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Szeptember 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
lévő kávéházak vigalmi adója

Szeptember 23-án (csütörtökön) előljárósági ülés.
Szeptember 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 

levont kereseti- és pótadó.
Október 1-ig megfizetendő a beruházási hozzájárulás ne

gyedévi részlete.
Október 5-ig megfizetendő a III. negyedévi üzletbér 

harmadik részlete.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása.
A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar. 

testülot irodájában.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK

(a vendéglők, kávéházak, kávémórések (espreasók), 
penziók, kifőzésetk korcsmák üzem. és árkorlátozásai) | 

Ára: 3-50 P. \

A Vendégíátóipari Korlátozások I. pótléka 
(az 1942. március 6. óta megjelent újabb rendeletek.)

Ára: 3.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások II. pótléka
(tartalmazza az egységes vendégíátóipari árakat 

szabályozó 14-000—1943. K- M. sz. rendeletet.) 
az időközben kiadott módosításokkal és magyarázatokkal

együtt.
Ára: 4.— pengő.

A Vendéglátóipari Korlátozások és pótlékai kapha
tók a testület irodájában.

Mindhárom füzet együttesen 10—  P-

Október 5-ig fizetendő a családvédelmi járulék IV. ne
gyedévi részlete.

Október 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben nem 
lévő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

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

Meg hivó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró* 

sága folyó évi szeptember 23-án (csütörtökön) d u. 
1 ólakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1943. szeptember 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy G éza s. k

főjegyző elnök

A munkabérrendelet 
végrehajtása

Idestova több mint két hónap múlt el a munkaibérek 
rendezését, illetőleg felemelését tartalmazó 3630—1943. M. E. 
sz. rendelet életbeléptetése óta. Ez idő óta bizonyos tapasz
talatokat szereztünk.

A bérek emelését természetesen mindenki végrehajtotta, 
és az előirt különbözeteket megfizette. Sőt, — és itt van az, 
amiről szólni akarunk.

Tény az, hogy már julius 1-ét megelőzőleg a legtöbb 
munkaadó, méltányolva a rendkívüli viszonyokat, alkalma- 
zottutnak a megállapított minimális béreken és bérpótlékon 
felül önkéntesen bizonyos többletet fizetett munkásainak. Ez 
helyenként és üzemünkét külömibözö volt, úgy hogy a rende
let életbelépésekor egységes bérekről szó sem volt.

A 3630— 1943. M. E. sz. rendelet a tényleg fizetett bérek
ből indult iki, mondván, hogy a fizetés nem lehet kevesebb, 
mint a minimális bér plusz 60 százalék, de nem lehet több, 
mint a tényleg fizetett bérösszeg 77 százaléka plusz 30 száza
lék, mit a munkaadó 50 százalékra emelhet. Vagyis ott, 
ahol az eddig fizetett, bér a minimális bér plusz 60 százaié-
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kos bérpótlékot elérte vagy meghaladta, további emelés nem 
kötelező, de ha a munkaadó mégis adni akart, a fizetett bér 
77 százalékánál 50 százalékkal több, vagyis 77 _|_ 38.50 =  
115.50%-nál több nem lehet.

Ezt a bérstoppot a rendelet 10. §-a büntető rendelkezés
sel szankcionálja, amennyiben ..kihágást követ el és két hóna
pig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással bünte
tendő a munkaadó, ha a jelen rendelet valamely rendelkezé
sét megszegi, vagy kiiátsza.”  Ezenfelül esetleg 8000 pengő
ig terjedhető pénzbüntetés is jár.

A gyakorlatban a külömböző bérek tovább is érvényben 
maradtak, ami a munkásság egyes kategóriájában bizonyos 
ellenérzést keltett., Megindult a mozgolódás oda, ahol effek- 
tive többet fizetnek, illetőleg az adott helyzetben többet fi
zethettek. A mai munkáshiány mellett természetesen azok az 
üzemek kapnak elsősorban alkalmazottat, akik már eddig is 
nagyobb béreket fizettek és azok, akiknek nem áll módjukban 
tninthogy őket a bérstopp alacsonyabb bérszinten tálát!a, 
csak nehézségekkel, vagy pedig a rendelet kijátszásával tud
nak alkalmazottat kapni.

