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HE FELEDKEZZÉK M EG, H O G Y  . . .
Augusztus 20-ig böfízelendő a vigalmi adóközösségben 

levő kávéházak vigalmi adója.

Aug. 25-ig befizetendő a személyzet Illetményeiből le
vont kereseti., külön-, rolkkantelátási- és hadifelszerelési adó.

Szeptember l_én és 2-án d. e. 10— 12 lóra között tartat
nak meg a/, 1942— 1943. ív re  szóló utólagos tanonciskola! 
beiratásdk.

Szeptember 3-án kezdődik a tanonciskola 1492— 43- 
tájjá ve.

Szeptember 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér 
második részlete.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémérósek (espressók), 
panziók, kifözósdk korcsmák üze/m_ és árkorlátozásai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ára 3.50 P.

m

A

a M AG YAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 
1941. évi kötete

kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Szeptember 5-ig tartoznak bejelenteni! a székesfővárosi 
kir. Pénzügyigazgatóságnnl kávé- és teakészletüket azok, 
akilmok 1939. évi október hó 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Szeptember 5-ig be kell jelenteni a kakaópor, kakaó- 
cscíkoládégvurmn aug. 31.-i készletét a m. kir. kereske
delmi hivatalnál (V., Rudolf rakpart G.)

Szeptember 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő, nem átalányozott kávélházak vigalmi adlója.

Szeptember 10-ig tartoznak az adóközösség tagjai meg
fizetni szeptember havi forgalmi adóátalányukat.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása,
A  kávésipwrt mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar- 

testület irodájában.

Oflnepl hét — naiv napok.
BUDAPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS

TEJCSARNOK R. T.
Telefon: 282-458. Sürgönyeim : Köztej.
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350 FIÓK
árusítja a fővárosban és kör

nyékén
.K Ö Z P O N TI néven 

a kiváló minőségű ismert 
P A S Z TŐ R Ö Z Ö TT kanna 

é< rmlack ló já t
H A BTEJSZIN T KAVÉTEJ- 

SZINT. TEJFELT, 
P A S Z TŐ R Ö Z Ö TT  CSE- 
M EG EVAJAT Y O G H U ri- 

T O T
KR ÉM SA JTO T stb.

TEJIVÓ CSARNOKOK

IV. Kecskeméti u. 5.

V. Erzsébet téri kioszk

V. Berlini tér 9.

VI. Teréz krt.32,

VI. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben

i A  magyar nemzet évről-évre ünnepi kegyelettel és 
hálás megemlékezéssel idézi fe l első nagy és szent királya 
emlékét. A  mostatni rendkívüli idők még fokozottabb mér
tékben idézőik fel Szent litván állnmailapiíó uralkodását, aki 
korának legelső áálamférflaként felismerte és megvalósította 
a fiatal magyar álamnak a nyugathoz és a nyugoti keresz
ténységhez való csatlakozását.

Szent István ideje óta eltelt ezer esztendő során szám
talanszor fenyegette vész és vihar a magyatr államot. Ta
tárjárás, török hódítás. Ausztria beolvasztó törekvései, majd 
az elsői világháború veszélyeztették Magyarország fennállá
sát, I

De Szent István alkotása erősnek és időállónak bizo
nyult. Annyi balllszerencse közt, oly sok viszály után él és 
áll a magyar!

Most újra nagy napokat élünk, Magyarország újra 
küzd saját létéért és amit —  az évszázadok folyamán meg- 

' tett __ nyugatért Vitéz honvédeink harcban állanak a min-
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dönt elpusztítani ős kiirtani akaró vörös rémmel és hisszük', 
hogy győzelmesen vívják meg nehéz hatrcaikat.

A zt hisszük, hogy Szent István emlékét méltóbban 
nem ünepelhetjük, ha szeretettel gondolunk a messze távol
ban harcoló katonáinkra és a magunk részéről mindent el
követünk, hogy nehéz sorukat könnyebbé tegyük.

