenőrzés országos kormánybizto
sát e tisztsége alól értékes és eredményes munkásságának; 

elimerése mellett saját kérelmére felmentette és egyben a 
2220— 1908. M. E. számú nelndelet alapján nemes rozváczi

| Kávésok!
Minden vendég részére

A  TŐECÉ-t
a magyar közgazdasági sajtó vezető orgánumát- 
A legfrissebb hírszolgálat, a legérdekesebb 

cikkek I 1 I
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Asztaloké székek biliárdok |
e s k e llé k e k , a lp a k k a -tá lo á k . te á sk a n n á k , evő  
esE k ö zö k , kertib uto ro k . sö rk im érő k . b o 'k i. 
m érő aszta lo k  U| é s  hasznait á lla p o tb a n .

H E X N E R  üzlettoerendezési vállalat
_____________ . B u d ap ast, Vt., K lraiy-utca 25. n á m

Eozváczy Lajos szkv. hadbiztos-vezérőrnagyot az árellenör- 
?és országos kormánybiztosává kinevezte. Rozváczi Rozváczy 
Lajos szIk'V; hadbiztos-vezérőirnágy Kalocsán született 1886- 
byii. 1916. májusától kezdve a háború végéig a 20. honvéd- 
hadosztály vezető hadbiztosa volt. Háború után békebeosz
tásban Szegedre került. 1922. júliusától kezdve a honvédel
mi minisztériumban teljesített szolgálatot, 1940. február 
l.é tő l a honvédelmi minisztérium gazdászatközigazgitási 
főnöke és a honvédlhadbiztosi tisztikar főnöke volt.

A Közellátási Hivatal uj államtitkára.
A Kormányzó a magyar királyi közellátásügyi tárcanél

küli miniszter előterjesztésére losonczi Lossonczy István, 
Hajdú-vármegye és Debrecen szabad királyi város volt főis
pánját a magyar kir. közellátásiigyi tárcanélküli minisz. 
■térnék alárendelt Országos Közellátási Hivatalhoz állam
titkárrá nevezte ki.

Személyi hir.
Mészáros Győző ipartestületünk diszelnöke hosszabb idő 

á ta  tartó betegsége gyógyítására a Siesta szanatóriumiba vo
nult. Reméljük a gyógykezelés mielőbb visszaadja a nép
szerű diszelnök egészségét és ismét részt vesz az ipar mun
kájának intézésében.

A kamarai jury uj tagjai.
A kereskedelmi és iparkamara kormánybiztosa a kama

rai jury tagjaivá a vendéglátóipair köréből Gundel Károlyt, 
Keszey Vincét és felsóorsi Kövessy Gézát nevezte ki.

Haláleset.
Sachs Ödön, ipartestületünk sok éven át volt elöljáró- 

sági tagja —  az egykori Palermo kávéház volt tulajdonosa, 
f . I . okt. 3-án, hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldo
gult solc éven át agilis harcosa volt az ipari érdekeknek, ipa
runkban érdemes munkát fe jtett ki. Elhunytét özvegye, leá
nya, rokonai és sok tisztelője gyászolják. Emlékezetét kegye
letté! őrizzük. il ■ : ! „ lib a ifi

Felhívjuk kartársaink figyelmét a Vörös Kereszt gyűj
tésének tám ogatására’

50  százalékos menetkedvezmény
igénybevételére azok a munkavállalók is jogosultak, akiknek 
munkaadójuktól élvezett összjövedelmük (fizetése, munka
bér. állandó pótlék stb.) az évi 3000 P-t meghaladja, ha a 
'3000 P-n felüli többlet a 15 százalékos drágasági pótlékból 
■.származik. .— (63.820—XIII. 1941. I. M, ez,)

A Magyar Kávésipari Évkönyv minden kávésnak né'-kü- 
'lözihieltetlten segítsége!

d ie i'z í palackiatok
üzleti könyvek illetéke.

A pénztárkönyvnek, a naplónak, a főkönyvnek és a fo_ 
dyosaámlá könyvnek első példánya után, akár fűzött, akár 
bekötött alakban, ivenként 50 fillér illeték jár. Másodpéldá
nyok és segédkönyvek ivemként 10 fillér illeték alá esnek. 
Nyugtabélyeg illeték 0.75 százalék.
A müjég fogyasztói ára.

