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E m l é k e z t e t ő
NE FELEDKEZZÉK MEG, H O G Y . . .

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

Március 25.ig befizetendő a személyzet Illetményeiből 
levont kereseti-, külön, és rokkantellátás! adó.

Március 26-án (szerdán) délután 1 órakor elöljáróság!
ülés.

Április 5.ig megfizetendő az 1941. év I. negyedére (feb
ruár) esedékes iizletbér harmadik részlete.

Április 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m. kLr. Pénziigylgazgatóságnál kávé- és teakészleteiket azok, 
akiknek 1939, évi október 8 -án készletük volt és ez egészben, 
vagy részben megvan.

Április 5-ig be kell jelenteni aí kakaópor kakaómassza, 
csokoládémártógyurma február 28-!kt készletét a m< kir, 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6 .)

Április 6 .ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
Honi lévő nem átalányozott kávéházak vigalmi adója,

április 8 -g be kell jelenteni a liszt, bab, borsó kész
letekben az előző hónapokban történt változásokat.
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IV. Kecskeméti u. 5.
V. Erzsébet téri kioszk
V. Berlini tér 9,
VI. Teréz krt, 32.
V|. Városliget,
(Vilma királyné úttal nemben
VII. Károly Király ut 3/c. 
Pftnkösd fürdő

Áprlis 1 0 -ig tartoznak az adóközösség tagjai április 
havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.

Április 15-ig fizetik fénylizési adójukat azok, akik nem, 
tagjai az adóközösségnek.

Benyújtandók a járdafoglalási engedélyek Iránti kér. 
vények.

Megjelent a
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az Ipar
testület Irodájában.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi március 26-án (szerdán) dél
után 1 órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1941. március 15.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k.

főjegyző elnök

1941. március 5.
Jóleső elégtétellel állapítjuk meg, hogy úgy a főváros

ban, mint országszerte alig van érdekképviselet, mely a mos
tani rendkívüli idők közepette oly harmónikusan, békés 
egyetértéssel dolgoznék, mint a budapesti kávésok lpartestti- 
lete.

Ezt bizonyította az ipartcstület március 5-én tartott 
évi rendes közgyűlése, amelynek napirendjén az előirt pon
tokon kívül két igen nagyjelentőségű és a testület egyetemét 
közelről érintő tárgy szerepelt: Mészáros Győző lemondása
és az uj elnök: Kövessy Géza megválasztása.

A közgyűlés Impozáns egyhangúsággal -méltatta Mé. 
száros Győző érdemelt, háláját és szeretet ét a testületünkben 
eddig még elő nem fordult „dlszelnökl” címmel bizonyította 
és lelkes bizalommal köszöntötte a helyébe lépő Kövessy 
Gézát, az ország „legfiatalabb’’ Ipartestületi elnökét, aki Hy- 
kép az ország egyik legrégibb érdekképviselete élére került-

Meg vagyunk győződve, hogy az uj elnököt ép fiatalsága
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és eddigi ipari közéleti működése predesztinálják arrat hogy 
kiváló elődeinek nyomán az ipar érdekében érdemes és hasz
nos munkát fejtsen ki.

La’punk terjedelme nem engedi, hogy az elnökváltozás 
kérdésével részletesen foglalkozzunk, bízunk abban, hogy ez 
n változás — amint az uj elnök is kijelentette — nem fog 
változtatni azokon az évszázados tradíciókon, amelyek testü
letünkben elevenen élnek

A közgyűlés lefolyásáról a következőket jelentjük:
A testület tagjai közül megjelentek: Mészáros Győző

elnök, dr. Kállay Albert székesfővárosi főjegyző, iparliaitó. 
sági biztos. Szabó Sámuel, vitéz Bertha Gyula alelnökök, Bo. 
ross Attila, Bauer György, Bauer Jenő, Bokros Lajos, Brett 
József, Buesinszky Lajosná, Czinner Sándor, Csányi Rezső, 
Drueker Sándor, Evetovics János, Faix Gyula, Fiseher Ár. 
min, Flaschner .Ernő, Gál Arnold, Gárdonyi Andor, Gebauer 
Béla, Grosz Ödön, dr. Goidmann Oszkár, Jovjcs Jenő, Kass 
Béla, Klein Menyhért, Kövessy Géza, Kreiner Pál, Kemény! 
Adolf, Kaiscr Lajos, Laitgor Károly, Lendvai József, Men- 
delényi Béla, Memlauer László, Ma.ver Rezső, Markoviéi 
Lajos, Miiüer József, Németh Aladár, Ottó Dezső, Paulin 
T.ajo.s, Patat Lajos, Propper Márton, Reichmann József, 
Sághy István. Suba Endre, dr. Strausz Vilmos, Spolarich 
György, Steuer Lóránd, Strasser Béla, SJezák József, Schaf. 
fér József, Sugár Gyula, dr. Szász Elemér, Szmola Hugó, 
Tarján Vilmos, özv. Upor Józsefné, Újvári Rezső, Weingru-