Szívleljük meg szeretett Kormányzónk fÖméltósága 
nejének legutóbbi szózatát és adományainkkal járuljunk 
hozzá a téli hadjárat nehézségeinek elviseléséhez.

Á  szolgálatba való visszavételi kötelezettség 
a munkavállaló katonai szolgálata után

A  honvédelmi törvény 1939:11. te. 72. §-a értelmében 
a  munkaadó katonai szolgálatból visszatérő munkavállalóját, 
ha az a leszereléstől számított 15 napon belül szolgálat 
megkezdésére jelentkezik, visszavenni köteles.

Eddig nem volt olyan jogszabály, amely kimondotta 
volna, hogy a visszavétel után a munkaadó mennyi ideig 
tartozik munkavállalóját tovább alkalmazni. Ennek követ
keztében a munkaadó alkalmazottjának a törvényes felmon
dási idő betartásával akár a szolgálatba való visszalépés 
után azonnal is felmondhatott,

A  törvény e hiányát pótolja a f. é. julius 31-én kihir
detett —  „a honvédelemről szóló 1939:11. te., valamint az 
1914— 1918. évi világháború tűzharcosai érdemeinek elis
meréséről szóló 1938 :IV. te. módosításáról és kiegészítésé.

Családi sört
0.7 litoras és 

11 Ja literes palackokban.

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

Salgó g ő z m o s ó g y á r
és fehérnentükölcsönzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lágyítóit vízben 
V I, Vörösmarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 115-286

Ezüst Üstben főtt.

G e s s l e r áln aszőrp
a vezető márka békebeli minőségben.
Rendelhető' 2 -0— 694. — Városi iroda : VII, 

Hársfa ucca 28

iő l”  szóló 1942. évi X IV . te , melynek 20. §-a ezt a kérdést 
következőkép reudteizel:

„20. §. A  HvtL 72. §-a értelmében visszavett, ipari vagy 
kereskedelmi munkavállaló munkaviszonyát —  ha a fenn
álló jogszabályok vagy a szerződés a rendes felmondásra 
rövidefab időt állapiénak is meg —  a munkaadó rendes fel. 
mondás utján nem szüntetheti meg a visszavételtől számított

a) tíz hétnél rövidehb idó're, amennyiben a munkavál
laló a visszavételt közvetlenül megelőzően megszakítás 
nélkül legalább hat hónapon át teljesített katonai szolga- 
latot és ez a szolgálat egészben vagy részben háború ide
jére esett;

b) hat hétnél rövtdebb időre, amennyiben a munkavál
lalói a visszavételt közvetlenül megelőzően megszakítás nél
kül hat hónapnál kevesebb ideig, de legalább két hónapon 
át teljesített tényleges katonai szolgálatot és ez a szolgálat 
egészben vnigy részben háború idejére esett;

c) négy hétnél rövidebb időre alz a) vagy b) pont alá 
nem tartozó minden más esetben.

(2) A z előbbi bekezdés b) és c) pontja a közérdekű 
munkaszolgálatot (Hvt. 230. §.) teljesített munkavállaló ts- 
•kinite'lébem is megfelelően irányadó. A z előbbi bekezdés al
kalmazásában alz ideiglenes szabadságon töltött idő a tény. 
leges szolgálat Idejével lesik/ egy tekintet alá.

Ennélfogva e törvényes rendelkezés szerint a katonai 
szogálatból visszatérő alkalmazottat, ha háború idején leg
alább

a) hat hónapon át teljesített katonai szolgálatot tíz hét
előtt 1
b) két— hat hónapon át teljesített katonai szolgál"1'ot

hat hét előtt I
c) minden más esetben négy hát előtt rendes felmon

dással elbocsátani nem szabad.
Természetes, hogyha az alkalmazott rendkívüli fel

mondásra ad okot, ez időpontok előtt ős felbontható a mun
kaviszony. I

HADBAVONULTAKRA VONATKOZÓ  
RENDELKEZÉSEK: I

Hadi sérülitek ipari átképzése.
Az iparügyi miniszter leiratot intézett az Ipartestületek 

Országos Központjához, közölve, hogy a hadisérültek polgári 
életben való elhelyezkedésének biztosítása végett a m. klr. 
honvédelmi miniszter úrral egyetérliőleg tervbe vette az

B illiá rd a s zfa lo k  e ladása ,
b e h ú z á s a

Székek, márvány és kártyaasztalok, 
alpakka, üveg és porcellánéruk.