Egyre halljuk a panaszokat, hogy az emberek mozgolód
nak, nem akarnak helyben maradni és ha maradnak is, olyan 
igényekkel lépnek fel, amelyeknek teljesítése a rendeletbe üt
közik.

Az iparüző tehát két alternatíva között vergődik: vagy
megszegi a rendeletet, vagy nem kap rrunkást.

Az iparügyi miniszter az Ipokhoz intézett leiratában arra 
utasította az Ipokot, hogy „Hívja fel a Központ az ipartestü
leteket, hogy az egyegy ipart: űző vaisiy egyegy iparcsoporthoz
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A l e g f e lo«>ebb berendezés. Mosás lágyított vízben
VI., Vöröonsarty ucca 54. — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Telefon: 116-286

tartozó ké-zmüvesiparosok a már említett aránytalanságok 
elkerülése és megfelelő munkabérek kialakítása érdekében , 
egymás között megállapodást létesítsenek arra nézve, hogy a 
jövőben a náluk foglalkoztatott munkavállalóknak egységes 
elvek szerint fizessenek munkabért.. Ebben a megállapodásban I 
elsősorban azt a kérdést kell eldönteni, hogy az illető munka- 
adók az 1943. évi junius hó 3i0-án fizetett munkabéreket vál
tozatlanul tartják-e, avagy felemelik azokat és ha igen, a ma. f 
ximális 20 százalék emelési lehetőségen belül milyen mértékig, j 
Továbbá a megállapodás me|g|állaplthatja, hogy pl. az egyes I 
munkavállalói csoportnak milyen meghatározott összegű | 
egységbért (órabért, teljesítményi bért, stb.) kell fizetni, vagy 
pedig, hogy az egyes munkavállalói csoportoknak mi a legki- 
seb és mi a legnagyobb munkabére, ezen belül pedig a tagok 
tetszésére bízzák, hogy a munkavállalóknak milyen munka
béreket fizetnek. A megállapodás betartását megfelelő összegű 
kötbér kikötésével lehet biztosítani.’'

Kétségtelen, hogy a helyzet igen* nehéz és annak megol
dásával foglalkoznunk kell.

Egész természetesen a fennálló rendelkezésekhez ragasz
kodnunk kell és mindenki tartsa ibe a részére előirt bérnivót. 
Ne ígérjenek és ne adjanak olyan1 béreket, amelyre az eddigi 1 
bérek nem adnak módot. A kar társi szolidaritás érvényesüljön I 
olykép, hogy senki munkában álló és ok nélkül kilépő alkui- I 
mazottat ne vegyen fel', illetőleg érdeklődjék az iránt, hogy I 
miért hagyja el eddigi munkahelyét.

Minthogy pedig ezek a panaszok főkép a fix fizetésű sze- 1 
mélyzet alkalmazására vonatkoznak, amelyeknek alsóbb kate- 1 
górtál, még a 60 százalékkal pótiékolt bérek mellett is a mai | 
drágaságban alig találják meg megélhetésüket, az illetékes té- I 
nyezők hozzájárulásával ezek alapbérét olymódon kellene I 
megállapítani, hogy azok megélhetésüket megtalálják és a I 
mai kaotikus bérek helyett az egységes bernivé alakuljon' ki. fi

flz italmérési engedélyllleték, 
az illeték minimum, a szeszes
italforgalmi illeték és a meg
rövidített italmérési engedély- 
illeték njabb megállapítása

A m. kir. pénzügyminiszter 1.302—1943. P. M. számú jj 
rendeleté.

Az italmérési engedélyilleték tételei 1943. évi január hó 1. j 
napjától kezdődő hatállyal a következőkben állapíttattak meg; | 
1. §. Az italmérsi engedélyilleték tételeit 1943. évi január h ó i 
1. napjától kezdődő hatállyal a következőkben állapítom meg: •• 

I. Mindazokra nézve, akik korlátlan italmérésre birnak 
engedéllyel:

1. Budapest székesfőváros területén 2600, 2200, 1800, J 
1450, 1100, 900, 700. 500. 300, 200 vagy 100 pengő.

2. A törvényhatósági joggal felruházott, vagy megyei vá-l 
rosokban és oly községekben, melyek törvényhatóságnak®

i,IUcek tnéty tfyy. pókác
MECSEKIT!"
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G y á rtja : Papp András Erötápszeriizem
Budapest, III., Hévizi-ut 4/6. 

