
Budapest, 1943. március 15

A Budapesti Kávésok Ipartestületének hivatalos lapja 
XIX. évfolyom Megjelenik kéthetenként

6. szám

Szerkesztőség ;
Budapest VIII, Jótsef-krt 38. 1/5. Tel: 130—375.

Felelős szerkesztő : I  Kiadóhivatal:
GOSZTONYI JENŐ I Budapest. Vili. Röhk Szilárd u. 31. T e l-131 -4 0 0

E in l é k e z f  @ f  ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, HOGY . . .

Március 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
megfizetni március havi átalányukat

Március 23-án (kedden) délután 1 órakor elöljárósági
ülés.

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

Április 5-ig megfizetendő a,z 1943. év 1- negyedére (feb
ruár) esedékes üzletbér harmadik részlete-

Április 5-ig kell a gyermeknevelési járulék (családi 
pótlék) negyedévi összegét befizetni.

Április 6-ig megfizetendő ,a vigalmi adóközösségben 
nem lévő kávéházaik vigalmi ;klója.

Április 7-éu (szerdán) déli 12 órakor évi rendes köz
gyűlés.

Április 10-ig tartoznak az adóközösség tagjüi április 
havi forgalmi aídóátalányukat megfizetni.

Be kell adni a járdafoglalási engedély iránti kérvénye.
két.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK 

(a vendéglők, kávéházak, kávéanérések  ̂ (eepreosok), 
penziók, kifőzésék korcsmák üzem. és árkorlátozásai) 

Kapható az ipartestület irodájában. Ara 8.50 P.

Megjelent a Vendéglátóipari Korlátozások I* pótléka
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek,) 

(Megrendelhető g testület irodájában.)
Ára: 3.— pengő. ____

Megjelent a
Káviaipari Tájíliaaéatn

II. kndn—.
A kávéetperl meatarriaapi anyaga. Li|feiií aa *per. 

tu H h t Irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi március hó 23-án . (kedden) d. u. 1 
órakor a testület tanácstermében

Ü L É S T
tart, melyre az elöljáróság t. tagjait meghívja.

Budapest, 1943. március 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövossy Géza s. k.

főjegyző elnök

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestiilete 1943. évi április hó 

7-én (szerdán) déli 12 órakor az Ipartestület tanácstermé
ben (Vili. József körút 38( I. emelet) tártja meg

23-IK ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre az ipartestület tagjait és a kávésipar barátait ttsz* 
telettel_meghi v ja..

Amennyiben a. közgyűlésen a tagok határozatképes 
számban nem jelennének meg, az f. évi április 14-én (szer
dán) délben 12 órakor az ipaiiteslület tanácsetermében 
ugyanezen -napirenddel fog -megtartatni.

Budaipest, 1943. március ló-én.
Dr. Havar Nándor s. k. Kövessy Géza s- k.

főjegyző. elnök-1
NAPIREND:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 194)2- évről szóló jelentés.
3- Az 1942- évi zárszámadások előterjesztése és jóvá

hagyása.
4. Az alapszabályok 4. §-ának módosítása.
5- Tisztviselői fizetések megállapítása.
6. Tagdíjaknak az 1943'. évre valló megállapítása.
7. Az 1943. évi költségvetés beterjesztése és jóvá

hagyása.
8. Az alapszabályok 16., 21. §§-ai alapján megüresedett

tisztségek betöltése;
2 alelnök,
7 előljárósági tag,
3 előljárósági póttag,
3 számvizsgáló,
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Az ipartestületi Szék
2 renden és
3 póttagjának megválasztása.

9. Esetleges indítványok-
Kivonat az alapszabályokból:

§. A közgyűlés határozatképes, ha azon aK ipartes
tületi szavazásra jogosult tagoknak legalább 10 százaléka 
jelen van.

A napirendre fel nem vett indítványok csak abban a'z 
esetben tárgyalhatok, ha azok legalább 10 tag aláírásával, 
három-nappal a közgyűlés előtt Írásban az elnöknél beadot
tak.

Kivonat az 1932- évi VIII. törvénycikkből:
11. §. Az ipartestületben minden tagnak van tanácsko

zási és szavazati joga, szenvedő választási joga ellenben 
csak olyan lagnak van. ki magyar állmipolgár és ki az ipar- 
testület közreműködésének területén legalább három év óta 
üz képesítéshez kötött ipart.

Tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja és 
az- ipartestületben semmiféle tisztet be nem tölthet és sem
miféle megbízást nem kaphat az olyan tag, illetőleg ti tag
nak olyan helyettese:

1. Aki gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt á ll;
aki bűntett, vagy az állam ellen nyereségvágyból elkö

vetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá, aki 
fegyházbüntetésre, három hónapot, meghaladó fogházbünte
tésre. hivatalvesztésre, vagy a politikai jogok gyakorlásának 
felfüggesztésére szóló Ítélet hatálya alatt áll.

3. aki a tanácskozási és Szavazati jog gyakorlásának

Salgó gőzm osógyár
és fehérneműkőlcsönzö

A lry n d c—ebb berendeaéi. 
V I , Vö»*e«M>rty ucca 54. 
Öleié Árak

K4»cás lágyítóit vízben 
Pontos kiszolgálás 

Telefon: 116-286

szünetelését, vagy a kapott megbízás visszavonását kimondó 
fegyelmi Ítélet hatálya alatt áll;

4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van.
Az ipartestületi /tagsági jogokat az ipt irosok szemé

lyesen, jogi személyek, a részvénytársaságokat és szövetke
zeteket is ideéive, meghatalmazott képviselőjük utján, köz
kereseti társaságok az üzleti vezetésére .jogosított tagok ut
ján gyakorolhaltják. Az iparnak kiskora javára gyakorlása 
esetén az ipartestületi tagsági jogokat az gyakorolja, aki az 
ipart a kiskorú javára űzi.

Március 15.-ike.
Kávéház és szabadság, kávéház és politika, kávéház és 

irodalom, kávéház és kulitura: a kávéhaznak ezek a nem
zeti életben oly fontos kapcsolat,-íji jutnak eszembe minden 
évben, mikor 184i8. március 15-éről megemlékezem.

A kávéházinak ezek a kapcsolatai évszázadosak, a kezdet 
kezdetétől fogvrl valók. Sokszor kárhoztatnák és üldözték 
emiatt, még többször dicsérték és elismerték-

Alig nyiltak meg az első kávéházak Kairóban és mara
buiban, a politikai vitatkozások színhelyeivé váltak, amiért 
II. Szulejmán szultán rövid időre be is tiltotta, de kérőbb 
is mindig a török szabadság-mozgalmak kiinduló helyei 
maradtak.

Franciaországban igen hamar a tudományosság, az iro
dalom, a felviiágosodottság és a! szabadságmozgalmak hívői
nek, művelőinek és harcosainak gyülhelye: a " kávéház. A
francia forradalom akkor robbaki ki, mikor Camille Des- 
moulins 1783. julius 13-án a Café Foy asztalára felugorva 
kiadja a jelszót: „Ax armesí" Fegyverre!

Az olasz szabadságmozgalom, a La Giovanna Italia, az 
Ifjú Olaszország a padovai Café Pedrocchiban, a velencei 
Café Quadriban és a római Café Grocoban szervezkedik.

Az 1848. márciusát megelőző mozgalmak idején, a 
Martiuselö. a „Vormárz” bécsi színhelyei ;l Kaffée ;;Daum” 
és a Kaffée ,,Griensteidl'\

Tudjuk hogy a magyar reformkorszak omzággyülési if
júságának a pozsonyi Hollinger kávéház a találkozóhelye, a 
pesti Ifjú Magyarország pedig a Pilvax kerekasztala körüL 
táborozik.

Ez nem véletlen sorozatos találkozása, hanem termé
szetes következménye annak, hogy a kávéház kezdettől fog 
va a nyilvánosság háza. Találkozóhelye a polgárnak, iparos
nak éü kereskedőnek, n] tudósnak, művésznek és Íróknak, 
vagyis a művelődés, >a nemzeti kultúra, a tudomány, a mű
vészet. az irodalom és a politika közös tűzhelye. Minit ilyen
nek rendeltetése volt. van és hisszük, hogy lesz is!

Az a tudat, hogy a magyar kávéházak ezen rendelteté
süket, hivatásukat ,a multbani mindenkor híven teljesítették, 
a mai világégés közepette azzal « hittel tölt el. hogy a jövő
től sem kell félnünk- Zálogai ennek Petőfi és Jókai Pilvax 
kávéháza: általuk, önnön Indult kié magyar szabadság szü
letése napja, 1848. Március Idusa!