Fried Zsigmond és Fia
Budapest, VI., Király u. 44- Belefen; 224-804.
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KÉREM LÁTOGATÁSÁT A NEMZETKÖZI 
VÁSÁRON

L A  PAVOMI
OLASZ ESPRESSOGÉPEK

SIMON KÁROLY
9PJJRCSQRN0K 80. SZÁM. TELEFON : 127-913.

ipiaiml hadirokkantaiknak felmerülő, szükség szerint való 
átképzését Az átíkiépzés elméleti része erre a célra szerve 
zott tanfolyamokon. a /gyakorlati réssa pedig az ország leg
kiválóbb mestereinél történnie. A  jelentkezőik ellenszolgálta
tás nélkül1 fognak eleget tenni e hazafias fcö'ieíes<sé.gneik.

A  gyakorlati átképzésnél elsősorban a főváros és köz
vetlen környéke, másodsorban! ?. nagyobb vidéki városok' 
jönnek figyelembe. A z IPO K  ez ügyben megindította a tár- 
r-yalásokaü az ipartestül etekkel és a bajtársi szolgálatra a 

különböző szakmáikból önként jelentkező kiváló mestorok 
névjegyzékét az ipariigyi miniszter úrhoz felterjeszteni.

Katonai szolgálatra bevonult iparos üzemébe nem kell üzlet
vezető.

Katonai szolgálatra bevonult iparos ipara katonai 
szolgálatának tairílama alatt képesített üzletvezető nélkül is 
folyt®'(ható. Nemcsak1 azért, mert az iportörvény idevonat- 
hozólliag tiltó rendelkezést nem tartamazi, hanem azért is, 
mert méltánytalan volna, hogyha a honpolgáréi kötelességét 
Ipljésitő katonai szolgálatra bevonult egyén egzisztenciáját 
üzletvezető tv irtásának . köteHezetjségével megterhelnék, 
é 26.713*1— 1941.) 1

Harctéri szolgálatot teljesitó' munkavállalok katonai szolgá
latának igazolása.
A  harctéren szolgálatot teljesítő munkavállalók kato

nai szolgálatának igazolására —  a kivételes állapotra valló 
tekintettel —  a szakmai családpénztárak elfogadnak olyan 
igazolványt is, hogy a munkavállaló felesége nz év megje
lölt hónapjában szám- vagy névszerlnt megjelölt gyermekei 
után hadi segélyben részesült. —  (6272— 1942. OIBCs.) 
(Közgazd. Értesítő 1942. március 29-i 13- sz.) |

Melyik bevonult alkalmazottat kell segélyezni? !
Félreértéseik elkerülése végett ismertetjük’ a 7777— 

1938. M E. számú rendelet lényegét, ntmely kimondja, hogy 
melyik hadhavonult hozzátartozóját tartozik a munkaadó 
segélyezni ? A  rendelet szerint segélyezés jár: az ipari és
kereskedelmi tisztviselői:, a kcreskedősegcddk, az üzletveze
tők, a művezetők, a főmolnárok és éniténi művezetők, akik 
legalább 10 alkalmazott munkáját irányítják és olyan fő 
gépészek. akik állandóan legalább 5 alkalmazott munkáját 
irányítják, hozzátartozóinak. A többi munkavállalónak, igv 
a segédeknek, gyári munkásoknak n munkaadó, részéről 
semmiféle segélyre juttatásra nincs igényük. Ezek hozzá
tartozói hadi.segélyben részesülhetnek.