__________ Telefon: 362 782, 163-011.

vagy törvényszéknek székhelyei, abban az esetiben, ha népes
ségük:

a) 20.000 1-leknél nagyobb: 11100, 850, 600, 450, 4,00, 300, 
200, 150 vagy 90 pengő;

b) 10.000—20.000 lélekből álló: 7150, 600; 450, 400, 300,
250, 200, 120 vagy 80 pengő;

c) 10.000 léleknél kisebb: 550, 450, 400, 300, 250, 200, 
150, 100 vagy 50 pengő.

3. Más községekben, abban az esetben, ha népességük:
a) 20.000 léleknél nagyobb: 550, 450, 400, 300, 250, 200 

1150, 100 vagy 80 pengő;
b) 20.000 lélekből álló vagy ennél kisebb: 450, 350, 300, 

250, 150, 120, 100, 60 vagy 30 pengő.
A rendelet 4. §-a az engedélynélküli italmérés esetén a 

megrövidített engedélyilletéket neon egy negyedévre, hanem 
legalább is négy heti időtartamra, kell kivetni és Budapesten 
legalább is a hatodik, másutt pedig legalább is az ötödik osz
tályt. kell alapul venni.

A felemelt italmérési engedély illetékek visszamenő ha
tással történő kivetése most van folyamatban.

3

V en d ég lő sö k , kévéhiüstulajdonosoki Terrasze.ik 
kivilágítására vegyék a m kir, Honvédelmi Miniszter 

104.7J7^Eln. 35—911, sz, rend. eng. szabadalmazol!

99 B O M B A
« LÉGOLTULMI 

IRÁN YFÉNV BUiiá í
Ára: drb-ként 3.50 P. Kaphaló: Gerö Sándor, 

műszaki negyk.-nél, Bpe.-t, Vi., ó  u. 2<- 
Tel.: 315-172.

0 budapesti mijégárak
A Közellátásügyi Miniszter ur augusztus 12-én kelt 

40.[6*19—•1943. K. M. számú rendeletével (megjelent a Buda- 
pesti_Közlöny 1943. VIII. 13. (181.) számában) az alábbiak 
szerint állapította meg a budapesti és buidapestkörnyéki mü- 
jiégárakat.

A sörgyárak müjégg.várai és a soroksári müjéggyárak, va
lamint a müjégkereskedők által a fogyasztóhoz szállított mű
iéig legmagasabb eladási ára utcán vagy a vevő üzlethelyi
ségében átadva, mennyiségre való tekintet nélkül 100 kg- 
onként 5.40 pengő.

A müjégkereskedő üzlet- vagy raktárhelyiségéből eladott 
müjég legmagasabb eladási ára kg-enkénfc 6 fillér, ha az ese
tenként vásárolt müjég súlya 100 kg-on alul van.

a fogyasztó lakásába (üzletébe) szállított müjég legma
gasabb eladási ára (100 kg-on aluli mennyisén esetében) kg- 
onként 8 fillér.

Budapest székesfőváros területén belül hegyvidékre tör
ténő szállításnál a 100 kg.onkénti 5.40 pengős legmagasabb 
eladási ár 50 fillér hegyvidéki pótdijjal növelhető.

Ezen legmagasabb müjég eladási árak semmi címen nem 
növelhetők, mert ezen árak magukban foglalják m for.galini- 
adóváltságot is.

Gyümölcsíz,
főzelék- és gyümölcskouzerv 

ármegállapítások
A Közellátásügyi Miniszter ur:
1. a gyümölcsízek legmagasabb árát a 47.500— 1943. K. 

M. számú rendeletével,
2. egyes főzelék- és ©yümölcskonzervek legmagasabb el

adási árát a 47.600—1948. K. M. számú rendeletével állapi, 
tóttá meg.

Ezen rendeletek a Budapesti Közlöny 1943. évi augusztus 
hó 22-én megjelent (188.) számában jelentek meg.

B illiíiila iz la l. kerlibalo i
kártyaasztal szék, asztal, alpakka üvegáru stb.