S a lg ó  g ő z m o s ó g y á r
és fehérnemükölcsőnzö

A legmodernebb berendezés. Mosás lá^yi oll vízben 
VI , Vörösmarty ucca 54, — Pontos kiszolgálás
Olcsó árak Ielefon: 116-286

bor László, továbbá: Kuloncsics József (Spolarich kvh.), 
Forró Ferenc (Közp. Tejcsarnok), Drechsler László (Valé
ria), Schiller Ferenc (Pannónia), Braun József (Opera), 
Szegő András (Emlte), Upor Tibor, Drueker Jenő, Ungár 
József (Közp. Tejes.) Polilzer Tibor (Dunacorsó) Reiner Ist
ván (Viktória kvh.), Rajágh László (Emke), Mihók István.

Vendégek: dr. Szeghalmi László (Ipok), vitéiz Miklós 
József alelnök és Bailai Károly főjegyző (Szállodás és ven
déglős Ipartestület), Boross Gyula elnök, Pósch Gyula szer
kesztő titkár (Országos Szövetség), Liszicvitz Antal elnök, 
Temlin Géza és Kaknics Sándor alelnökök, Harsányi Károly 
(Főpincérek Orsz. Egy.). Marton József szsikiskolal Igaz- 
gató, stb. stb. Dr. Havas Nándor főjegyző, Donáth Andor 
aljegyző, Meggyes Istvánné tisztviselő, jegyzőkönyvvezető.

Mészáros Győző elnök a közgyűlést déli 12 órakor nyi
totta meg. — Megállapította, hogy a közgyűlés az alapszabá
lyok 14. §-a szerint határozatképes. — A megjelent testületi 
tagokat és vendégeket szeretettel üdvözölte, majd a közgyű
lés jegyzőkönyvének hitelesítésére Stcuer Lóránd és Németh 
Aladár testületi tagokat kérte fel.

Majd a napirendre térve, közli, hogy az 1940. évről szóló 
jelentés minden testületi tagnak megküldetett. — Kérdi, hogy 
a közgyűlés kíván;ia-e a jelentés felolvasását

A közgyűlés a felolvasástól eltekintett, hozzászólás nem 
történt, mire elnök megállapította, hogy

a közgyűlés .a jelentésit tudomásul veszi és jóváhagyja. 
Az 1940. évi zárószámadásokat, vagyonmérleget, valamint az 
1941. évi költségvetést főjegyző ismertette.

Ennek megtörténte után, felszólalás nem történt, mive 
elnök kimondotta, hogy

A közgyűlés a zárszámadásokat tudomásul veszi, jó v á . 
hagyja, a kimutatott tnlkiadásokhoa hozzájárul. Ugyancsak 
elfogadja az előterjesztett költségvetést, felhatalmazza az 
elnökséget a bevételek beszedésére és a kiadások eszközlésem 

A testület tisztviselői fizetésének megállapítása követ • 
kezett, melyeket — a költségvetésben foglalt részletezés sz' 
rlut főjegyző olvasott fel.

A közgyűlés a javasolt fizetési tételeket megjegyzés 
nélkül egyhangúlag jóváhagyta.

Fidolvastatott az elöljáróság Indítványa a testületi 
jegyzők nyugellátása tárgyában.

A közgyűlés az Indítványt egyhangnlag elfogadta.
Ezután főjegyző ismertette a Főpincérek Országos Egye

sületének előterjesztését és határozati javaslatát a főplncé- 
rek helyzetének rendezése tárgyában. — A határozati javas
lattal az elöljáróság foglalkozott, az elnökség az egyesület 
vezetőségével tárgyalt.