’A bevonult ipari és kereskedelmi alkalmazottak szolgálati 
viszonyairól és az eltartottak részére járó tartási hoz- 

| zájárulásról
szóié 7777— 1938. M. E. sz. rendelet módosításai tárgyában 
a 3910— 1942. M. E. sz. rendelet intézkedik. (Budapesti

vníty efyty ipoUát
MECSEKIT!"

Közlöny 144. sz.) A  7777— 1938. M. E. sz, rendelet 4, §-a 
az a rendelkezés, mely szerint a tartási hozzájárulás felső' 
határa tisztviselő tekintetében 100, más személy tekinteté
ben 70 pengő, akként módosiittatik, hogy a tartási hozzá- 
járulás címén, a munkaadó, ha az alkalmazott tisztviselő, 
összesen legfeljebb havi ISO, ha pedig az alkalmazott e 
rendelet hatálya alá tartozó más személy, összesen 90 pengő 
kiszolgáltatására köteles az alkalmazott eltartottja (el
tartottjai) részére.

A  bevonult fizetéses szabadsága és társadalombiztosítása.

I A  katonai szolgálatra bevonult alkalmazottak fizetéses 
szabadságára vonatkozóan a 20.100.1942. Ip. M. számú ren
delet úgy intézkedik, hogy ezdlmefc az alkalmazottaknak 
meg kell adni a már esedékessé vált fizetéses szabadság 
tartamára járó illetményeket. Ezzel szemben az 5960-—1941,
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Aqua vitae és egyéb  lik ő r  külön- 
leg esség ek , fő z e lé k  és gyü m ölcs -  

kon zerv ek
M. E. számú rendelet 8. §-a úgy rendelkezik, hegy a kato
nai szolgálatra való bevonulás azonos hatályú a munkavi
szony megszűnésével, vagyis a bevonuló alkalmazottat a 
munkaadó a társadalombiztosító intézetnél köteles kijelen
teni. A  két rendelkezés összhangba hozása, céljából az OTI 
elnöksége kimondta!, hogy a munkaviszonyt a katonai szol
gálatra való bevonulással megszűntnek keflJL tekinteni és az 
alkatain zottat álékor is ki kell jelenteni, ha a bevon állás 
folytán ,, szabadság tartamára, járó’’ fizetést kap a munka
adótól.
Mikor kapnak OTI segélyezést a bevonultak családtagjai?

A  helytelen eljárások kiküszöbölése "érdekében tisztáz
ták azt a mostanában gyakorta felvetődő (kérdést, hogy a: 
katonai szolgálatra bevonult alkalmazottat ki keli-e az OTI- 
tóI jeleníteni? A z  ilyen bevonult alkalmazott szabályszerűen 
kijelentendő, azonban a kijelentő lap megjegyzés! rovatába 
felüntotendö, hogy az ..alkalmazott katonai szolgálatra! tör
tént bevonulása miatt lépett munkahelyéről lkí“ . A  katonai 
szolgáltatót '(teljesítő biztosítottnak igényjogosult hozzátar
tozói az 'OTI álal nyújtandó szolgáltatást még bárom hó
napig vehetik igénybe akikor, ha a h'adbavonult a bevonulást 
megelőző hat hónapból' két hónapig volt biztosítva; ha pe
dig a bevonulást, megelőzően egy éven belül hat hónapig 
volt biztosítva, akikor az igényjogosult családtagnak az OTI 
[szolgáltatásait mlég hat hónapig vehetik igénybe.