Fried, Király u. 44.
Kölcsönzés I Kölesönzés

Az iparengedélyek ki
adása, az újabb üzlethe
lyiségek nyitása é s  az 
üzlethelyiségek áthelye

zése
A Budapesti Közlöny julius 4-én kelt 147. számúit n je

lent meg az iparügyi miniszter 30.800— 1943. Ip. M. száma 
rendelete az iparjogositványok kiadásának, a meglévő üdet- 

I helyiségeken felül uj üzletihelyiség niyitássának. továbbá az 
üzlethelyiség áthelyezésének szabályozása tárgyában.

A rendelet kimondja, hogy iparjögosifványt bizonyos ipa
rok kivételével a törvényes feltételek, különösen az ipar ifi -

Dr. Burájára
rum ás llkőrgyár 
B u d a p e s t ,

V., Thököly ut 34. T e l . : 225-730 és 227-770

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

konzervek

az ipnirjogosltvány kiadása a kivételes gazdasági viszonyok 
miatt közérdekből kivánatos-e. Nem kell a kereskedelmi és 
iparkamara véleményét meghallgatni, ha már enélkül is meg. 
állapítható, hölgy a kért iparjogosit vány kiadásának törve.

j ny os akadálya van.
i Ugyanezek az elvek nyernek alkalmazást akkor, ha va

laki a meglévő üzlethelyiségen felül u;jabb üzletihelyiség nyi
tása iránt terjeszt elő kérelmet az elsőfokú iparhatóságnál. 
Az üzlethelyiség áthelyezése tekintetében viszont kimondja a 
rendelet, hogy az iparos (kereskedő), az üzlethelyiségét 
iparigazolványa alapján ugyanannak a városnak vagy'köz
ségnek területén belül, valamint, ugyanannak az elsőfokú 
iparhatóságnak hatásköri* alá eső bármely más község terü
letére, továbbá — hacsak jogszabály uj iparengedély váltását 
nem Írja elő — iparengedélye alapján ugyanannak a város, 
nak vagy községnek területén belül csak az iparjogosii vány 
kiadására hatáskörrel bíró illetékes iparhatóság engedélye 
alapján helyezheti át.

vényekben és a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának 
korlátozásáról szóló 19®). évi IV. t,c., valamint az ezeknek a 
törvényeknek alapján kiadott rendeletekben megszabott fel
tételek igazolása esetében további rendelkezésig az illetékes 
miniszter külön engedélye nélkül1 szabad kiadni.

Az iparjogositványt: továbbra is csak az illetékes minisz
ternek külön engedélye alapján szabad! kiadni: többek között 
az épitővállal'kozó iparra, nyomdaiparra, szikvizkészitőiparra, 
temetkezési vállalatra, az ipariiglyi miniszter ügykörébe tar
tozó bármilyen iparnak a kézműves jellegű iparűzés szokásos 
kereteit meghaladó (gvárszerü) üzésére, a nagyobb szakkép
zettséget igénylő építőiparokra, nevezetesen az építőmester, a 
kőművesmester, a kőfaragómester és az ácsmester iparára, 
amennyiben a folyamodó az említett ipar gyakorlásához a 
vonatkozó törvényes rendelkezések alapján megkívánt képesí
tést igazolni nem tudja, hanem az iparengedély kiadását más 
idevonatkozó rendelkezések valamelyike alapján kéri. Ezek
ben az esetekben az ipar jogosítvány kiadását közvetlenül az 
elsőfokú iparhatóságtól kell kérni. Az elsőfokú iparhatóság 
a kért iparjogositvány kiadása tárgyában véleményt nyilvá
nít, majd az ügyre vonatkozó iratokat az illetékes kereske
delmi és iparkamarának küldi meg. A kereskedelmi és ipar
kamara arra nézve, hogy az ipar.ir|?jositvány kiadása a kivé
teles gazdasági viszonyok miatt közérdekből 'kivánatos.e, 
ugyancsak véleményt nyilvánít és azután az ütn re vonatkozó 
összes iratokat az engedély megadása tárgyában való dön
tés végeit felterjeszti az illetékes miniszterhez.

Ha az illetékes miniszter az engedélyt megadta, az ipar
jogos! tván.vl ki kell adni és abban az engedélyben esetleg* 
megállapított korlátozást fel kell tüntetni. Ha pedig az ille
tékes miniszter az engedélyt megtagadta, a kérelmet el kell 
utasítani.