E tárgyalások eredményekép elnök a következő Javasla
tot terjeszti a közgyűlés elé;

A Budapesti Kávésok Ipar testületének 1941. évi már
cius 5-én megtartott közgyűlése megállapítja, hogy a 
105.803—1940, K. K. M. sz. rendelet 3. §_ban előirt felosztá 
sl kulcs életbeléptetése folytán a kávéházakh'in alkalmazott 
főpincérek kereseti és megélhetési viszonyai megnehezültök.

Minthogy a testület tagjai a főpi.ucéri rendszer fenn
tartását kívánják, hajlandók a mostani nehéz viszonyok mel
lett „anyagi áldozatot Is hozni, ©végből a közgyűlés ki m ohija:

1. A főpincér az üzem érdekében semmiféle anyagi 
szolgáltatással (gyufa, fogvájó, nyomtatvány, újság, sodabl-
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Palackbort
rendeljen R Cimerer Ilona bornagykereskedőnél. 
Ízléses palackozás Olcsó árak.

Kiváló minőség.
V ili, Baross u. 113. Telefon 140*297

Kérjen árajánlatot I

,©urboha, teljes OTI-járulék stb.) nem terhelhető meg.
2. A főpincérnek — a fennálló rendelkezések szerint, 

amennyiben a kiszolgálási tlijon kívül egyéb jövedelme nin
csen — a heti fizetést meg kell adni.

3. A törvényes határt meghaladó óvadékok — amelyek 
■a 77,724— 1928. K. M. sz. rendeletben előirt összegeket túllé
pik, haladéktalanul visszafizetendők.

4. A főpincér a leltárért csalt akkor felelős, ha ezt a 
belépéskor kifejezetten elvállalta és ennek fejében megfelelő 
ellenszolgáltatásban részesid.

5. ) A Főpincérek Országos Egyesületének közlése sze
rint vannak egyes munkaadók, kik főpincéreiktől óvadék he
lyett készpénz-kölcsönt kérnek, vagy a napi bevételek elszá
molása cimén nagyobb összegű hiteleket (könyvjó) vesznek 
igénybe, illetőleg ezt az alkalmazás feltételéül állítják fel.

A közgyűlés kimondja, hogy amennyiben ilyen esetek 
tényleg előfordulnak, azokat teljes mértékben elítéli és az 
Ipartestületi szék előtti eljárás megindítását szükségesnek

.'í'íílií-

KERTEKBEN!

TERRASZÖKRA

'DÍJTALAN KÖLTSÉGVETÉS • OLCSÓ ÁtfÁK • ELSŐRENDŰ MUNKA-
'  A“’ftifEftCNCláK AJÓ LO LO AION.,  TpHV.yfpVE. ,

I*- ' * •

P a k h k a  é s  t á r s a

N^ÉS^ESÓVÉDÓ
PONYVASZERKEZETEK

aronstiftATAA. alAtAm asztA# n é l k ű i 
NAP- eo V IZAU Ó  PONYVAVAI

tartja. Feiliivja az érdekelteket, hogy amennyiben ilyen kö
telezettségek fennállanak, azokjat haladéktalanul szüntessék 
meg. Amennyiben e határozat ellenére ez nem történnék meg,
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f o c U w i ( * d t - f é t e

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

konzervek
felhívta a munkavállalókat a testületnél való bejelentésére, 
hogy a megfelelő eljárást megindíthassa.

Az Ipartestület előterjesztéssel fordul a in. ldr. keres
kedelem és közlekedésügyi minisztériumhoz, hogy a 106.303 
— 1940. K. K. M. számú rendeletét a fenti pontokkal égé. 
szitse ki.

Az indítványhoz felszólaló nem jelentkezett, mire
Ell ök bejelentette, hogy

a közgyűlés a. határozatot elfogadta és annak végrehaj
tásával a testület elnökségét bizta meg.

Ezután
Mészáros Győző n következő szavakkal hagyta el az el

nöki helyet:
Tiszielt Barátaim! Mint méltóztatonk tudni, egészségi 

állapotomra való tekintettel az elnöki tisztségemről lemond, 
tam és csak az elöljáróság kívánságára vezettem az ügyeket 
a mai közgyűlésig. <

Amikor erről a helyről távozom, hálás köszönetét mon
dok a testület tagjainak, hálámat fejeztem ki azért -a biza
lomért és ragaszkodásért, amelynek méltó kifejezője az volt, 
hogy 15 éves elnöki működésem alatt sóim ellenzékem nem 
volt.