Katonai szolgálatra behívott iparosok és kereskedők felmen
tése. l
A  közelmúltban egyes napilapokban az a téves kö'zlés 

jelent meg, hogy a katonai szolgálatra bevonult és alapos 
indokkal nemtényleges állományba helyezésüket (polgári 
foglalkozásukban meghagyásukat) kérő iparosok és keres
kedők kérvényeiket benyújtás előtt a Kereskedelmi és Ipar
kamaránál tartoznak láttamoztatni. E nem hivatalos forrás^ 
hói származó helyeién útbaigazítással szemben a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara közli az érdekelteikkel, hogy a 
nemtényleges állományba helyezés' iránti kérelmeket a fe l
ügyeletet gyakorló minisztérium utján tkeli a honvédelmi 
miniszter úrhoz benyújtani. A  kérelmek tárgyában a honvé- 
dlmi miniszter ur meghagyási bizottsága határoz. —  A  fent 
közöltöktől eltérő eljárás, igy  a kérelemmel a Kereskedelmi 
és Iparkamara felkeresése szükségtelen és a kérelmezőknek 
felesleges időveszteséget okoz. |

TA N O N C ISK O LÁ I ÜGYEK. I 
A  tanév végén szerződő tanoncok csak szepetemberben kö

telesek az iskolába beiratkozni.
A  m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 81.331—  

1941. V. K. M V. 2. számú remdelete, a 60,000— 1924. V. K. 
M. számú rendelettel kiadott iparostanonciskolaj szervezem 
Ü7. és 66. §-ának módosítása tárgyában. i

Eladó
Farkasréten 2 szobás villa 446 négyszög öles 

gyümölcsös kertben
XII., Irhás árok 2S.

DobéUArT s k i r á f f  bizalmi M i n d i g  8 cikk jól szállít
IX, Ráday ucca 35. Te le fo n : 187-420.
Fiók: Gömbös Gyula ut 15 Te le fon : 351-853

A z 53.400— 1940. Ip. M. számú rendeletben foglaltak
nak megfelelően a  m. kir. iparügyi miniszter úrral egyet, 
értően a 60 009— 1924- V. K. M. számú rendelettel kiadott 
iparoistanonciskolai szervezet 17. és 66. §-át következőleép, 
módoisitom: !

A  17,. §. első bekezdése helyébe a következő szöveg 
lép: ,.A munkaadó a itanomcot az iskolai beiratásokra mieg- 
állapitotit időben beíratni és a tanítás megkezdésétől az is
kolába járatni köteles. A  május, június, julfflus és augusztus 
hóban aikalimazárba vett tanoneot a munkaadó a tanév 
megkezdésekor köteles a megfelelő tanoncoktatási intézetbe 
beíratni és iskolába, járatni. A  szeptember és október hóna
pokban), továbbá a m. Ikir. iparügyi miniszter 53.400— 1940. 
Ip. M. számú rendeletének 1. i§-a c) és d) pontja alapján 
alkalmazásiba vett tanoneot a munkaadó köteles a tényleges 
alkalmazásba vételi napjától számított hárem hónapon bűül 
a megfelelő' tanoncoktatási intézetbe beíratni és a negyedik 
najtóll kezdve a próbaidő alatt is idkclába járatni” .

A  66. §. módosított szövege a következő:
,,,A iszakirányú iparostanonciskola, igazgatója köteles 

az iskola tanulmányi rendijét a tankor, kir. főigazgatónak, 
az általános irányú iparostanonc iskola (tanfolyam ) igaz
gatója a kir. tanfelügyelőnek három egyenlő példányban 
október 31-ig további eljárás1 végett felterjeszteni” .

Értesítés az iskolai beírások tárgyában.
Szakirányú tanonciskolánkban a! pótbeiratásolc szep

tember 1-én esi 2-ám d. e. 10— 12 között lesznek !az iskola 
helyiségében. |

A  folytatólagosan iratkozók iskolai értesítőjüket, az; 
uj tanulók iskolái végzettségüket igazoló bizonyítványukat 
és tanonczzerződésüfcei hozzák magúikkal.

Beiratáskor 50 fillé r  könyvtár és 1 pengő értpsitődij 
fizetendő. ’

Nyomatékosam feflbívjuk t. tanonctartó karíársainkat, 
hogy eddig m ég be nem iratkozott tanoncaikat a fenti' idő
pontban1 okvetlen küldjék öl beiratkozni, mert az ezt elmu
lasztóik ellen' az iskola igazgatósága kötelességszerüleg 
kénytelen ölj árast indítani.