Az előzetes miniszteri engedély nékül kiadható iparjogo. 
sitványok ügyében az elsőfokú iparhatóság csak az illetékes 
kereskedelmi és iparkamara véleményének meghallgatása után 
dönthet az iparengedély iránti kérelem végleges sorsáról. A 
kereskedelmi és iparkamara arra nyilvánít véleményt, hogy

Sváb* ÜBSznibosár
irtás jótáll is sa l
Vállaljuk ftzemi helyiségeinek 
Sváb rusznibogár, egérésp at  
kény elleni karbantartását.

Woitlch féreglrtó vállalat
Budapest, IV., Királyi Pál-u. 13 b. 

Tel: 189-585.

I p a r i  ü g y e k
. ! iJ

Legutóbbi közlésünk óta a testület; elnöksége a következő 
körleveleket küldte szét:

30. sz. körlevél: Vigalmi adó áthárítása.
A székesfőváros szabályrendeleteiben megállapított dijak 

legmagasabb mértékének meghatározása. A m. kir. belügy
miniszter 75.100-—1943. B. M. számú rendeletével megállapí
totta az önkormányzati szolgáltatások (dijak) legmagasabb 
mértékét. Ennek iparunkat érintő részleteit; a következőkben 
ismertetjük:

Vigalmi adó:
Mulatóhelyen a vigalmi adó személyenként ® (három) 

pengő a kártya és tombol a játékosok vigalmi adója a, fizetett 
kártya, illetőleg tombolapénz 215 százaléka.

Ahol belépődíjat nem fizetnek, a vigalmi adó személyen
ként a következő:

Kávéházakban, vendéglőkben, kocsmákban, ahol cigány
zene játszik, 20 fillér, ahol bármilyen más zene (jazz, szim. 
fonikus, gramméi, stb.) játszik, 40 fillér, ahol a közönség 
táncolhat 1 pengő, mulatóhelyen 3 pengő.

Közterületfoglalási díj: Kávéházak, vendéglők és egyéb
vendéglátó üezemek által fizetendő közterületfoglalási díj: 
Egy idényre, minden megkezdett négyzetméter után:

az I. díjosztályban 25 P.
a II. díjosztályban 24 P.
a III. díjosztályban 22 P
a IV. díjosztályban 20 P

az V. díjosztályban 18 P
a VI. díjosztályban 15 P
a VII. díjosztályban 12 P
a VIII. díjosztályban 10 P
a IX. díjosztályban 8 P
a X. díjosztályban 7 P
a XI. díjosztályban 6 P
a XII. díjosztályban 5 P

Az összes törvényes levonásokat, tartalmazó munkabértáb
lázpt a testület irodájában 1.50 pengőért kapható. — A műn 
kabértáblázat kifüggesztése kötelező.

A b r o s z o k ,
konyharuhák, pohártörlők, törülközők, felmosó- 

ruhék nem műrostos, rendkívül olcsón

WelSZ, Paulay Éde u. 58 udvarban jobbra

Hungária borpince h o r d ó s  é s  p a l a c k  f a j b o r a i  k i v á l ó a kIroda: BUDAPEST,  V., ZR ÍNYI* .  7.
_____________________ Telefon: 181214 __________________
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Jómegjelönésü, 43 cvcts, rk. vallásu

mestervizsgázott
(jelenleg is vezető állásban) úgy a kávéházi, mint a vendég
lői szakmában nagy gyakorlattal rendelkező, reprezentátios 
kalkulációs, irodai munkakörben, beszerzésekben jártas szak
ember elhelyezkedne csak a fővárosban. Szives megkeresé
seket levélben a kiadóhivatal utján kérek „Szakember" je
ligére.

H Í R E K
Elöljárósági ülés.

A budapesti kávésok ipartestületiének elöljárósága f. é. 
szeptember 23-án (csütörtök) déli 1 órakor kezdi meg őszi 
munkásságát és ekkor tartja előlj'árósági ülését. Tekintettel 
az utolsó ülés óta eltelt esemény dús nyárra, kívánatos, hogy 
az ülésen aZ elöljáróság és számvizsgálóbizottság tagjai 
teljes számban vegyenek részt.
Felemelték a lisztadagot.

