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November 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzletbér 
eflJső részlete.

November 5.ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m. lcir. Pénzügy igazgatóságnál kávé és tea (készleteiket azok, 
akiknek 39130: évi októhfer 8. án készletük volt, ez egészben, 
vágj' részben megvan, de a feloldási illetéket még nem rót
ták Le.

November 5-ig be kell jelenteni a kakaópor-, kakaó- 
massza, csokoládégyurma október 31-iiki készletét a m. ikűir. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6.).

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

November 10-ig tartoznak az adőközösség tagjai megfi. 
zetmi november havi forgalmi és fényüzési adóátalányukat.

November 15-ig fizetik a fényüzési adót azok, aíkik nem 
tagjai az adóközösségnek.

November 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 
levő kávéházak vigalmi adója.

Noveniher 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 
levont kérésti_, külön., rokkantellátási és hadfelszerelési adó.
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A kávétapKri masterrixega anyaga. Kapható az ipar
testület irodájában.

November .'■‘0-ig be M l jelentetni a családvédelmi pénz
tárnál, ha a személyzet létszáma oly mértékben c.-ökk n1. 
hogy az üzem a biztosítási kötelezettség alól kieisik.

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

1941. évi kötete.
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Elöljáróság! ülés
— 1941. október 3. —

A helyzet úgy alakult, hogy a  szeptember elején tar
tott előljárósági ülés óta hosszabb idő telt el, ami azt jelem- 
tette, hogy igen sok felvetődött kérdés került az októberi 
ülés napirendjére.

Az előljárósági ülésen rész tvettek: Kövessy Géza ipar. 
testületi elnök, dr. Ivállay Albert sztfőv. főjegyző, iparható
sági biztos, Mészáros Győző diszelnöki, Bauer György, Bok
ros Lajos, Deák Sándor, Klauber József, Kraszner Menyhért, 
Kreiner Pál, Ottó Dezső1, Patat Lajosi, Steuer Lóránd, Dr. 
Strausz Vilmos, Weingruber László előljárósági tagok és 
számvizsgálók, Dr. Havas Nándor főjegyző, Donath Andor 
aljegyző jegyzőkönyvvezető.

Élnek az előljárósági ülést megnyitotta. A megjelentek 
üdvözlése után az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bok
ros Lajos és Kraszner Menyhért előljárósági tagokat kérte 
fel. Végül bejelentette, hogy Szabó Sámuel, vitéz Bertha 
Gyula alelnökök, Grosz Ödön, Gebauer Béla, Paulin Lajos, 
Dr. Szász Elemér elmaradásukat kimentették.

Az 1941. évi szeptember 4-én tartott előljárósági ülés 
jegyzőkönyve bemutattatott és helybenhagyhatott.

Napirend előtt
Ottó Dezső kéri! elnököt, hogy a záróra újabb rendezése 

ügyében járjon el, mert a mai helyzet sérelmes és tartha
tatlan.

Elnök a felszólalás tartalmához hozzájárul, annál is in
kább, mivel a záróra újabb rendezése ügyében a vendéglős 
ipart estülettel egyidejűleg már jó pár nap előtt előterjesz 
téssel fordult a kereskedelemügyi miniszter úrhoz. Sérelmes, 
hogy 160 kávéház közül mindössze 20—30 tarthasson éjfél
te tán 3-ig nyitva.

Főjegyző jelenti, hogy iparengedélyt kapott és uj tag 
ként beiktattatott. Zsiska Béla (Lukácsfürdő), üzletét meg
szüntette és kilépett- Fried Jenő (Mienk).
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A legutóbbi eljárósági ülés óta elhunytak:
Rajna Rezső ipartestületi tag,
Sachs Ödön volt ipartestületi és előljárósági tag, az egy

kori Palermó kávéház tulajdonosa,
Németh Gyula a Férfiszabó Ipartestület elnöke.
A hátramaradottakhoz a testület részvétiratot intézett, 

mihez az elöljáróság sajnálatának kifejezésével hozzájárult.
Tarján Vilmos elöljáróségi tag üzletét átadta és ennek 

következtében előljárósági tagságáról lemondott.
Dr. Strausz Vilmos sajnálattal veszi tudomásul Tarján 

Vilmosnak az ipar és a testület kötelékéből való kiválá
sát. — Sok éven át volt 'az elöljáróság tagja, úgy ebben a 
munkában, mint ipari működésében nevet szerzett magának. 
Megválása nem közömbös reánk és fájdalommal búcsúzunk 
tőle.