Mestervizsgára előkészítő és továbbképző szaktanfolyam-
A  múlt tájnév folyamán rendezett első tanfolyam nagy 

sikerét tnutotia az a számos érdeklődő, akik azóta fordultak 
testületünkhöz, hogy rendez-e a testület további tanfolya
mokat? A  testület elnöksége e megkeresések hatása alatt 
■elhatározta, hogy f. é. október havában újabb tanfolyamét 
rendőz. |

Kérjük t. Kartársainkat, ho,gy közöljék ezt alkaima- 
zo'taikkal, hogy a tanfolyamra már most jelentkezhetnek. 
Részletes tájékoztatót a testűiét szeptember hó folyamán 
fog  sreétküldemi. !

Tanoncok életkora a fizetéses szabadság szempontjából.
A z  ipai-ügyi miniszter 87.759— 1942. számú rendelteié

ben kimondja, hogy az 1936. évi V II. te. 22. §-ában megsza
bott fizetéses szabadság a tanoneot életkorára való tekin
tet nélkül megilleti. íg y  tehát a tizennyolc éven felüli ta- 
monc is részesítendő fizetéses szabadságban.

Hat elemit végzettek szerződtetése.
A z eí’.emii iskolákban a V III. osztálynak egyes helyé

ben való megnyitásával kapcsolatban az a felfogás terjedt 
el, áhol az oktatás V III. osztályú, csak ennek elvégzése 
után köthető tanszerződés. Ezzel kapcsolilalban közöljük, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 26.000—1941. sz. 
rendeletével kiadott utasítás 20. 3-ának 1. bekezdésében 
foglaltakból kifolyólag a 12 életévüket betöltött iskolakö
telesük, amennyiben a népiskola VT. osztályát eredményesen 
elvégezték, tanoncul alkalmazhatók). (V. K. M. 132.772—  
1942. sz. rendeletében foglalt elvi döntés.)
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BORSZÉKI B O R V I Z !J ó  b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k
Forgalomba hozza : Erdélyrészi Fürdők Szövetsége bpesti kirendeltsége 
Budapest, Vili , Rőkk Szilárd-utca 1. Telef on : 130 840, Házhoz szállítjuk!

A b r o s z o k  ^ávéhíiz\ - . " i * ll'?dai*  w t i U t t w r a  es vendéglői, minden
nemű fehérnemüek, flanelltakarók nagy válaszlélbaB 
Petyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám-

Ipari ügyek
Legutóbbi közlésünk óta a testület elnöksége a követ

kező körlevelet (küldötte szét: ’

25. sz. körlevél: Szöllőfogyasztá3 bejeloníése.

Az adagolt vaj ára. |

A  Budapesti Kereskedelmi és Ipajrtkamana ezúton1 közli 
az érdekel tokkal, hogy a 120.000— 1941. Á. K. sz. rendelet 
77. §-ában az adagolt vajra megalapított árak csupán a 
10 dkg., valamint az annál kisebb csomagolású árunál szá
míthatók fel. A  10 dkg.nál nagyobb súlyú csomagolt vajért 
tehát csupán a hivatkozott rendeletben1 a tömbvajra megál
lapított árak számíthatók) fe l1.

A  fagylalt árának megállapítása tárgyában

kiadott 84.100— 194i2. K. M. sz. rendelet csupán a cukrász
dák. espressofc. fagylaltotok és utcai fagylaltárusok részéről 
kiszolgált fagylaltra vonatkozik. A  kávéházakban kiszolgált 
fagylialtadágokra a jóváhagyott árlnpofc irányadók.

A  Budapest terüetén eló'irt szikviz árak.