Mazsáry Béla dr.

BilHárdaszfalok véte,eieladása,
behúzása

Székek, márvány és kártyaasztalok, 
alpakka, üvég és porcellánáruk.

Fried Zsigmond és Fia
Budapest, V I., Király u. 44- Telefon; 224-804,
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B É B É - E T A P  a kész erőleves! 

G y á rtja : Papp András Erötápszerüzem
Budapest, l!l , Hévizi-ut 4/6.

Telefon: 362 782, 163-011.

A m. k ir. közellátásiigyi miniszter 102 600/1943* 
K. M. számú rendelete a hús és húskészítmé

nyek forgalmának szabályozásáról szóló 
114.070 1942. H. M- számú rendelet 

módosítása tárgyában
A sertés forgalmának és. levágásának újabb szabályozá

sáról szóló 2.760— 1941. M. E. számú rendelet l l ,  §-ában, a 
vágóállatok forgalmának. levágásának és felhasználásának 
szabályozásáról szóló 4.470— 1942. M- E. számú rendelet 
1. §-ának (1) bekezdésében, a hús árusításának és vendég
látó üzemekben húsételek kiszolgál Vitásának szabályozásá
ról szóló 220— 194Ö. M. E. számú rendelet H. §-ának (1) 
bekezdésében, végül a tartósított- élelmiszerek előállításának 
forgalmának és fogyasztásának szabályozásáról «zóló 220— 
1942- M. E. száimu rendelet 11. ig-ának (1) bekezdésében, 
végül a tartósított élelmiszerek előállításának, forgalmának 
és fogyasztásának szabályozásáról szóló '5620— 1942- M. E- 
számú rendelet l. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — 
a földművelésügyi, az iparügyi, ynjlamint a kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszterrel egyetértve — a következőket 
rendelem:

1. §• A 114.070—1942. K- M- számú rendelet ('Budapesti 
Közlöny 1942. évi december hó 13(0-1 205. szám) 8. §-ának 
(í5) -bekezdése úgy módosul, hogy e rendelet 1. i§-ában fel
sorolt városokban és községekben a 220—1942. M. E. számú 
rendelet 1- i§-a (1) bekezdésének hatályai alá eső húst nyers, 
tartósított, illetőleg elkészített állapotban bármey napon 
szabad árusítani, vagy vendéglátó üzemben kiszolgáltatni-

2. 5. A  114.070— 1942. K. M- számú rendelet 11, §-a (1)
bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendel
kezés lép: A szállítási igazolványt lai 6530— 1940. M- E-
számú rendelethez (Budapesti Közlöny, 1940. szeptember 
20-i 213. szám) melléklet D) minta szerint kell kiállítani.

3. §. Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Budapest, 194(3. évi március hó 6-án.

dr. Szász Lajos s. k. 
m- kir. közellátásügyi miniszter.

E rendelet folytán <a székesfőváros területén és környé
kén —  ahol a husjegy-rendszer vau érvényben — a hústa
lan nap megszűnt

Fagyasztásra alkalmatlan keayér készítéséért 
büntetés jár

Rosta János közélelmezési tanácsnok a következő át- 
iratotintézíe -a Sütők Ipartestületéhez.

—  Hivatalos jelentésekből tudomásomra jutott, hogy 
keserű, vagy dohos tengeriliszt felhasználása folytán em 
beri fogyasztásra alkalmatlan kenyér kerül forgalomba. 
Az ilyen tengeriliszt felhasználásávaj készült kenyeret a 
fogyasztók a sütőüzemeknek viszaviszik és mivel újabb 
megfelelő mennyiségű kenyérfejadag kiszolgáltatásához 
szükséges kenyermennylséggel a pékek nem rendelkeznek, 
a fogyasztók napi kenyérfejadag ellátásában zökkenők álla
nak elő cs ez elegedet len-égre vezethet. A malmok tengeri- 
liszt készletei lehetővé teszik, hogy tíz élelmiszerjegyköz- 
pont által történő lisztkiutalásokat minden alkalommal 
emberi fogyaszásra alkalmas kenyér elkészítéséhez megfe
lelő tengerilisztből teljesítsék. Felkérem ezért  ̂ Ipartest Lilét 
elnökségét, hivja fel a sütőiparosokat, hogy a malmoktól

csakis megfelelő minőségű tengerillsztjt vegyenek át és kcM 
nyérkészitéshez csakis megfelelő minőségű tengerilisztet ve
gyenek át és kenyéitkészttéshez csakis fogyasztásra, alkaU 
más tngerilisztet használjanak fel. Emberi fogyasztásra aU 
k'almatlan kenyér készítése, tekintettel arra, hogy ezáltal 
a jóminőségü kenyérliszt is veszendő megy, a közellátás ér
dekeit veszélyezteti és büntetőeljárást von maga után.

