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Május 5-ig megfizetendő a II. negyedévi üzletbér első 
részlete. —>

Május 5-ig tartoznak bejelentetni a székesfővárosi m. 
kir. Pénziigyigazgatóságnál kávé- és teakészletüket azok, 
akiknek 1939. évi október hó 8-án készleteik voltak és ez a 
készlet egészben vagy részben megvan.

Május 5-ig be kell jelenteni a  kakaópor, kakaómassza, 
csokoládégyurina április 30-iki készletét a m. kir. kereske
delmi hivatalnál (V„ Rudolf rakpart 6.)

Május 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem levő, nem átalányozott kávéházak vigalmi adója.

Május 10-ig az adóközösség tagjai tartoznak megfizetni 
május havi forgalmi és fényűzés! adóátalányukat.

Május 15-ig fizetik fényűzés! adójukat azok akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Május 20-ig tartoznak a vigalmi aidóközösség tagjai 
május havi vigalmi adóátaláhyukat megfizetni.

Május 25-ig be kell adni a személyzeti kereseti adó
ra vonatkozó illetinényjegyzékeket és befizetendő a személy
zet illetményeiből levont kereseti-, külön, és rokkant adó.

Megjelent a j
Kávésipari Tájékoztató

A kávésipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

A hazatért Délvidék
Volt egy idő, — nagyon szomorú gyászos idő, — amikor 

hazánknak ágaitól megfosztott törzsét reszkető aggodalommal 
féltettük, kibír,ja-e a rajta esett csonkítást, fogja-e folytatni 
ezer éves történetét?

Bíztunk és hittünk a jövőben, abban a magyar életerő
ben. amely vérzivataros századok, nehéz idők alatt is meg 
tudta tartani önállóságát és élte nemzeti életét.

Hittünk és vártunk!
És eljött az idő, melynek kerekei biztosan őrölnek és 

megőrülték Trianon, tákolmányát!
Alig két évtized múltán gyors egymásutánban tértek 

vissza elszakított részeink, tőlünk elválasztott, de soha cl 
nem szakadt testvéreink.

Egymásután ültük meg a Felvidék, Kárpátalja, Erdély 
javarészének, KeTetmagyarország hazatérésének ünnepét.

Most aj Délvidéket köszöntjük, örömmel, szeretettel és a 
jobb jövő reményébe vetett bizakodással.

Áldja meg az Isten mindazokat, akiknek ezt az örömet 
és sikert köszönhetjük!

Elöljáróság! Ülés
—  1941. április 23. —

Az április havi elöljáróság! ülésen elöljáróságunk tagjai 
feltűnő kevesen vettek részt. A távoimaradottak egyrészett 
katonai szolgálat, másokat betegség és üzleti elfoglaltság 
nkadályoza me|g a részvételben.

Az ülésen a következők jelenitek meg: Iíövessy Géza el
nök, dr. Kallay Albert szív. főjegyző, lpairhatósági biztos. 
Mészáros Győző dlszeinök, vitéz Bertha Gyula alelnök Frei- 
wlrth Jenő, Kraszner Menyhért, Lendvai József. Ottó Dezső, 
Patat Lajos. Steuer Lóránd. dr, Strausz Vilmos, Tarján Vil
mos, Weingniber László elóljáróságl tagok és számvizsgálók, 
dr. Havas Nándor főjegyző. Donátit Andor aljegyző jegyző
könyvvezető.

Kövessy Géza elnök az ülést megnyitotta és Kállay fo-
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jegyző ural is az elöljáróság tagjait szlvefsen köszöntötte. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére Otlá Dezső és Freiwirth Jenő 
elölj ár ósági tagokat jelöltek ki Majd bejelentettel, hogy Boros 
Attila, Bokros Lajos, Bauer György. Gál Ar-nold, Gelmuer 
Béla. Grosz Ödön, Kreiner Pál, Paulin Lajos, Szabó Sámuel: 
Tihaméry Kálmán elimaradástikat kimentették.