Ha egészségi állapotom nem is teszi lehetővé, hogy mint 
elnök a vezető helyen védjem és szolgáljam az ipar érdekelt, 
— mint az ipar közkatonája — iparom iránt érzett szerete. 
temtől vezettetve — mindig hii harcosa leszek a kávésipar 
érdekeinek. Kérem az iparhatóság! biztos urat, hogy a köz
gyűlés vezetését vegye át és a vál-asztásokíiit folytassa le.”

Hosszantartó taps, lelkes éljenzés kísérte és követte 
Mészáros Győző szavait, aki az emelvényt elhagyva, a köz
gyűlés tagjai között foglalt helyet.

A közgyűlés vezetését
Dr. Kállay Albert szfv. iparhatósági biztos vette át. 

Megállapította, hogy a közgyűlés napirendjére az elnök 9 
előljáróságl, 6  póttag, 3 számvizsgáló bizottsági tag, az ipar- 
testületi szék alelnökének. 5 tagjának, 5 póttagjának és 6  
székellenőmek megválasztása van kitűzve.

Mielőtt a választások megejtósét elrendelné, előterjeszti 
a kiküldött jelölő bizottság következő javaslatát:

„A Budapesti Kávésok Ipartestületiének 1941. évi már. 
olus 5-én megtartott közgyűlése őszinte sajnálattal veszi tu
domásul Mészáros Győző elnök lemondását.

Igaz hálával és köszönettel emlékezik meg arról az ér
demes és inhkndallnn munkáról, melyet Mészáros Győző 1927 
•—1941. években — tehát közel másfél évtizeden át — a ká 
véslpar érdekében teljesített.

Mészáros Győző érdemelt a közgyűlés Jegyzőköpyvéh'1

f l O M R á T  vA iAroInl bizalom  dó lfla .
W r l D H I  Ezért rendeljen friss és szárított 
gombái WAGNER ISTVÁN gombakereskedelmi válla- j 
latnál, IX, Központi Vásárcsarnok, 745. számú fülke,— 
Telefonhivó: Í8J-141. Vidékre postán, helyben házhoz 
•zéllifok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba-

saláta.
Masa ! é s  ssárltott gombét v a szaK.

K á v é s o k  f ig y e lm é b e !  
N ik k e le s é s  és c h r o m o z á s  az 54 éve 
fennálló K e m e n e s  G é z a  cégnél eszközölhető 
Bpest, Bókái János ucca 22. Tel.: 144—840.

D n u A w S s In n n v  sváb. ru9zni, pincebogár*Kovarinopor hangya és hasonló fér
gek b i z t o s  ó l ő s x e r e  a F I u b 6.

Gyárija é? forgalomba hozza; 
V i l l á n y i  J ó z s e f

..Aerosan" műszaki és vegyiipari üzeme 
Budapest Vili.. Rákoczi-tér 10. sz. Telefon : 130—186.

Iktatja, egyben köszöneté és elismerése jeléül őt a testület 
dlszelniökévé választja. Felkéri ól, hogy a kávesipar erdőké
ben a testület munkájában kiváló szakmai tudásával és érté 
kés tapasztalataival továbbra is vegyen részt.

A közgyűlés tagjai lelkes taps és percekig tartó éljen 
zéssel hallgatták meg a javaslatot, mire

Kállay Altiért iparhatósági biztos azt egyhangú lelke
sedéssel elfogadottnak jelentette ki.