I  tisztviselők reggeli munkakezdésének 
megállapítása

A villamosközlekedés nehézségeinek leküzdése tárgya 
bán tartott értekezleten a m. kir. kereskedelemügyi minisz- 
tr ur felhívta az érdekeltségeket, hogy a vállalatok üzemen

^ \ \ \ d í b l N 4 p /  f l p g g g i t t * * ;

A tzemeakávé őshazája Afrika, 
a teái Aula, s kakaóé pedig 
Amerika. Csak a eikóríakávé, a 
zamatos, finoman illatozó Franek 
cikóriákévá édes gyermeke az 
óreg Európának, különösen pe
dig ósi hazánk áldott földjének.

felsorolt négy élvezeti cikk 
közűi a cikóriakávé a legújabb 
keletű, azonban nem mnrad el 
értékben a másik három mögött. 
CgJ'is mint zamatosító, de ön
állóan is tökéletesen megállja a 
helyét és érvényesíti sajátságos, 
pompás izét, valamint különleges 
illatát több mint 100 esztendeje.

|

„ A

G E R B E A U D  G E R B E A U D  G E R B E A U D
j,. rizjurmr.rw:urp»aL--Lafcf a.t&üE.tmAfgM Z
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í f M k m n d t ^ é t e
Aqna vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
ben és kereskedelmi irodáiban íróasztal mellett dolgozó al
kalmazottak reggeli munkakezdését szabad elhatározásukból 
reggeli 9 órára tegyék át, hogy ilymódon n reggeli villamos 
csúcsforgalom nehézségei kiküszöbölőd;jenek, Vagy legalább 
is enyhíti esenök. Ez a korlátozás természetesen nem vonat
kozik azokra a tisztviselőkre, akik nélkül a termelőmunka 
zavartalanul nem folyhat (3000— 1938. Ip. M. Sz. 3, §-a).
A tisztviselőle reggeli munkakezdésének önkéntes elrende
lése egységesen 1943- április 1-től yenné kezdetét. Amennyi
ben a vállalatok .önkéntesen nem tesznek a minisztériumi 
felhívásnak eleget, a kérdés rendeleti utón való szabályozá
sa nem lesz elkerülhető.

Amikor mindezeket kantársaink tudomására hozzuk, 
felhívjuk, hogy amennyiben módjukban áll, tisztviselőik \ 
rggeli munkakezdését folyó év április 1-től reggeli 9 órá
ban ál 1 pitsák meg.

I p a r i  í ü y @1 s
Figyelmeztetés a husi egyek beváltása tárgyában. A szé-

•keé'fövá'Yis clemiszerjegyközpontjt.i több kartájunknál kifo-

Rossz a gyomra?

Dr. Hoseda gyirsminy
...A jegyszelvények beszolgáltatására szolgáló borítékok 

megszüntetése. A székesfőváros élelmi zerjegyközpoivija kö
zölte ho.gy ilyen borítékokat többé nem bocsát rendelkezés
re, hanem mindenki <t saját, borítékjában küldje be a felra
gasztott különféle szelvényeket.

Gyermeknevelési járulékegység megállapítása az 1943. 
évre. A m. .kir. iparügyi miniszter 8 812— 1.143- XIII. szám 
alatt az 1938:XXXVI te. 7. §.. negyedik bekzdésében fog
lalt felhatalmazás alapján -— úgyis mint a kereskedelem- 
és közl'eked'édügyi miniezjtérium vezieitésével megbízott mi- 
nfezter — az 194$ évi január hó 1. napjától december hó 
31. napjáig terjedő számadási évre. a gyermeknevelési jár 
rulékegység ménét — amelyet a 77.50(1— 1942. Ip. M. sz. 
rendeletével ideiglenesen 80 (nyolcvan) pengheti határozott 
meg, véglegesén 82 (nyokvankettö) pengőben állapította 
meg

Az elektromos energia korlátozása tárgyában ipartestü- 
letiink előterjeszté'ssel fordul! ag iparügyi niiniszi‘trh.ez, 
nielyben a redukálandó árammennyieség felső határának fel
emelését kérte. Az ipari anyagihivatal azonban a, fennálló 
nehézségekre való tekintettel a kérelmet nem találta telje- 
rithetőnek.