Az 1941. évi március 26-án tartott elöljárósági ülés 
jegyzőkönyve észrevétel nélkül helybenhagyatott.

Napirend előtt
Kövessy Géza elnök mélységes fájdalommal emlékezett 

meg gr. Teleki Pál miniszterelnök tragikus elhunytáról. J a .
vaslatára, — melyet az elöljáróság tagjai állva! hallgatták 
végig, — az elöjáróság fájdalmát és gyászát az ülés jegyző 
könyvében örökítette meg.

Hazafias örömmel és lelkesedéssel emlékezett meg am 
elnök a magyar Délvidék felszabadulásáról. Az elölj íróság 
tagjai lelkesen magukévá tették az elnök szavait és a törté- 
.neimi eseményt ugyancsak nos ülés jegyzőkönyvében örüld tik 
meg.

Bejelentetett, hogy Pólyák László (IX . Perenc.kömt 10.1 
Iparengedélyt kapott és a tagok közé beilctattatott; iparát 
megszüntette: Boráros-téri kávéház kft. (IX. Ferenc-körut 
1.) és Sziisz Károly (Unió). A bejelentés tudomásul védetett.

Felolvastatott a szállodás és vendéglős ipartestület át
irata és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvi kivonat, melybein az 
-elnökválasztás alkalmából jókívánságait és a lemondott el
nöknek elismerését fejezte ki. Az elöljáróság az átiratban 
■foglaltukat örömmel vette tudomásul és az abban kifejezett, 
érzelmeket kalrtársi szeretettel viszonozta.

A záróra-nieghosszabbitás ügyében a testűiéit elnöksége 
a Mezőgazdasági Vásár idején sikerrel járt el. A Nemzetközi 
Vásár Idejére hasonló engedélyt kert, mely értesülése szerint 
ki fog adatni. Ami a záróraikorlátozások további feloldását 
illeti, ily tárgyú kérvényünk a>z illetékes hatóságok előtt van,

Kavéházak, vei.diglők és kerlhelységek részere

Ü L Ő P Á R N Á K
szolid kivileiben, olcsó áron beszerezhetők:

CSÉVE TEXTILIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
V.f NÁDOR UCCA 34.

Párnák újratö ltését jutányosán vállaljuk.—

reméljiik,_ hogy kellő időben megfelelő intézkedés fog történni.
Főjegyző' ismertette a m. kir, miniszterelnök rendeletét, 

mely szerint f, évi május 1-től az iparban alkalmazott mun
kavállalók bérét további 8 százalékkal fel kell emelni. A 
rendelet végrehajtása céljából a testület az e pótlékokat tar
talmazó munkabéintáblázulokat elkészítteti és a tagok rendel, 
kezésére bocsátja.

j Elnök azon az állásponton van, hogy az Árellenőrzés Or_
\ szágos Kormányfő dósánál el kell járni és a megváltozott 
J helyzetre való hivatkozással az árak revízióját kérjük. Ebben 

az ügyben a hr.feonló helyzetben levő vendéglős iparlesi illettel 
együttesen kíván eljárni.

Mészáros Győző az előadottakhoz hozzájárni, bár van
nak bizonyos szempontok, amelyek a két Ipa/rhan nem tel. 
jesen aznosak. Minden vásárcsarnoki áru ára emelkedik, ezt 
mindkét iparág érzi, de p. o, cacao és csokoládé nincsen éíi 
Így annak áremelkedése nem mutatható ki. A kávéházi focik, 
kelc legfőbb nyersanyaga: kávé, tea kifogyóban van. A leg
utóbbi napokban jelentkező többkiadás egy középül zletnél 
átlag 4— 5 ezer pengőt tesz ki.

Patat Lajos: a nagymértékű drágulásra való tekintettel 
sürgősen el kell járnunk.