Elnök teljes mértékben magáévá teszi az elhangzotta
kat, mire az elöljáróság hozzájárulásával kimondja, hogy 
Tarján Vilmossal a testület búcsúját levélben közli.

A játékdijak felemeléséhez az Árellenőrzés Országos 
Kormánybiztosa hozzájárult, mit az elnökség körlevélben kö
zölt a tagokkal.

Weingruber László a dominójáték dijának emilését kérdi, 
mire

Elnök közli, hogy az áremelés erre nem szól.
A százalék felemelésével kapcsolatban főjegyző jelenti, 

hogy a testület felhívására az áremelés végrehajtását egyes 
tagok késedelmesen közölték. Kívánatos, hogy az ilyen be. 
jelentések pontosan történjenek.

Az időközben engedélyeze't áremeléseket és árszabályo
zásokat és pedig

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya

. -4>\. > t VA.'f. y.

S Z E N T
I S T V Á N
CSÜLflDI SOR
1 l/s literes 
zárt palackokban

a) a szeszes italok (pálinkák, likőrök) árának szabá
lyozásai;

b) primőrök (szárnya®, harcsa és ponty) ármegállapí
tása;

c) perec eladási árának megállapítása; és
d) a borárak tárgyában kibocsátott árkormánybiztosi 

rendeletéket a testültet körlevélben hozta a tagok tudomá
sára.

A pezsgő árának rendezése ügyében újabb előterjesz
téssel fordultunk az Arelleviörzés Országos Kormánybizto
sához, reméljük ezúttal sikerrel.

A kávékeverés és árak ügyében főjegyző jeleníti, hogy 
az árkormánybiztosság tudomásul vette, hogy a kevert kávé 
árát az 1939. október 11-én engedélyezett árkalkuláció sze
rint állapítsuk meg. Azonban a készletek csökkenésével to
vábbi messzemenő keveréssel kell számolnunk, így ezek 
árának megállapítása tárgyában újabb javaslattal fordulunk 
az árlcormányiztos úrhoz.

Patat Lajos a kávébesaerzés nehézségeit teszi szóvá.
Steuer Lóránd a készítetek igénybevételét kívánja.
Iireiner Pál szerint nem helyes, hogy egyik a másik ro

vására kávét vehessen.
Elnök: egységes keverési előírást kellene érvényesíteni.
Mészáros Győző feleméüli, hogy a legutóbbi napokban 

jelentkezési felhívást kapott, amelyen a jelenlegi beszerzési 
áraknál jóval magasabb árak s z t o-epelnek. Feltételezi, hogy 
ennek valami alapja volt és igy a kávóárak megállapításá
nál ezeket a magasabb árakat kellene alapul venni. Amikor 
a kávékteverds szóba került, láttuk, hogy két; kategóriáról 
van szó, akiknek van kávéjuk és akiknek nincsen. Az üzlet 
vezetési* sok körülménytől függ. Van üzlet, amelybe fekve 
sénél fogva szinte bekiesik a vendég, van ahol a zene, a di- 
zöz vonz, van viszont olyan, amelynek egyetlen attrakciója 
a jó  kávé Az árkérdés két. részrl* oszlik: az egyik a kávé
ké verés, a másik a többi cikkek áremelése.

Kreiner Pál felveti a kérdést, mi történne, ha minden 
kávés egyformán malátát vagy rozst adna?

Dr. Strausz Vilmos úgy tudja, hogy a vendéglős ipar- 
tj istület részére kiutalt kávéból kávésok its kapnak. Meg kel
lene iállapitanii. hogy akinek készlete van, ebből ne igényel-
lessen. . . . . .  , .

Weingruber László: A testület mondja ki, hegy bizonyos 
iőponttól Wízdve a testültet tagjai csak 25 százalékos kávét
dhasoantk. ...........  , ,. . ,.

Dr. Kállay Albert felhívja az elöljáróság figyelmet, 
iogy a hatóság a beérkező készleteket már eddig is az er- 
e szorult iparágak között osztotta szét. Czérna-akcio a sza. 
óknál, szappan st.b.) Kérelmezni lehetne a ^beerkezo kész
eteknek a kávésipar részére való rendelkezésre bocsátását, 
ügytelmeztot mindenkit arra, hogy az előirt árakat tartsa 
ie drágábban senki ®e vásároljon. .