Adóközöségi ügyek. A székesfővárosi m. kir. pénzügy- 
igazgatóságtól kapott értesítés szerint a kávéházak forgal
mának felülvizsgálata befejeztetek! és ez átalányösszeg 
megállapítása folyamatban vein. — A tárgyalások befejezé
se után megtartjuk «z adóközöség alakuló közgyűlését.

Tisztogatási és rendben!artási munkálatok végzése a 
zárvatartás ideje alatt. Téves az a felfogás, hogy mivel a. 
134.800—1942- K. K. M- ^zámu rendelet 13, §• (4) bekezdé
sében az összes alkalmazottak túlóráztatását tiltja bizonyos 
kivételektől eiukinve azért n te kari: árí é rendtartási mun
ka is tilos az üzlet zárvatartási ideje alatt. Ugyanezen ren
delet 12- §-ának (1) bekezdése ugyanis síz üzletek zárvatar- 
tá.4 idejére az alkalmazott ajkra általában előirt foglalkozá
si tií lom alól kiveszi az üzlethelyiség tisztogatásával járó 
mnukát és kimondja. hogy Ilyen nmükét a vevők kiszolgá
ló-ával nem foglalkozószemélyek az üzlet zárva:artási ideje 
alatt is végezhetnek.

Az üzlet és a hozzátartozó helyiség tisztántartásával, 
rendben!állásával foglalkozó, ezen munkálatok felett fel
ügyelőiét végző személyek — ha a vevők kiszolgálásával 
egyáltalán nem foglalkoznak — munkaidő tekintetében a 
120.200— 1941 • Ip. M. sz. rendelet hatályba léte alatt egyelőre 
csak díjazás (szempontjából a 34.400— Í938 K. K- M. számú 
rendelet ‘alá tartoznak- 34.400— 1938- K. K- M. számú ren
delőt ugyanis a 20200— 1941, Tp. M. számú rendelet átme-

M E C S E K I T  i “

Hungária borpince h o r d ó s  é a p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a k  
Iro d a : B U D A P E S T ,  V. f Z R I N Y I - i .  7.

_______  Telefon: 181214
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Jó b o r n a k  n e m  k e l l  c é g é r ,  c s a k
Forgalomba hozza : Erdélyrésii fürdők Szövetsége bpesti kirendeltsége 
Budapest, Vili., Rőkk Szilárd-utca 1. Telefon: 130-840, Házhoz szállítjuk!

netileg hatályában felfüggesztete, de 1. paragrafusának 
utolsó bekezdésében a. munkaidő keretén túl végzett munkáik 
díjazása a tulóradij fizetési kötelezettséget továbbra is 
fenntartja,

A takarít a--; és rendbentartási munkálatok tehát at fenti 
szabályok figyelembevételével az,' üzlet zárvatirtáin ideje 
alatt is végezhetők.

Nők alkalmazása a vendéglátó üzemekben A kereske
delmi és iparkamara véleményező bizottságának február 
havi ülésén tárgyalta a nők allkaSmazásának újabb korláto
zásáról szóló rendelettervezetet. — A tervezetet Mihályi 
Pál segédfogaimazó ismertette. Eszerinit a vendéglőkben, 
kávéházakban, kávémérésekben, tejivócantmokokban és korcs
mákban a női munkaerők alkalmazási korhatára felemel
tetnék, az alkalmazásuk zárszámhoz köttetnék és a munka
adó kötelességévé tétetnék, hogy «  női alkalmazottai erköl
csi magatartására fokozottabban ügyeljen. A kamara he
lyesli az erkölcs fokozott védelmét, de a munka erőgazdál- 
kodás szempontjából aggályosnak tártjai a női alkalmazot
tak korhatárának felemelését és számuk korlátozását. A 
háború megkívánja, hogy a hadviselés szempontjából ke- 
vésbbé jelűt ős iparágakban, mint amilyen a vendéglátóipar 
is, a férfiúk munkáját a nők vegyék át.