Weingruber László a vendéglősökkel való együttműkö
dést nagyon fontosnak tartja, mivel a kávéházak nagyrészt 

: (őz is.
Mészáros Győző és Patat Lajos újabb hozzászólásai

után
Elnök kijelenti, hogy az elhangzottak értelmében kíván 

eljárni és evégből a vendéglős ipartestiilijt vezetőségével 
érintkezni fog.

Kövessy elnök bejelenti, hogy a mestervizsgálatoknál a 
jövőben, a gyakorlati tudás eredményesebb megvizsgálhatása 
érdekében azt a gyakorlatot kívánj . bevezetni, hogy azokat 
valamely kávéháziam tartsuk meg. Kéri az elöljáróság tag
jait. hogy vizsgálatok üzemükben való megtartására ad
janak engedélyt.

Patat Lajos és Mészáros Győző készséggel felajánlják 
üzemüket, mit elnök köszönettel vesz tudomásul.

A cukorbefizet-ísek ügyében főjegyző jelentette, hogy a 
még ősz óta, befizetett kristálycukor redukált hátralévő meny- 
nyiségének kiutaláséi r- közeli napokban megtörténik. Ugyan
csak ki fog utaltatni a legutóbb kiutalt eSccontingohs cukor, 
amit csak adminisztrációs nehézségek hátráltatnak.

Egyben közli, hogy a: testület elnöksége fagylaltcukor 
kiutalását kérte a m. kir. pénzügyminiszter úrtól.

Figyelmezteti a testület tagjait, hogy a m. kir pénziigy- 
miniszéríum a saccharinnak a kávéházakban való forga- 
lombahozatalát megszüntette és megtiltotta, kéri, hogy ezt a 
tilalmat mindenki saját érdekében tartsa be,

Steu-er Lóránt a vendéglős ipartestület által megkezdett 
zsirbeszerzós ügyében kért félvilágositást mit

Elnök megadott.
A mimhaidőreiulclet felfüggesztését tartalmazó minisz

teri rendeletét főjegyző i-mertiltte azzal, hogy ai rendeletben

Id ő se b b  fő p in cé r le án ya  ke zd ő  Vellrónak 
a já n lk o z ik . Cím : a k ia d ó b an

A A M R A T  v á s á ro ln i b iza lo m  d ó ig a .
I  Ezért rendeljen friss és szárított 

gombát W AGNER ISTVÁN gombakereskedelmi válla' 
latnál, IX,Központi Vá árcsarnok, 745. számú fülke,— 
Telefonhivó: Í8/-141. Vidékre postán, helyben házhoz 
szállítok. — Különlegesség: Fogyasztásra kész gomba-

saláta.
Nazol é s  száríto tt gom bát v e sze k .
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túlórára és szabadnapra vonatkozó kötelezettségek továbbra 
is' fennállónak.

A bridge-s/.alonvezetők értelmiségi alkalmazottakká való 
minősítései tárgyában a testület előterjesztéssel fordult az 
Értelmiségi Munkanélküliség Kormánybiztosához.

Dr. Strausz Vilmos arra kéri az elnökséget, hogy az 
érdekeltekre nagyon fontos döntést sürgesse ki.

Elnök megígérte, hogy ez ügyben eljár.
A székesfőváros polgármesterének a kávéházak külön 

szemét fuvarozási illetéke tárgyában hozott véghatározata il
letőleg az erre benyújtott fellebbezést elutasító határozat 
ellen a testület a ni. kir. belügyminiszter úrhoz további fel
lebbezést terjeszt elő

Ugyancsak —  a szabályrendeletre való hivatkozással — 
a polgármester ur nem járult hozzá ahhoz, hogy a járda- 
foglalási dijak részletekben legyenek fizethetők. Kérésünket 
a szabályrendelet tervbevett átdolgozása alkalmából meg
újítjuk.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter leiratait, melyben 
a  csoportokban (rayónokban) foglalkoztatóit főpinecrek ki- 
szólgálási dijának felosztását szabályozza!, körlevélben közöl
tetet t: a testület tagjaival,

Bemutattatott a kereskedelmi és iparkamara pályázati
felhívása az érdemes — több mint 25 éve szolgáló — segé
dek jutalmazása tárgyában. Az elöljáróság ezt a felhívást 
a kartársak figyelmébe ajánlotta.