Ezután elnöklő Iparhatóság! biztos azt a kérdést intéz 
te a közgyűléshez, hogy szavazást kiván-e. vagy a' Választó 
sokat közfelkiáltással kívánja megejteni. Minthogy a köz 
gyűlés a közfelkiáltással való választást határozta el. fel
olvastatta a jelölő bizottság javaslatait, mely szerint:

Elnökké: Kövessy Géza. előljáróságl tagokká (3 évre) 
Bauer György. Steuer Lóránd, Patnt Lajos, Mészáros Győ
ző, Paul in Lajos, Ottó Dezső, Kreiner Pál; (2 évre) Bokros 
Lajos és Baros Attila. —  Elöljárósági póttagokká: Jovics
Jenő. Br. Wasiner Gusztáv, Gárdonyi Sándor, Szolominka 
János, Tiliaméry József Fiain Ernő; — számvizsgálókká: 
Gebauer Béla, dr. Szász Elemér és Weingruber László; — 
az ipartestületi szék ál-elnökévé: Zsigmond László, tagjaivá: 
Mayer Rezső, Gárdonyi Andor, Vajda Sándor, Polzmann 
Ferenc és Sa,ss Sándor; póttagjaivá: Szalay Isván, Ujváry 
Rezső, Kovács László, Szmoln Hugó és Kovács Kornél; 
fizékollenőrökkó: Jovics Jenő, Suba Endre, Br. Wasmer Gns-,. 
(év. Gárdonyi Sándor, Szolominka János és Tiliaméry József 
megválasztását javasolja.

A közgyűlés a jelölésekhez egyhangúlag hozzájáruld, 
mire elnöklő ipnirható&ági biztos a felolvasott névsorban 
megnevezetteket a testület megválasztott tisztviselőinek je 
lentette ki. Majd a kővetkező szavakkal installálta az, uj tiszt
ségviselőket,:

Bár nem hivatásom és nem szokásom a szónoklás és a 
felköszöntés, mégis úgy érzem, hogy e választások felett nem 
mehetek el szó nélkül. Igaz örömmel látja,, hogy a. testület 
diszelnökévé választotta lemondott elnökét, elismerve sok 
éven át teljesített értékes munkáját. Kérem a jó Istent, hogy 
tartsa meg Mészáros Győzőt erőben és egészségben.

Második feladatom az uj elnök urnák és a megválasz
tandó uj tisztikarnak az üdvözlése. Felhívom mindnyájukat, 
hogy a törvényeket és Vendeleteket pontosan tartsák be. Te
gyék továbbra is azzá az, ipartestiiletet, ami eddig is vök 
és hsznáijanak ki, minden alkalmat és lehőtőséget, hogy a 
tagok beléjük helyezett bizalmát kiérdemeljék. Arra kérem, 
hogy az uj elnök ur elődjének példája nyomán haladva, 
ápolja az ipar és a testillet tradícióit, majd felkérem, hogy 
foglalja el az elnöki széket.

E felhívásra Kövessy Géza nagy taps és lelkesedés 
közepette elfoglalta az elnöki helyet és átvette a közgyűlési 
vezetését.

Ezután Tarján Vilmos a következőket mondotta:
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i Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-téloék, teáskannák, evő
eszközök, kertibutorok. sörkimerők. bo'ki- 
mérőasztalok uj A l tiaasnAlt állapotban.

H E X N E R  UzletberendazésI vállalat
________________ B u d ap — t. V l.. KlrAyl-utca 2S . » itm

A Bud apesti Kávésok Ipartest liléte nevében köszöntőm 
önt, Elnök TJr! Ünnepiünk, ünnepeljük Önt, akit most vá. 
lassítottunk elnökünknek, de ünnepe ez. nemcsak a kávés, de 
az egész vendéglátó iparnak.

Szerény sorból emelkedett gyakorló Iparos számára az 
11 legnagyobb kitüntetés, ha kartácsai emelik az ipar legna
gyobb tisztségére, az elnöki székbe, ez aí kitüntetés annál be
csesebb, mert egy ilyen előkelő és nagy múltú ipartestület 
választotta meg öltt elnökévé Itövessy Géza ragyogó kar
riert futott. Az Iparűzés kezdetétől — annak minden fokán 
át —  önálló iparos, majd pedig fiatalon az ipartestület e l
nöke lett. Súlyos örökséget vesz át. Itt  láthatja a falon a 
'nagy elődjeinek portréját; lm valamikor olyan problémája 
lesz amit nem tudna pillanatnyilag megoldani, forduljon 
Mészáros Győző elődjéhez, aki szakmai tudását 15 éven át 
bebizonyította, aki 15 éven áit dicsőségesen és nagy sikerek
kel vezette az Ipar ügyelt, aki büszke lehet arra, hogy 15 
éven át soha ellenzéke nem volt, Elnök ur is arra töreked
jék, hogy a testület irányelve politikamentes politika legyen, 
hogy ,’n.eki se legyen soha ellenzéke, hogy idővel az Ön port
réja  is ide kerüljön a többi kiváló vezetők közé.