Gundel Károly kijelentette, hogy a vendéglői üzemek
ben alkalmazott nők erkölcsi veszélyeztetését nem szabad 
általánosítani, sőt a legtöbb üzem ebből a szempontból sem
mi kifogás 'alá nem eshet. A szakma nevében azonosítja 
magát a kamarának azzal a felfogásával, hogy a rendelet
nek csak 'a közerkölcsiséget védő ré:ze lépjen érvénybe, a 
többi most nem időszerű-

I

Gyűjtés a honvédcsaládok részére:
Uapunk múlt számában kimutattunk 
Wostend kávéház személyzete

Eredmény:

25.19.32 P 
30.50 P

2589-82 P

Forgatható legjobb állapotban

bllllárdasztal
wieni knill gyártmány 85 magái, 150 szélei, 
255 bosszú eladó, Árajánlatot kérekKreuizir 

Mórné Belcsapuszta Barcs mellett

Teljesen megbízható
48 éves r. k. v. vendéglős özvegye bizalmi 
vagy üzletvezetői állást keres. Értesítés „jó 

üzletasszony" jeligére a kiadóba kérek

H Í R E K
Elölj árósági ülés.

A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljárósága f, é- 
március 2'3-án, kedden déli 1 órakor tartja meg március 
httivi elöljárón ági ülését. — Minthogy az előljárósági ülésen 
a közgyűlést előkészítő tárgyak szerepelnek (jelölések, évi 
jelentés, zárszámadások) kérjük 'az elöljáróság tagjait, 
valamint a számvizsgálókat, hogy azon minél najgvobb 
számban vegyenek részt.
Évi rendes közgyűlés.

A rendkívüli viszonyok okozta munkatorlódás folytán, 
el ben az évben ti- szokottnál későbben, f. évi április 7-én 
(szerdán) déli 12 órakor tartjuk meg az ipartestület 23. évi 
rendes közgyűlését. A  közgyűlés napirendjén a múlt évi 
beszámolón és az 1943. évi költségvetésen kivül a testület 
alelnökeinek, az elöljáróság 7 tagjának, póttagoknak stb. 
megválasztása szerepel. A fontos tárgyakra való tekintettel 
kérjük a kartársafet, hogy a közgyűlésen lehetőleg teljes 
számban jelenjenek meg.
Évi jelentés és zárszámadás.

Az előző években a közgyűlést megelőző lapszámaink 
egyikében szoktuk közzétenni évi jelentésünket, zárszáma
dásunkat és ti következő évi költségelőirányzatot. Minihogy 
a fennálló papirkorlátozások folytán erre mód nincsen, a 
jelentést ipartestületünk külön füzetben adja Iki és minden 
testületi tagnak — úgyszintén iparunk minden barátjának 
— idejében megküldi.
Iviüntetések.

A Kormányzó TJr Öfőméltósága a m- kir. pénzügymi
niszter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Sz. Nagy Béla 
és dr Tillmann István miniszteri tanácsosoknak értékes és 
fáiGdhatatlian szolgálatukért elismerése tudíul adassák.
Gyászeset.

Ábrahám István kartársunkat, a Japán kávéház tulaj
donosát fájdalmas csapás énte. Felesége, szül- Szántó Er/.sé- 

1 bet úrnő, 57 éves korában, házasságai 24-ilk évében, rövid

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

Budapest, Vili, Bókay János ucca ' 4 * s« * l .
S z á l l í t :  Hütögéposztáiy telefon: 138—881. W ?  * ;'L* ■ ;V;; ‘ M l -
Linde hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye t o k , '■*- ."'5

ket. vitrineket, fagylaltgyártó és konzerváló berendezése vl ‘ • 1 f •/' -• V■ 1 ’ ̂ ,'Jf > ■) 5
ket, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb.

Gechter és Kühne habverő, cukrász- és csokoládéipari gépeket
1 Sebastian Wenz elektromos automatikus cukrász- és péksütő W  ®  ín  * $  \ i

kemencéket.
Beher dagasztógépeket.Torro automatikus edénymoségatógépeket stb. stb.

Kérjon díjmentes árajánlatot I önműködő edény
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DAGASZTÓ- ÉS HABVEPÖGÉPEK 
BURGONYA HÁMOZÓGÉPE K. 
BEÉPÍTETT MOTORRAL. 
VALAMINT EGYÉB KONYHAI 
ÉS CUKRÁSZIPARI GÉPEK

szenvedés után elhunyt. — A megboldogultat f. hó 10-én te 
métték a kerepeli temető halottas házából, nagy részvét 
mellett.
A Kávésok Lapja kitüntetése.