Az ipartestületi munkaközvetítő' március havi munkássá
gáról szóló jelentés bemutathatott és irattárba tétetett.

Végül elnök felhívta a kartársalc figyelmét az iparunk 
szempontjait szolgáló, dr. Guíh Ferenc által szerkesztett 
„Tej” cimtl szaklapra, továbbá v. Dr, Németh Bélát dr. vitéz 
Kincsesy Endre és Dr Kőfalusi István által szerkesztett és 
a mostani viszonyok között igen fontos .,Az értelmiségi mml. 
kanélküliség rendezésére vonatkozó jogszabályok gyűjteménye 
és gyakorlati kézikiinyve” c. munkára, mely testületünk tag
jainak kedvezményes áron áll rendelkezésre és b. Huszár 
Aladár „Küzdelem a magyarságért” c. munkájára.

A. napirend ezzel véget ért. elnök az elöljáróság ülését 
berekesztette;.

Az adóközösség 1941. évi alakuló 
közgyűlése

— 1941. április 25-én, —

A székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatósággal lefoly
tatott tárgyalások eredményekén az adóközösség vezetősége 
április 25.re hívta össze a testület tanácstermébe az adókö
zösség tagjait.

A közgyűlésem, amelyet Mészáros Győző adóközösségi 
elnök vezetett, a székesfővárosi ni. leír pénzügyigazgatóság 
képviseletében Dr. Kovásznay-Bogdán Béla p. ii. fogalmazó 
vett részt, mintegy 30 adóközösségi tag jelent meg.

Elnök az ülést megnyitva, üdvözölte a pénzügyigazga
tóság kiküldöttét és a megjelelni kartársaka t. A határozat
képesség megállapítása után a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Bauer György és Oltó Dezső adóközösségi tagokat leérte fel.

Majd bejelentette, hogy a kibocsátott belépési felhívás 
eredméhyekép összesen 111 ing lépett bej, az adóközössée 
tehát ennyi taggal alakul meg.

A pénziigyigazgalósággál folytatott tárgyalásokról be

számolva, közli .hogy a pénzügyigazgatóság egyrészt a múlt 
év kétharmad részében érvényben volt 33 százalékos adó
kulcsemelésnek a) folyó évrei való érvényesítését kívánja, 
ami ellen nem lehet észrevételt tenni és ami magában véve 10 
százalékos emelkedést jelent. A súlyosabb résre azonban az. 
hogy az ilymódoíi felemelt átalány összegéit további 25 száza
lékkal kívánta felemelni. Tárgyalásaink során sikerült ezt a 
további emelést 20 százalékra! leszállíthatni.

Kéri a közgyűlés döntését
Sugár Gyula1 a mostani viszonyokra való tekintettel,
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Aqua vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs- 
______________________konzervek ___________ _____

IM PERIAL FOGEKAVÉ
legjobb kávéizpsilő- , 1  Kérje mindenütt I
Gyártja : DIKrs. FlDFL és TÁRSA. Budapest, XI.,

úgy véli hogy az adóközösséget ez évre ne alakítsuk meg, 
haliéin kérjünk egyéni átalányokat.

Grosz Ödön i\jí üzletek kedvezőtlen üzletmenetére, a 
rendkívüli időkre hivatkozik.

Tarján Vilmos az adóközösség fenntartásához ragasz
kodik de a felemelés leszállítása érdekében tovább kivan 
tárgyalni.

Szabó Samu a mostani idők kívánta áldozatokra való 
(tekintettel — bármily súlyos is — az adóközösség megalakí
tásához hozzájárni.

Dr Stransz Vilmos teljes mértékben hozzájárul a fel
hozott meggondolásokhoz, minhogy azonban egyéni átalányo
zásra nem számíthatunk, javasolja az adóközösség megala
kítását, Kíséreljük meg mégevyszer a javasolt átalány
összeg leszállítását.