A  székesfőváros közélelmezési ügyosztálya közli, hogy 
szeptember 1-től kezdve az eddigi 2" kilogrammos lisztfejada
got havi 2.80 kilogrammra emelték fel. Ennek a lisztfejadag
nak háromnegyedhónapi részét finomlisztben, negyedik ne
gyedhavi részét kenyérlisztben szolgáltatják ki, esetenkénti 
70 dekagramm mennyiségben.

Gyümölcsfagylalt,
A  földmivelésügyi miniszter ur 117-542—1943. XI—3. sz. 

rendeleté értelmében további intézkedésig, de legfeljebb 1944. 
évi december hó 31-ig nem esnek kifogás alá az olyan gyü
mölcsfagylaltok, amelyekben a cukor- és száraz anyagtartal
mukat illetően a 48.400— 1932. F. M. számú rendelet. 5. §- 
ában előirt mennyiségekhez képest 20 százalékot meg nem ha
ladó hiány mutatkozik.
Fanoncszcrződés kötése.

Ipartestületünk a tanszerződések kötését az 53.400 1940.
fp. M. sz. rendelet értelmében május hó 1-én mesjkezdte. 
Szerződéseket most már egészen október 31-ig lehet kötni. 

Tanszerződéshez szükséges okmányok:
a) a t.ancnc születési anyakönyvi kivonata,
b) a legutolsó Iskolai bizonyítvány (legalább hat elemi),
c) ujraoltási bizonyítvány,
d) hatósági orvosi bizonyítvány arról, hogy a tanonc 

alkalmas a kávés iparra,
e) két darab egypengős okmány bélyeg,

M in d e n  időben

B ö rzs ö n y lig e te n
(magyar Svájc)

a már épülő modern forrás-strandtól 10 percnyi
re, a Eiesner-forrás mellett gyönyörű erdőstel
kek már P 2200-tól kaphatók. Csak készpénzért. 

Kiszállítás díjtalan.

Parcellázási iroda: Bidapest, Baross-tér 17. I. 9
Telefon: 424—373.

f)  tanszerződés kábításának dija 4.50 pengő.
A szerződés megkötéséhez u>gy a munkaadónak, mint a 

tanonc szülőjének személyesen kell megjelennie. Amennyiben 
valamelyik fél akadályoztatva lenne, ur 7 nagykorú személy 
részére adott, és 3 pengős okmányba reggel ellátott megha
talmazással biró megbízott Írhatja alá a szerződést.
Az ipartestiilet által kiállított tanúsítványokat julius 1-től 
kezdve felül kell bélyegezni.

Az állandó összegű illetékek újabb megállapításáról szóló 
3450—1943. M. E. számú rendelet 9. §-a értelmében az olyan 
bizonyítvány, amelyben az Ipartestület személyes vagy tár
gyi tulajdonságokat vagy körültaényeket, értékeket, stb. bi
zonyít, vagy tanusi, 2 P illeték alá esik. Ezentúl' minden 
tanúsítványt, akár tanúsítvány, vagy bizonyítvány a neve, 
akár névre szóló levél, darabonkénti, illetve ivenként 2 P 
illetékei kell ellátni, tehát a kisipari igazolványokat, az ön
álló iparűzést és egyéb körülményt személyes vagy tárgyi tu
lajdonságot igazoló ipartestületi illeték lefizetése ellenében 
állíthat ki.
A gyermeknevelési pótlék mentes az alkalmazottak kereseti 

adója alól.
Az Ipar, a kereskedelem, valamint a bányászat egyes 

ágaira kiterjedő hatáskörrel felállított szakmai családpénztá
rak, illetőleg az egyes vállalatok és üzemek által felállított 
és fenntartott családpénztár által kifizetett gyermeknevelési 
pótlékok az 19138:XXXVI. te. 27. §-a értelmében állandóan 
mentesek az alkalmazottak kereseti adója alól.

í

D R U B E K  F E R E N C
oki. gépészmérnök gépgyáréBudapest, Vili, Bókay János ucca szám.

S z á l l í t :  Hiitőgéposztály telefon: 138—881.
LÍRde hűtőgéppel felszerelt elektromos, automatikus szekrénye*

két, vitrineket, fagylaltgyárfó és konzerváló berendezése
ket, önműködő spachtlizókat, hűtőkamrákat stb- 

Gachter és Kiülne habverő, cukrász* és csokoládéipari gépeket 
Sebastian Wenz elektromos automatikus cukrász- és péksütő' 

kemencéket.
Beher dagasztógépeket.
Torro automatikus edénymosogatógépeket stb. stb.