A legutóbb megtartott szaksajtó kiállításon a ,,Kávésok 
Lapja” elismerő oklevelet kapott.

Munkaközvetítési felhívás!
A Nemzeti Munkaközpontban tömörült vendéglát ói pari 

szakmai alkalmazottak díjtalan mnujkakózvatitési irodája 
(Bpest, Vili., Vas.u. 18. I. emelelt 14. szám alatt. Telefon: 
132—<789.) Mindennemű szakmai személyzet ̂ igénylésére ren 
delkezésére áll 'az egész ország vendéglátóipari üzemei ré
szére. — Naponta reggel 9-től este 6-ig. A Nemzeti Munka- 
központ szakmai elnökség otthona és irodája a fenti cím 
alatt nyitva.

A segédszemélyzet igénylését ti m. km. Állami hatósági 
munkaközvetítő hivatal vállalja — reggel 8-tól déli 1-tg- 
Budapest. Vili-. József-u. 33. sz. alatti irodában. — Férfi 
segédmunkás telefon: 135—388. Női segédmunkán telefon: 
135—386.
Rendelettervezet az ipartestiiletekhez intézett beadványok

illetékkötelezettségéről.
Rendelettervezetet késziiett a pénzügyminiszter az 'Pay- 

ral kapcsolatos beadványok, jegyzőkönyvek, kiadványok e« 
bizonyítványok illetékéről. A rendelettervezet 1. paragrafusa 
az iparhatósághoz, kereskedelmi- és ipai’kamarához, vagy 
ipartost'ü lethez) imtéíett beadványba,' ̂ j’egyzokönyvre, _ kiad
ványra, vaigy bizonyítványra vonatkozó általános szabályként 
kimondja, hogy ezek általában a közigazgatási hatóságok

hoz intézet beadványra, illetőleg a közigazgatási ha osag 
által készített jegyzőkönyvre, kiadványra, vagy bizonyít
ványra vonatkozó illetékszabályok haialya ala esnek. Minden 
olyan esetben . amikor a kamara, illetve az ipartestulet ré
széről való elintézés hatósági tevékenységnek nem minősít, 
heiő illetve amikor alz elintézés érdekképviseletl műkö
désnek tekintendő, illet éklerovásnak nőm lesz helye. A ren
delettervezel lényegében az eddig löbb szabályba szétszórt 
jogszabályokat foglalja magában.

Karíársaínk figyelmébe
ajánljuk Wreiss János ujverbászi likőr- és rum gyáros bor. és 
ezesznagyrkereskedőnek a Nemzetközi Vásáron kiállított és 
elsőrendűnek elismert Mocca-crem, Kupicas borát likőr it, 
Brandyját Borait, pálinkáit és rumfajtait. Tel.: Ujverbasz: 
58. és 78. sz.

Fontos figyelmeztetés!
Saját érdekükben kérjük a kávés (vendéglős) kartár-

»akat, hogy valódi Gessler Altvater üvegből se a d j w  
mást, mint eredeti Gosslcr Altvatert, mert az eredeti G eller 
Altvater az ellenőrzés során könnyen megkulonboztetheto a 

nem valódi Gessler Altvatertől és igy felesleges Kellemet- 
lenoégnok teszi ki magát, aki mást ad valódi Gessler Alt- 
vater helyett.

am/coc biztosit, gondolton a Gazdák Biztosíts Szövetkezéséi'e
Álapitésa óta keresztény és magyar. Mindent biztosit- 
Központi igazgatóság: Budapest, IX., Üllői ut 1. Telefon : 187-870.

MAGYARORSZÁGI VEZERKEPVISEIETE

ERDOSS PÁLesTARSAI
BUDAPEST,IX.MESTER UTCA 57.

TELEFOM 342 946

Uj telelőn: 42&—117,

Ifj. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

NAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. VII., KÁROLY KÖRÚT ».

Ajánlja dúsan felszereli raktárát, u. m .: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, pornfadugók,címkék stb. 

Telefon : 423-329. 423-3Ő3.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szdlárd-u. 31. 
Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 

Budapest, VII., Kaainczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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