Dr Kovásznay-Bogdán Béla, a felszólalásokra válaszol
va, ismerteti a kincstár álláspontját, mely szerint minden 
adóközösségi átalányt felemellek. Egyéni átalá.nyozásról szó 
sem lehet.

Ezután Mészáros Győző elnök a következő határozati 
javaslatot terjeszti elő:

A „Budapesti Kávésok Fényűzést és Forgalmi Adókö
zösségének 1941. április 25-i'e egybehívott alakuló közgyűlése 
kimondja, hogy az adóközösséget az 1941. évre megalakítja 
és meghatalmazza az elnökséget, hogy a vonatkozó jegyző
könyvet a székesfővárosi m, kir. pémzUgyi.gazgatóságnál irja  
alá.”

A közgyűlés ;\z előterjesztett határozati javaslatot egy
hangúlag elfogadta.

Elnök Indítványára a közgyűlés a múltban érvényben 
volt eljárási szabályokat az 1941. évre Is fenntartja. .Ezek a 
következők:

a) Az adóközösségi járulékok mindenkor a tárgyhónap 
10. napjáig fizetendők.

b) A kéthavi átalányösszeggel hátralékban levő tagok 
a:-, adóközösségből kizárhatók.”

A napirend következő pontja a tisztikar megválasztása

Kő-römi
b é l y e g z e t t  k a p h a t ó .

F R I E D
e s z t e r g  á l y o s
KIRÁLY U. 44. TEL: 224-804

I Garantált, tiszta cukorból főzött valódi
m álna- és m eg g yszö rp , narancs 
és cltrom lzti szö rp ö k  K aphatók

R. CIMERER ILONA, Vili , Baross-utca 113. Telefon; 140-297
volt. A javaslatot főtitkár terjesztette elő,, eszerint 

Elnök: Mészáros Győző.
Alelnökük: Szabó Sámuel és vitéz Berttia Gyula,
Kivető bizottság: Küvess.v Gézái, Dr. Stransz Vilmos, 

Len/dvai József, Patat Lajos, Ottó Dezső. Bauer György.
FeiszólamlásI bizottság- Bokros Lajos, Gcbauer Béla. 

Paulin Lajos, Steuer Lóránd, Tarján Vilmos. Tihaméry Kal
már}.

A Közgyűlés az előterjesztett javaslatot egyhangúlag el
fogadta, mire elnök a felsoroltakat az adóközösség megvá
lasztott tisztikarának jelentette ki.

A megválasztott tisztikar ezután az előirtott fogadal
mat letette és pedig elnök a pénzügyigazgatóság képviselőjé
nek kezébe a többiek pedig elnök kezébe, A letett fogadal
mak aláíratván,

Bauer György javaslatára elnökség kén-elemmel fordul 
a Pénzügy Igazgatósághoz a hátralékos adóátalányok egyenlő 
részletekben való lerovásához

Elnök a közgyűlést berekesztette, 'Iparos segédek jutalmazása
A m. ldr, kereskedelem, és közlekedésügyi miniszter ur 

a Budapesti Kereskedelmi cs Iparkamalra területén a minisz. 
ler ügykörébe tartozó iparok valamelyikét gyakorló iparosok
nál hosszabb idő óta inegszaikitás nélkül alkalmazásban álló 
és minden (tekinti { ivén érdemes, idősebb iparossegédek ré
szére az 1941. évben 12. egyenkint 100 (egyszáz) pengőnyi 
jutalmat adományoz,

A kamara ezekre a jutalmaikra ezennel pályázatot hirdet,
A jutalmakra csak olyanok pályázhatnak, akik
a) fogadó, szálló, penzió. vendéglő, korcsma; kifőző-üz- 

let; kávéház, kávélmérés ipart gyakorló iparosnál mint iparos'- 
segédelc állanak alkalmazásban,

b) Jelenlegi munkadójuknál megszakítás nélkül legalább 25 
év óta vannak alkalmazásban

c) Negyvenötödik életévüket betöltötték és
d) Akik sem a miniszter úrtól, sem hivatali elődjétől jutal

mat vagy elismerő levelet: még r.em kaptak, sem pedig szol
gálati érdemeik elismeréséül legfelsőbb kitüntetésben nem ré. 
szegültek.