Az árellenőrzés országos kormánybiztossága közölte 
velünk, hogy a müjég fogyasztói ára mennyiségre való te- 
Kimet, nellkül utcán van üzlethelyiségben átadva mázsánként 
2.70 pengő. A rendeletben kiűzőit 2.07 pengős ár sajtóhiba 
következménye.
Uj menürendszer az olasz vendéglőkben.
- .A z, olaszországi vendéglőkben felszolgáható ételeiki és 
araik dolgában most uj rendelkezések, lépnek életbe. A ren
dedet a vendéglőket öt csoportba osztja; az ételeket csakis 
a csoportonként megszabott árakon lehet felszámítani. Ál
talános szabály, hogy a vendéglők csalk három tál! ételt ad
hatnak, mégpedig: husnélküli előételt vagy levest, vagy mac- 
caronit, vagy rizst, húst (a húsfogyasztásra megengedett na. 
pofra on), vagy tojaisételt, hentesárut, halat burgonyával, gyü
mölcsöt vagy sajtot vagy csemegét. Mindén ilyen ételsor- 
hoz egy adag főzelék is felszolgáható. Az étkezés ára leg
alább 6, legfeljebb 38 líra a  csoportok különbözősége szerint. 
Az árak ital és kiszolgálás dij nélkül értendők.
A m. kir. Állami Munkaközvetítő Hivatal tanoncosztályát

a  korszerű közvetítés kivánalmainalk! megfelelően teljesen 
újjászervezte és egyúttal pályatanácsadást létesített, úgy, 
hogy a jövőben a közvetítés a pályaalkalmasság szempont
jainak gondos figyelembevételével történik. A pályaválasz
tási tanácsadással kapcsolatos közvetítés a munkaadónak 
fok fáradtságot és kiadást takarít meg, mig a fiatalkorú 
munkavállalót mentesíti a sok bizonytalan kísérletezéstől. 
A hivatal kéri a testület tagjait, hogy tanoncszükségletüket 
a munkaközvetítő tanoncosztálya utján el'égitsék ki. Az 
igénylést a  közvetítési órák alátt de. 9— 14, dn. 15— 17 órák 
között személyesen', Írásban vagy telefonon eszközöljék. Meg
jegyezzük, hogy az iparügyi miniszter 53 409—1940. számú 
rendielete értelmében tanoncot általában csak május, junius, 
julius, augusztus, szeptember és október hónapokban szabad 
szerződtetni.
A hentesáru készités korlátozása Olaszországban.

Az olasz földművelésügyi miniszter rendeletet adott ki, 
amellyel szabályozta a forgalomba hozható kolbász- és son
kaféléket. Korlátozták az előállítható árufajtákat és azok 
minőségét, hogy ilyen módon az ellenőrzés egyszerűbbé vál
jon. Kivitelre többféle áru gyártható, azonban ehhez külön 
engedélyre van szükség és a gyártók hatósági ellenőrzés 
alatt állnak,

D R A B E K  F E R E N C
oki. gépészmérnök gépgyára _

Budapest, V ili, Bókay János ucca 8 —10. szám.
S z á l l í t :  [Hiitőgéposztály telefon: 13 8 -8 8 1.

j Linde hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye* 
kot, vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése* 
két. önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb- 

Gechter és Kiülne habverő, cukrász- és csokoládéipari gépeket 
Sebistian Wenz elektromos automatikus cukrász* és péksütő’ 

kemencéket- 
Beher dagasztógépeket.
ÍOrro automatikus edénymoségatógépeket stb stb.

Karién díjm entes áraján latot!
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Kávépótló
ügyében a szakma részéről sok olyan kivánság érkezett hoz
zánk, hogy a kávépótlékot olyan minőségben hozzuk forga
lomba, hogy a szemes kávéval keverve kávéfőzőgépen is 
forrázható és leszűrhető legyen. Hosszas kiséi’letek 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, VII!., József krt. 38.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183 439- —  Ü v e g  é s  p o r c e l l á n

B erkovits
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 rák iéra
BUDAPEST. V II., KÁROLY KÖRÚT 9.

; A já n lj*  d ú sa n  fe lszerelt raktárát, u. m . : b o rsz iv a tly u k , 
szürőgépek, p a la ck o k , p ara íadugók , c ím k é k  atb. 

T e le fo n  : 423 329. 423-363.

'H i/C ’ C L C ’ S S ’ C ’ f o

a  H á v é s & k  £ a p i á á a n !i

Márványból
épület burko lást, portálokat, k á v é h á z i aszta lo kat m inden  

sz intien  a leg o lcsó b b  árb an  készít
K r o n e m e r  D á v i d  márvényipari üzeme
B u d a p e st. X . .  K ő b á n y a i u, 39. (H ungária  körút saro k  

T e  efon 137 869

Hattyú gőzmcsó kölcsönző vállalat
száraz vegytisztítsa és festés

Budapest VII. Klauzál utca 8- Telefon 423 750
A z  o rsz fg  legnagy bb gőzm oso ü zem e, le g n o  e rn rb b ü l 

berend<»7' >'! im " e'es< Ki m n-á«i re> d*-«er

Vörösréz és vast*dény ónozásokAlumínium és Rozsdamentes
acéledények bors2 Űrők, átalakítás és 

javítások
G l o b l t i  l i t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon : 3/>0-744.

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 eredetű

J Ö R G L A J O Sdélvidéki tejgazdasági vállalatának
a régi. kiváló minősésü sajt, vaj és tejpor termékei 

Ismét kaphatók, budapesti eg yed áru sltrj*n é l :
KÖZPONTI VASARCSARNOK, 169-170. SZÁMÚ FÜLKE

■
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