Elnök: dr. Kállay figyelmeztetését köszönettel veszi
udomásul és l-bben az értelemben fordul a közellátási mi- 
dszterhez. Megjegyzi .hogy értesülése szerint egy arany
ág kis mennyiségű kávé érkezett be és ebből a vendéglősök 
s igen keveset kaptak, úgy hogy alig ju t valami egy-egy 
elei ítkpző re,

Ezek után o kérdés felett a vitát barekesztet te.
A központi vásárcsarnokok igazgatósága közölte, hogy 

vásárló vállalatok részére f . é. november 1-től . . . . .  , . . . . .  ... , _ a. vonatkozónagyban vwmrj v ui iciiat v/rv i uoztviv x•
:zdve „Vásárlási igazolványokat” vezet be. 
indélfcezéseket körlevélben közöltük.

Ugyancsak körlevélben hivta fel az elnökség a icartar-
i  f  .  * * 1 .  I _i  1 — .- ,1  te rm o  te lr  U f/1  A

betartására. .
Elnök rámutat az utóbbi napok folyamán hozott szi

gorú birói ítéletekre, nyomatékosan figyelmezteti a kartár
sakat erre a kötél)'zettségre. , .

Elmer Miklós ny. máv. főmérnök kavépotlot ajanl.
Az elöljárság az ügy megvizsgálásával az elnökséget

bizza meg.

Csak
v a l ó d i  G  E  S U  E  R  f J l T ' M T F R T

tartson
Rendelés: Telelőn 220 694.
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CrémanfRosé 
Transylvanla sec

A kenyérkiutalás ügyében
Főjegyző' jeí-nti, hogy a kiutalt mennyiségek általában 

fedezik a szükségletet Egyes panaszos esetekben a székes
főváros közélelímzési osztálya a konting! mseket felemelte.

A kereskedőim! és iparkamara a testület véleményét 
kérte a textiláruk használatának eloltása tárgyában. A 
testület — a jelien viszonyok mellett — ezt az elgondolást 
szívesen látja. A rendelkezés végrehajtása tekintetében bi
zonyos megbeszélésre Jmne szükség.

Patat Lajos már most szükségesnek látna oly értelmű 
testületi megállapodást, hogy a kávóházak a reggeli és 
uzsonnához abrosszal ne teríts!msto. Ez a korlátozás azon
ban az alkalmilag beállított fa , és pótasztalokra nem vo - 
natkozhatik.

Mészáros Győző, dr. Strausz Vilmos hozzászólásai után 
4iZ ettőljáróság Patat Lajos indítványát elfogadta.

Az iparban felhasználható pótanyagok ügyében a ke
reskedelemi és iparkamarához jelentésünket megtettük.

A kifli és zsemlye forgalombahozatala tárgyában a köz
ellátási miniszter ur azt közölte, hogy zsemlyének vendég
látó ipari üzemekben — az érvényben levő váltójegyek el
lenében való forgalcmbahcziatalát megfontolás tárgyává 
besizi.

A székteafőváros polgármestere f. é. október 15-én 
510450—1941. XV. u. o. sz. határozatával arra hivja fel 
tagjainkat, hogy a kiolvasott ujságpapiros és egyéb hulla- 
dékpapiros megvételére csakis a  Magyar Nyersanyagbesaetr- 
ző kft. jogosult.

A bár és mulatóüzemek fényiizési adójának felemelése 
és ezzel kapcsolatban az adó áthárítása tárgyában történt 
rendelkezéseket az 'elnökség körlevélben hozta az érdekeltek 
tudomására.

A székesfővárosi m. kiír. pénzügyigazgatóság f . é. ok
tóber hó 6-án 306175— 1941. szám alatt kelt végzésével kö
zölte, hogy üzletátruházás ksetén is meg kell fizetni a for
galm i adót.

Az iparban dolgozó változó keresetű munkavállalók na. 
pibérosztályba való' sorozása tekdr tétében újabb megállapo-
• dáslt kötöttünk, amiely f. é. szeptember 29-én1 lépVtt éleibe. 
A testület tagjait megfelelően értesítettük és kioktattuk, ^

Elnök javasolja, hogy teikiniH'ttel1 a fokozódó drágaság
áé, a testület alkalmazottai részére — amint más közületi'k- 
nél is már megtörtént — téli beszerzési segélyt utaljon ki. 
Ennek fedezeti' a költségvetés rendelkezési kiadások tételén 
meg van. _  ̂  ̂ _

Bauer György hozzászólása után
az elöljáróság utasítja elnököt, hogy a rendelkezésre 

álló ossz! g leirejéig 1— egy havi illetményeket meg nőni ha
ladó beszerzési segélyt folyósítson.