Minden pályázó segéd köteles pályázati kérvényéhez csa
tolni :

ni) Munkaadója nyilatkozatát arról, hogy mennyi Idő óta 
van jelenlegi munkaadójánál megszakítás nélkül alkalmazva s 
hogy alkalmaztatásán-/k egész Ideje alatt — különösen a for
radalmi idők és a megszállás alatt —  kifogástalan és nemzet
ül! magatartást tanúsított.

b) a rendőri hatóság erkölcsi bizonyítványát árról, hogy 
államhiiség és egyéni megbízhatóság szempontjából nincs el
lene kifogás.

A pályázatok a fentiek szerint felszerelve a folyamodók 
vagy megbízottjuk által lehetőleg személyesen adandók át a'

Kávéházak számára nélkülözhetetlen!
Időt és pénzt takarít meg, ha a jólbevált, világhírű

„ALEXANDERWERK"
Nagykonyhagépeket használja. Okvetlenül te
kintse meg gépeinket a Budapesti Nemzetközi 

Vásáron
Vezérképviselet:

E R D Ő S  P Á L
hús- és élelmiszeriparigép nagykereskedő 

BUDAPEST. IX, MESTER U. 57.
Telefon ; 342—946.
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E l i s m e r t e n  a  e g j o b b

¥  I U M £ I kávé, tea
FIUMEI KÁVÉBEHOZATALI TÁRSASÁG 

Központ: V, Gresham-i olofa Telefon: 185 — 93?

Budapesti Kereskedői mi és Ipa í-kamara titkári hivatalának 
vidéki pályázók föly (lmodványai Icai alkalmaztatásuk egész 
ideje alatt — külön postán is beküldhetik.

A pályázat határideje 1941. május hé 15.

15 százalék a munkabérpótlék 
mértéke 1941 május 1-től

A Budapesti Közlöny 1941. április 22-i számában jelent 
meg ,.a m. lcir. minisztériu>mn:lk 2.980—1941. M E. számú 
rendelete az iparban (kereskedelemben). valamint a bányá
szatban és kohászatban a munkabérek újabb szabályozása 
tárgyában”, melyet az alábbiakban közlünk:

ltA  m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939:11, 
te. 112. §-ában kaiiott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli.

!• §.
Az iparban (kereskedelemben.) valamint a bányászat

ban és kohászatban a munkabérek szabályozásáról szóló 
7.290—4940. M. E. szánni rendelet 3. §_4nak első bekezdése 
és 4, §-ának első bekezdése akként módosittalik, hogy a bér
pótlék mértéke tizenöt százalék.

Az előző bekezdésben foglalt rendelkezést a Magyar 
'.Szórt Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi országrészre 
azzal a eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 7.290— 1940. M E. 
száma rendelet 3. §_ának első bekezdésében meghatározott 
bérpótlék mértékei nyolc százalék. A 4.400—1941. Ip. M. 
számú rendelet 3. §-ának ettől eltérő rendelkezései hatályu
kat vesztik.

2. § •
Azt az összeget, amellyel a munkaadó a 7.290—1940. 

M. E , számú rendelet hatálya, alá tartozó alkalmazottjának 
'egységbérét az 1940. évi október hó 5. napján érvényben volt 
megállapodás vagy szokás (gyakorlat) alapján járó egység- 
bér összeget meghaladóan felemelte, a bérpótlékba be lehet 
számítani.

3. §.
A jelein rendelet az 1941 évi május hó 1. napján lép 

hatályba,
Budapest, 1941. évi április hó 19-én.

Bárdossy László s. k 
m. kir. miniszterelnök.”