A  m. kir. közellátási miniszter 80,415— 1942. K- M.
•számú rendeleté értemében a Budapest .-zékesfőváros terü
letéin előálliiitott szilklviz legmagasabb és legalacsonyabb 
gyári eladási ára viszonteladók részére:

1 literes palackonkint 18 fillér,
fé l literes palackonkint 9 fillér, |
piccoló . . . . .  7 fillér. !
A z  előzőekben közölt gyári eladási árak a gyógyhelyi 

illetéket, valamint a forga'miadováltságot már magukban 
foglalják. 1

Fogyasztói ár. A  fogyasztói áraikra vonatkozóan to
vábbra is az eddigi recideletkezésefc (51.772— 1941. A. K- 
számu rendelet 2. §. (21 bekezdésének b) pontja) az irány
adók.

E szerint a fogyasztói arák füszerkeroskedőknél és

\)e&éxké\M/isdü .* IX. (fáty-a u If,

I t te fa %: 183-Z 89

egyéb vissontcl'adóknál nem haladhatnak meg: 
litereukint | 30 fillért,
féllitorenkjnt 15 fillért,
piccoló pailadkonikint 10 fillért.
Az uj árak augusztus 1-én léptek életbe. A  kávéházak 

elladlási árai változatlanok maradtak.

Szabadságra kell küldeni a tanoncokat. t

Felhívjuk a tanonctartó ké zmüve síp a rosok fogyelmét 
am'a a kötelezettségükre, hogy az 191316. évi V II. te. 22. §-a 
értelmében kötetesek tanoncukat julius vagy augusztus hó
napokban 14 napi fizetett szabadságra küldíeni. Köteles to
vábbá a tanonctartó mester ezt a szabadságot a szabadság 
megkezdése előtt legalább 8 nappal az ipartestületnek és a 
tanonciskola Igazgatójának Írásban bejelenteni.

Az iparos, alki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, 
vagyis: tanomcát szabadságra nem küldi, kihágást követ el, 
melyet a törvény 600 pengő pénzbüntetéssel sújt.

A z  egy értelmiségi alkalmazott nem lehet zsidó.
A  kormány az 1939. évi IV. te., illetve a végrehajtásig 

utasítás alkalmazásával kapcsolatosan újabb magyarázó 
rendeletét adott ki, amely az egy zsidó értelmiségi alkalma
zottra vonatkozik. Eddig aiz volt a helyzet, hogy az 1938. óv 

előtt alakult vállalatoknál és cégaknél, ha csupán egy értel
miségi alkalmazott volt, az illető változatlanul megmarad- 
hatott. Azoknál a cégeknél visz.ont, amelyek 1938. után 
alakultak, úgynevezett első alkalmazottként lehetett zsidót 
is óroCmiiségí munkakörben dolgoztatni.

A  most megjelent magyarázó rendelet szerint ez a mód 
most megszűnik. Azoknál a cégeiknél, ahol egy alkalmazott 
van, az illető kizárólag az 1989. évi IV. te. értelmében ke
reszténynek tekintendő személy lehet. Ilyenformán tehát az 
egyetlen zsidó értelmiségi alkalmazott mellé vagy fel kell 
venni egy kereszténynek tekintendő második alkalmazottat 
ugyanolyan javadalmazással, vagy a zsidó értelmiségi mun. 
kakörben foglalkoztatott alkalmazottat ki kell cserélni ke
resztényre.

A  kormány harminc nap kiméleti időt engedélyezett e

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

Budapest, Vili, Bókay János ucca 8 -1 0 . szám.
S z á l l í t :  Hütőgépasztály telefon: 13 8 -8 8 1.
Linde hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye

ket. vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berend'zése
ket. önműködő spschllizókat, hűtőkamrákat stb-

Gechter és Kühne habverő, cukrász és csokoládéipori gépeket
Sehaslian Wanz elektromos automatikus cukrász- és péksütő

kemencéket.
Heher dagasztógépeket.
Torro automatikus edénymosogatógépeket stb stb.