A kereskedelmi minisztérium határozata, mely szerint a 
magánközvetitők) működését 1941. december 31-én túl n^m 
engedélyezi, tudomásul vétetett.

A kei'eskedelmi és iparkamarának a korcsmák, kávéhá
zak és vendéglők létszámának korlátozása tárgyában telt 
kérdésére véleményt adtunk

Tojás cik“ lm l "áim Dobó saofloi
IX, Ráday ucca 35. Te lefo n : 187-420.
Fiók: Gömbös Gyűld ut 15 Telefon: 351-859.

1839 m i  
1 0 Z  í v &

BROUN LIKÖR-BRONDY

MARIA TEREZIA-BRANDY

Sí. HUBERTUS LIKŐR

KECSKEMÉTI BflRflCKPáLINKlI
rMnaraLnt̂ anaroBcn
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Aqaa vitae és egyéb likőr külön
legességek, főzelék és gyümölcs-  j 

konzervek

IM PERIA L F Ü G E K A V É
legjobb kávéizesitő. _ §  , Kérje mindenütt!
Gyártja: D1KK FiDÉL és TÁRSA, Budapest, XI.,

Ugyancsak' a kereskedelmi és iparkamara adta le véle
ményezés végett a Géműi szövetségitek, valamint a Kpr. szoc. 
Száll. Éttermi cs Kávéházi Alkalmazottak Szövetségének 
különböző munkás kérdésekben benyújtott javaslatait.

A választ főjegyző í.-merti t te  és ahhoz az előljársóág 
hozzájárult.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur f, é. .október 
15-én 93.06—11941. sz. alatt rendeletét adott ki, mely szerint 
a zenészeket és énekeseket >f. é. december 16-itól kezdje ügy
nökök utján szerződtetni tilos. Erre csak a szakmai egyesü
letek — telj értve az ipartestület eket is — jogosultak, akkor, 
is csak az csittben, ha ez a közvetítés díjmentes.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatban az elnökséghez két elő
terjesztés érkezett. Az egyik a müvószügynökök egyesüle
téé, amely az eddigi helyzet ffontartását célozza és ehez 
kéri a testület támogatását, a másik a Magyar Zenészszö.. 
vetségé, amely a rendelet akadálytalan életbeléptetését 
óhajtja.

Többek hozzászólása után, az elöljáróság kimondja, 
hogy a rendelet intencióit helyesnek tartja és ez okból an
nak életbeléptetése ellen felszólalni nem kíván.

Az Ipartestületi Munkaközvetítő szeptember havi műkö
déséről szóló jelentés bemutsiitatott és irattárba tétetett.

Elnök jelenti, hogy felhívást bocsátott ki egy mestie'r. 
vizsgálaira előkészítő tanfolyam létesítésére. Minthogy ed
dig 33 jelentkező van, a tanfolyam felállításának akadálya 
nincsen. A hallgatók tandijat fizetitek, amely a kiadásokat 
fedezi. így a testületnek csak hozzájárulására és erkölcsi 
támogatásra van szüksége.

Az elöljáróság elnök kezdeményezésiét örömmel vetsz! 
tudomásul és a tanfolyam felállításához hozzájárul.

A debreceni ipartestület átiratára, melyben a tanom- 
szerződése, segédlevél stb. pótáljának az iparos nyugdíj ja . 
vára való fordítását javasolta ,az elöljáróság dr. Kállay 
Albert inditvánvára a határozathozatalt; felfügkszti, amig a 
tervezett Vendéglátó ipari nyiigdijkötelezettség tárgyában 
döntés történik.

Végül bemutattatik a Magyar Vörös Kereszt Egyesüli‘t 
— és az ezt támogató kereskedelmi és iparkamarai — fel
hívások, amelyele e nemes cél támogatását kérik.

A testület a Vörös Kereszt részére 100 pengőt folyósí
tott, egyben felhivta a kartársakat úgy az anyagi támoga
tására, mint a megküldött plakátok kifüggesztésére.

A napirend ezzel véget ért, elnök az ülést berekesztette.

Kávéházak számára nélkülözhetetlen!
dőt és pénzt takarít meg, ha jól bevált, vitághirü

„ALEXANDERWERK"
Nagykonyhagépeket használja,

Vezérképviselet:
E R D Ő S  P Á L

hús- és éleimiszeriparigép nagykereskedő 
BUDAPEST. IX MtS’ER U. 75.