Ezután Kövessy Géza elnök mondotta el a következő 
székfoglaló beszédet:

Igen tisztelt Közgyűlés!
Úgy a magam, mint a most megválasztott elöljáróság! 

tagok és tiszttársaim nevében hálás köszönetét mondok a 
tisztelt Közgyűlésnek megválasztásunkért.

Tisztában vagyoli azzal, hogy rendkívüli körülmények 
következtében és rendkívüli időben kerültem e diszes állás
ra. Megnehezít! helyzetemet, hogy olyan kiváló elnök ulán 
veszem át e tisztséget, aki hosszú időn át bebizonyította rá
termettségét ezen állásra és Így oly példával szolgált, aine 
lyet, tehetségem teljes megfeszítésével tudok majd csak kö
vetni. De megnehezítik helyzetemet a rendkívüli gazdasági 
köiiilméhyek is, amelyek első sorban Iparunkkal éreztetik 
hatásukat. Mindamellett agy hiszem és remélem, hogy meg 
fogok tudni küzdeni a nehézségekkel, ha kartársaim, de kü
lönösen a lelépő elnök ur támogatását a nehéz kérdésekben 

..élvezni fogom.
Programimot adnom ez alkalommal, úgy hiszem, telje

sen felesleges. Nekünk a progrnmmot az élet adja, amely 
minden nap uj és uj problémákat és nehézségeket hoz fel 
-számunkra és amelyekkel megküzdeni és szembeszállni lesz 
.uz ón első programniom.

Mlndenkéj^n azon leszek, hogy a felsőbb hatóságokkal, 
•akiktől jórészt nemcsak ipartestületi életünk, hanoin magán, 
gazdaságunk sorsa Is függ, a legjobb viszonyba kerüljek. E 
jóvlszonyt iparunk fejlesztésére és kartársaim jólétére kl- 
váuom felhasználni,

Romélem, hogy az eddig kitünően működő adminisztrá
ció, illetve annak vezetői is teljes munkaerejükkel és képes
ségükkel állnak rendelkezésemre.

Ez alkalommal csak annyit kívánok mondani, hogy 
ivilndenképen azon leszek, hogy kartársaim részéről megvá 
Insztásonimal kifejezett bizalomra rászolgáljak és a modern 
Idők szelleméinek megfelelően fiatalos kedvvel, lelkesedéssel, 
de a tradíciók hű ápolásával vigyem előre iparunk ügyét.

Hangerősitö berendezések
minden célra, zenei átvitelre, gramofon-, mik

rofon és rádió erősítésre stb. 
Karbantartás, javítás csere a legjutányosabban 
Összes gyári rádlótlpusok, elektró- 

gram ofonok. Zeneszekrények

h^iemgh
VII. Madách Imre tér 1. Telefon: 426-658

Megválasztásomért mégegyszer köszönetét mondva, mű
ködésünkre Isten áldását kérem.

A közgyűlés nagy lelkesedés síd fogadta az uj elnök sza. 
vált. Üdvözlők és üdvözlések vették körül.

Ezután
főjegyző bejelentette, hogy az alapszabályokban előirt 

határidő alatt indítvány liem érkezett és a napirend tárgyai 
letárgyaltattak, mire

Elnök a közgyűlést befejezettnek jelentette ki, mire a 
megjelentek a legjobb hangulatban oszlottak szét.

H Í R E K
Elöljáróság! ülés

Felhívjuk az előljárósági tagok é s  a  számvizsgálók fi
gyelmét, hogy az elöljáróság f. évi március 26-án (szerdán) 
d. u. 1  órakor tartja közgyűlés utáni első előljárósági ülését 
a testület 'tanácstermében. Tekintettel a iT a ,  hogy állandóan 
igen fontos aktuális kérdéseket tárgyalunk, kérjük, hogy az 
üléseken minél teljesebb számban vegyenek részt .
Kövessy Géza

lpartestliletiink elnöke, szombat kivételével mindennap déli 
fél 1  és l’él 2  óra között Ipartestületünk tagjainak rendel
kezésére áll.

Szombaton a weekend-rendelet miatt az iroda munkája 
Is 1 2  órakor véget ér.