K lrlon  díjmentes árajánlatot 1 önműködő edénymosogató
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változtatások végrehajtására. A  magunk részéről helyesnek 
tartjuk, ha minden érdekelt cég a változtatást augusztus 
közepéig végrehajtja és az Értelmiségi Munkanélküliség 
K ormánybiztosságánál bejelenti.

H Í R E K
Kinevezés. I

A  kereskedelmi és iparkamara miniszteri biztost* 
dr. Lipcsey Ádámot helyettes titkárrá nevezte ki. —  Dr. 
Lipcsey Ádám évek óla működik a kamara ipari köziigaz
gatási osztályában, ő foglalkozik a vendéglátó iparok ügyeid •> 
vei és e munkássága során iparunk körében nagy becsül-es- 
re és szeretekre tett szert. Iparunk részéről örömmel kö- 
iszöníjük dr. Lipcsey Ádám barátunkat.

Cigarettát katonáinknak! I
Legutóbbi közlésünk óta a következők járultak a tes

tület általi megindiitott dohánygyüjtési mozgalomhoz:
Mendelényi Béla Samghay bar P  30.—  I
Buzási Árpád Lidó kávéház P 10.—

Eddig összesem. 1296.—  pangó gyűlt össze. —  Kérjük 
kar'ársaimikat, hogy adományaikat mielőbb küldjék be testü
letünkbe.

Kávéházi név megváltoztatása.
Singhoffer Frigyes Pál a Santos kávéház tulajdonosa, 

novet „U j V ilág" kávéházrn változtatta.

Halálozás.
Prückler Károly testületünk egykori érdemes tagja 

múlt hó 13-án elhunyt. Temetése július 13-án ment végbe 
— A  megbodogult évek hosszú során át volt önálló ipnrüző, 
majd a Spolarich kávéház üzetvezotője, szerény, előzékeny 
modorával sóik barátot szerzett. Elhunytét özvegye gyá
szolja.
Ajánlás. \

Kávéházi és vendéglői üzemben sok éven át gyakorlott 
tisztviselőnő, bérelszámolási, kereseti és egyéb ÜTI és 
M ABI ügyekben., valamint az adminisztrációban jártas akár 
állandó, vagy alkalmi munkákra ajánlkozik. ’Cirne a testület 
irodájában.

Pontos figyelmeztetés!
Saját érdekükben kérjük a kávés (vendéglős) kartár

sakat, hogy valódi GessJer Altvater üvegből se adjanak 
mást, mint eredeti Gessler Altvatert, mert az eredeti Gessler 
Altvater az ellenőrzés során könnyen megkülönböztethető a 
nem valódi Gessier Altvatertől és igy felesleges kellemet
lencégnek teszi ki magát aki mást ad valódi Gessler Altvater 
helyett. j

Zwack-Iikőrgyár elsőrangú gln-t, whiskyt és kész cocktailt 
hoz forgalomba, amelyet bármely külföldi hasonló itallal 
egyenértékűnek ajánl a kartársak figyelmébe. Fenti 3 cikk 
sok külföldi márkánál még jobb is. Mixeléshez páratlanok 
Kérjen cocktail receptet. Fütyülős barackpálinkája a legjobb 
a maga nemében. Űr.icum versenyen kívül. I

Bllllárdasztalok
(karamból)felszereléssel,darabonkénti# eladók

KISPEST, ÜLLÖI-UT 157. VASTELEP.

Uj telefon: 426— 117.

Efj. G rünw ald M ór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü veg  és p o re e llé n

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, VII., KAROLY KÖ R ÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
szürögépek, palackok, paraladugók,címkék stb. 

Telefon : 423-329. 423-363.

Szakszerű javítás :
Rels Jenő Budapest, Mozsár u. 12.

Telefon: 118 938.

Berkovits
papirérugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDRE. 

Lakása: Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Ka&inczy-utea 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

AmiUae Ueto&it, < Gazdik Biztosító Szivetknetire
Alapítása óta keresztény és magyar. Mindent biztosít 

____________________________________ Központi igazgatóság: Budapest, IX , Üllői ut 1. Telefon: 1*7-870.
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