Oftier Márton tojásnagykereskedö
(Springut Henrik utóda)

Szamos budapesti kanéhoz élterem és vendéglő 
állandó szállítója

Budapest, VI.. Vasvári Pál ucna Bt — T el,:  *27-009

Hávikázi és éttetmi a&toszok
, fehér és színes kivitelben,

SzinHpomatos kecli a&coszok
a legszebb mintékban 

. legelőnyösebben beszerezhetők
K0LLIN TESTVÉREK textilnagykereskedö cégnél

Budapest. V., Szt. István tér 5.
Telefon: 1-892-92.

Ti ̂aUSSÔUPTT" ~ V9'WIOVBÍ

EtEZOSYáll Pi2S^y>ÜR
VI1.. Almóssy utca 3. Telefon 423 5 9 4 .-  O SIN O  -  FOR-YOU

lCitenweti esz ettdd napp idd! . . . Tdz
kipán 1Ő0 é\/! . . . Í hhpi idd éta iát 
el bennünket pondüzd fiüsbölttivalévczl a 
Dokánpiövedék. tz  a csaknem évszáza
dos tapasztalat kötelez is. 1/lappppakot- 
latu dokánpve^pészek és szakéctdk sete- 
pe évtizedek éta igyekszik a lepzama- 
tosaöö és lepizleleseöö dokánpleveleket 
összekázasitani, amip vépte siketült mep- 
találni az igazit. !íéstol{ák mep a 
nemzetközi lfását Uetpszinen töltött 
uásáti MempUis-Upatettáit. A dokánp- 

eapenetika csodává / • • #
A rendelet szerint tehát 1941. május hó 1-től kezdve 

az 1940. október hó 5 napján érvényben volt munkabérekre 
15 százalék munkabérpótlékot kell fizetni, illetve a múlt év
október 5-ével kötelezővé tett 7 százalék pótlékot ez év má
jus 1-től 15 százalékra kell felemelni.

A rendelet által engedélyezett —, és a törvényes levo
násokat feltüntető munkabértáblázat testületünk irodájában 
megszerezhető.

Figyelmeztetjük, hogy egyes munkáskategóriák a kere
seti adó és OTI járulék szempontjából magasabb osztályokba 
kerültek. — A kereseti adó változást a május 25-én esedékes 
) bet meny jegyzékben kc/ll keresztülvezetni, az OTI járulék
változásokat pedig 8 nap alatt be kell jelenteni.
- t M M W V n *  j M i w i n  ' .u B a a B B a a n u B c a D o  — — i w r r i r i — n r i i — i —  ■ —— — r r m r

1839 m i
1 Ű Z  í w

BRAUN LIKQR-BRANDY 

MÁRIA TERÉZIA-BRANDY 

ST. HUBERTUS LIKŐR 

KECSKEMÉTI BARACKPÁLINKA
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A la p íto tt  18ö/\ é vb e nE N N E F E L D
jé g sz e k ré n y g y é r

I ,  D l ,  Ó utca 6. T e l e l ő i :
Szab. jégszekrények, sörkimérő készülékek 
autóm, elektromos hűtőszekrények és hű

tőkamrák
Címre ügyelni: csak Ó ucca 6.

HM
Jéghütéses és 

önm űködő elektromos 
fagylaltkészi tőgépek 

konzervótorok és 
jégkészitők

Kedvező fizetési feltételek ! 
Árjegyzék ingyen és bérmenlve

Ipari ügyek
Cukrászipar! készít menyek árának felemelése.

Az Ál-ellenőrzés Országos Kormánybiztosa f. é. április 
4-én 102.509. VI. sz. a. megengedte, hogy a ciikrAsziparesok 
a nemes anyagokból készített cukrászipari termeltek árát az 
alábbiak szerint felemeljék: mignonok, dessertek tortaszele
tek és egyéb sütemények árát darabnnklnt legfeljebb 2 fil
lérrel, az édefs teasütemónyek árát kg.ltént legfeljebb 20 fil
lérrel és a fagylalt árát literenként legfeljebb 30 fillérrel, .— 
A inig.-.onolt súlya darabonkint 3 dkg-nál a dessertek súlya 
darabonkint 4 dkg-nál, a tortaszeletek súlya darabonkint 6 
dkg-nál, a krémmel töltött, vagy cukormázzal bevont torta
szeletek súlya darabonkint 6.5—7 dkg-nál kevesebb nem lehet.