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

DcateU fecCM old. gépészmécHÖU yép-
fytyáza UM'áfrép ovzbály.a:

Budapest, Vili, Bókay Dános u. 8-10.
Telefon: 138—881.

Kristály ásványos forrás vizesek Szent Lukács védjeggyel eredeti
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A munkaközvetítés államosítása.
Ay. lparügyi minisztérium elkészült a munkaköz veti tés 

államosítására vonatkozó törvénytervezettel. A javaslat 
megszünteti a hivatásos munkaköz veti test az ingyenes mun- 
kaküzvetitcs folytatását pedig bizonyos feltételekhez köti. A 
törvénytervezet Intézkedik munkáskamarák létesítéséről is.
ÍJwack likörgyár

elsőrangú gln-t, wisky-t. vernmhot, kész kocktailt és to- 
kaj iborból főzött Brandyt (Konyak) hoz forgalomba, ame
lyet bármely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a 
kartársak figyelmébe. Fenti öt cikk sok külföldi márkánál 
még jobb is.. Mixeléshez páratlanok. Kérjen kocktail recep
tet! Kecskéméi barackpálinkája a legjobb a maga nemében. 
Unióim versenyen kívül kívül.

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V ili., József krt. 38.

ezúton közli igen tiszteit ügyfeleivel, hogy
kávéban és teában

bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs, hosszú időre 
elegendő mennyiség felett rendelkezik. A vállalat 
készleteiben kizárólag finom, nemes fajok vannak, úgy, hogy 
vevőink kiszolgálásánál továbbra is elsőrendű minőségeket 
tudunk adni,

A Kávésok Áruforgalmi Részvénytársasága a mos
tani nehéz időkben is Ilii marad abhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja és 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel, 
jenek.
Telefon : 139—277 Saját pőrkölde.

Ifj. GrUnwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

Telefon: 183-439. — Ü veg é s  p o r c e llá n

Márványból
épület burkolást, portálokat, kávéházi asztalokat minden 

színben a legolcsóbb árban készít
K r o n e m e r  D á v id  márványipari üzeme
Budapest, X., Kőbányai u, 39. (Hungária körút sarok 

Telefon: 1 -378-69.

Berkovits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
Telefon: 2 2 3 -8 9 1 .

NAGY IGNÁC cikkek raktáré
BU D A PIST. V II., KÁROLY KÖRÚT ».

Ajánlja dúsan felszereli raktárát, u. m.: borszivattyuk, 
tzürőgépek, palackok, porafadugók,címkék atb. 

Telefon : 423-329. 423-343.

Uj élelmiszerkonzerválási eljárás.
Egy közép-norvégiai városban, Haugesundban levő- 

konzervgyárban uj konzerválás! eljárást vezettek be hosszú 
időre raktározható konzerv készítésre Az eljárás részleteit a 
gyár vegyésze egyelőre titokban tartja, de az uj gyártmány 
lényege az, hogy halak, keringek húsát úgy dolgozzák fel, 
hogy az nemcsak kitűnő izii, de azzal a, rendkívüli tulajdon
sággal is rendelkezik, hogy vitamintartalmát 1 0  évnél liosz- 
szabl) ideig megtartja. Azt még nem hozták nyilvánosságra, 
hogy az eljárás húskonzerv-gyártásnál Is alkalmazható-e? 
Arról azonban egy kiváló norvég tudós nyilatkozott, hogy 
csekély változtataoicfwylaA IwquwcseöDezsö et aoieota taol 
félék konzerválásánál, amiuek óriási jelentősége van.

Kávéhézak, vendéglők és kerfkelységek részére

Ü L Ö P Á R N Á K
szolid kivitelben, olcsó áron beszerezhetők:

CSÉYE TEXTILIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 
V., NGDOR UCCA 34.

Párnák ú jratö ltésé i jutányoson vállaljuk.—

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

javítások
G l o b l t i  I s t v á n

Réz és fémmüves üzeme
Telefon: 330-744.

Hattyú gőzmosó kölcsönző vállalat
száraz vegytlsztltás ás festés

Budapest V11-, Klauzál utca 8- Telefon 423*750
Az ország legnagyobb gőzmosó üzeme, legmodernebbül 

berendezve I Legkíméletesebb mosási rendszer.

U j 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.
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