Kárjen dlfmentas á ra jéa la lo tl
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Az élesztő nagymértékben növeli ez élelmiszer:
tápértékét.
Az élesztő tudvalevőleg rendkívül sok fehérjét 

és különféle vitaminokat tartalmaz. Vannak olyan 
élesztők is, amelyekből bizonyos eljárások alkalma
zásával zsiradék nyerhető. Általában ennek a táp
szernek nagy jövőt jósolnak. Máris kiváló eredmé
nyeket értek el azáltal, hogy az élesztőt állati takar
mánnyal keverétk s ennek következtében az emberi 
táplálkozásra szolgáló hús minősége megjavult. A 
prémállatoknál például a szőrmében is feltűnő javu
lás mutatkozott. Az emberi táplálkozásnál az élesztő 
a tápanyagok fehérjetartalmának emelésére szolgál. 
Ezért a jövőben az élesztőt nem csupán a kenyér, 
kalács, sör készitésére használják, hanem egyéb élel
miszer tápértékének növelésére is,
A k á /é  adagolása Törökországban

A Nemzetközi Sajtótudósitó jelenti: A löiö:t
egyedárusági igazgatóság szükségesnek látta a kávé- 
fogyaszáts korlátozását, illetve az adagolási rendszer 
bevezetését. A  jövőben kávét csak kávéjegyre lehet 
vásárolni s minden húsz éven felüli személy havonta 
100 gr. kávé vásárlására kap jegyet. Az egyedáru
sági igazgatóság egyébként sikeresnek látszó tárgya
lásokat folytat kenyai, yemení és abesszínai kávé 
szállítására és reméli, hogy a korlátozásokat rövide
sen hatályon kívül helyezheti.
Mennyi az emberiség zsirfsgyasztása ?

Egy statisztika szerint az emberiség zsirfagyasz- 
tása egy évre 25.8 millió tonna. Ebből növényi zsír

DAGASZTÓ- ES HABVERŐGÉPEK 
B U R G O N Y A H Á M O Z Ó G É P E K  
B E É P Í T E T T  M O T O R R A  l .  

k, KONYHAI- ÉS CUKRÁSZIPAR! GÉPEK

f i i

i H • r. r £•BHu A

k ü i i

-1.2, vajzsir 8,3, sertészsír 3.5, faggyú 1.8, bálnazsir 
0.5, juh- lés kecskezsir szintén 0.5 millió tonna. Az 
előbbi mennyiségből emberi táplákozásra 22 millió 
tonnát használnak fel. Az egész emberiséget tekint
ve, egy személyre átlagosan 10 kg zsirfogyasztás jut, 
miután u föld lakosságát jelenleg 22 milliárdra be
csülik.
Kartársak!!

A I’utnoki likürgyár ,,Gyomorbarát’1 elnevezéssel hazai 
gyógynövényekből párlás utján előállított kellemes zamatu 
keserülikör különlegességet hozott forgalomba. Ajánljuk kar. 
társainknak, tegyenek próbarendelést, hogy meggyőződjenek 
az áru kitűnő minőségéről. A gyár te’/efönszánta: 189—733- 
éi.í 185—3(15.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Saját érdekében kérjük a vendéglős (kávés) kartársakat 
hogy valódi GESSLER ALTVATER helyett más gyártmányú 
Altvatert, sem az öreg Altvater fejjel ellátott Gessler üveg. 
bői, sem más üvegből ne adjanak és erre személyzetüket is 
utasítsák.

Uj telefon: 426— 117.

ifi. Grünwafd Mór
Fei-«ftc József rakpart 6.

Telefon -. 183 439. — Üveg és porcellén

s m c í Y  i m k t  cikkek raktára*’ 
B U D A P EST, feli., K A R O LY K Ö R Ú T 9.

Ajánlja ausan felszereli raktárát, u. m .: bor-szivattyúk, 
szürögépek, palackok, parafadugok. cirrikek stb. 

j l rlefon : 423 329, 423-363.

Előfizetési dij:
Iparteslüleii lagok részére tagsági dij fejében, elöfiz'Mökno’: 

egész évre 30.— pengő.

Felelős kiadó: 
MEGGYES ISTVÁN

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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