A viszonteladók, vendéglátó üzemek (espressók. kávémé 
rők és kifőzök, valamint cukrászsütemények eladásával fog
lalkozó egyéb üzletek) jelenlegi eladási áraikat csalt a cuk- 
íószipaTosolt által felszámított ártöbblet összegével emelhe
tik fel,
A kávéházi árak revíziója.

Az elöljáróság határozata szerint a testület elnöksége 
az Ái-ellenőrzés Országos Kormánybiztosához felterjesztést 
Intézett. A testület elnöke, a szállodás és vendéglős 
ipartestiilet elnökségével együttesen személyesen is eljárt. 
— Az eredményről testületünk tagjait annak idején* értesítjük.

Tisztujitás a Baross Szövetség vendéglátó ipari csoportjában.,
A Baross Szövetség vendéglátó Ipari csoportja f. é, áp

rilis 7-én tartott taggyűlésén az 1941—42. évekre közfelkiál
tással Kövess.v Gézát ipartestliletünk elnökét, alelnökké Ti- 
haméry Kálmánt, Ipartestliletünk előljáróságl tagját, választ
mányába pedig Gebauer Béua elöljáróság! tagunkat válasz
totta meg.
A Balatoni Szálloda és Penziótulajdonosok egyesületének

tisztújító közgyűlése, mely f. é. ápriilis hó 18-án tartatott 
meg az, egyesület elnökévé újból Oláh Gyárfás Mihályt vá
lasztotta meg. Az ugyanez alkalommal beterjesztett jelentés 
bizonyltja azt a nagy és nehéz munkált, amelyet, az egyesület 
Oláh C^írfág Mhály vezetése mellett a mostani nehéz idők- 
l>en a Balaton kultusza érdekében teljesít.

A Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, V i l i . ,  József k rt. 38.

ezúton közli igen tisztelt ügyfeleivel, hogy
kávéban  és teában

bár ezekben a cikkekben utánpótlás nincs, bosszú Időre 
elegepdő 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 hü marad ahhoz a régi elvéhez, 
hogy a minőségek színvonalát változatlanul fenntartja ée 
ezért felhívjuk igen tisztelt Vevőink szives figyelmét, hogy 
kávé és tea beszerzésnél annak elsőrendű minőségére figyel
jenek,
Taleffon : 139—277 Saját pőrkölde.-

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, X V. Cserei-u 14.
Telefon: 2-916-86, 2-968-94.

ő s a k i s 1

kártyát
Uj telefon: 426—117.

B erkovifs
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

B u d a p e s t ,  VII. Sip utca 4.
U  I D E I # Telefon: 223—891.
f i  1  K  E  K ifj. Grünwald Mór

Ferenc Jó zse f ra kp a rt 6 .
Telefon: 183 439- — Ü v e g  é s  p o r c e l l á n

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

javítások
G l o b i t t  l i t v á n

Réz és ffémmUves üzeme
Telefon: 330-744.

Asztalok, székek biliárdok
és kellékek, alpakka-télsák, teáskannák, evő
eszközök. kertibulorok. sörkimérők, boiki. 
mérőaszlalok Uj á s  h l l in A I I  állapotban

H EX N*E R Ü zletberendezés! v á lla la t  
________  B u d a p a s t ,  V I., K lrály«w tca a s .  aaám

NAGY IGNÁC c ik k e k  ■
'• lé s t  

r a k tá r a
BUDAPEST. V II., KAROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m. : borszivaltyuk, 
Kürőgépek, palackok, parafadugók.címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-343.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII, Röklc Szilárd-u. 31.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., K azin czy-u tca  5.
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