Telefon: 342-946

l/ezéckéfu/Uelet i Sfxts-t,4.
Telető «-• 183-289

fi pénzügyigazgatásáé átirata 
az általános forgalmi adó kul- 

! csának emeléséről és az fizlet- 
! átruházás forgalmiadó kötele

zettségéről
A székesfővárosi m. ldr. Pénzügyigazgatóság a követ- 

lq íző átiratot intézte ipartestül etünkhöz:
3®.675—1941. szám. II. a.

Tárgy: Az általános forgalmi adó (adóváltság és
fényűzést adó) kulcsainak felemeléséről, valamint 
a forgalmi adók jogszabályainak módosításáról és 
kiegészítéséről szóló 3700— 1941. M, E. számú ren
delet végrehajtása tárgyában kiadott 116.000—1941. 
P. M. számú rendelettel kapcsolatos intézkedést>k.

A 3700— 1941. M E. számú rendelet 11. és 12. §-a, il
letve a 116.000— 194;li P. M. számú rendeld. 14. és 15. §_a. 
uj, i l t ’töleg kiegészítő általános forgalmi adókötelezettséget 
állapit meg. A hivatkozott §-ok érteimében általános for
galmi adó alá esik, valamely vállalatnak teljes egészében, 
történő visszterhes átruházása, függetlenül attól, hogy az 
átruházás alkalmával árukészlet átadása történik-e és az 
árukészlet a kereskedelmi forgalomban forgalmi adóköteles, 
vagy sem. Az általános forgalmi adót a teljes ellenérték 
után — a vállalat vagyonösszeaségéhkz tartozó árarak'tár, 
berendezés, felszerelés követeléseken kivul még a cég üzlet
helyiség, üzleti titkok, védjegy, mintahasználati és a válla
latnak esetleges egyéb kizárólagos jogosítványaiból szárma
zó ellienérték — után kell megfizetni, tekintet nélkül arra, 
hogy az egyébként általános forgalmi adóköteles üzlet átru
házás után esetleg okirati illeték is jár.

A hivatkozott rendeletnek a fenti rendelkezés annyiban 
tartalmaz uj szabályokat, hogy az üzletátruházás ellenér- 
ítéke után általános P rgalmi adót akkor is mpg kell fizetni, 
ha a vállaltat forgalmi adóköteles üzletekkel nem is foglal
kozik. Nem lehet levonásba hozni az el!| mértékből azoknak 
az áruknak az értékét, amelyek esetleg valamely váltság- 
rend) le t hatálya alá tartoznak A forgalmi adókulcs 2 szá
zalék.

Kimondja a hivatkozott rendelet, az iipari és kereskedel
mi vállalatoknak a jogosítványok, a kizárólagos mintahasz. 
fiálati jog, a termelési jog értékesítése közbön, illetve a jo
gosítványok használatának lemondásáért és az üzemszünete
léssel éléit bevétetek, valamint a találmányi szabadalmak 
hasznosításából származó bevételek általános forgalmi adó
kötelezettségét. Az általános forgalmi adókulcsa 5 százalék.

A fent felsorolt általános forgalmi adókötelezettek a 
i30.000— 1921. P. M. sz. rendelet 63. § alapján tartoznak 
az illetékes terű ’éti forgalmi adóosztálynál a rendelet élet
belépésétől számított 30 napon belül, vagy az általános fór. 
galmi adókötelezettség beálltától számított 30 napon bélül 
írásban bejelenést tenni. Aki ezen be jelentési kötelözetlbégé
nek eloget nem lenne és cselekménye súlyosabb elbírálás 
alá nem esik, a kir. pénzügyigazgatóság a 116.000—1941. 
P. M. számú rendelet 18. § a alapján 20 000 pengőig terjed
hető szabálytalansági birsaggal fogja sújtani,

A szabálytalanságok elkerülés!' végett felkéri a kir.
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pénz ügy vgazga t óság, hogy tagjait a fenti rendelkezésekről 
meglelem módon (szaklap, körlevél stb.) értesíteni sízivl's- 
kedjék.

Budapest, 1941. évi október hó 6-án.
Kozocsa, sík. miniszteri t anácsos, 

pénzügyigazgató h.

Ipari ügyek
F. é. október 15. óla iparteslületünk elnöksége az aláb

bi körleveleket küldötte szét:
37!. sz. Mestervizsga előkészítő tanfolyam.
38. sz. A perec lj-gmagasabb ára. — Figyelmeztetés az 

árak  betartására,
39'. sz. A ]>oir árának újabb megállapítása. — Vásárlási 

Igazolványok bevezetése.
Figyelmeztetjük a kartársakat. hogy a köriévé'! kel 

gondosan tanulmányozzák és az azokban előirt intézkedése
kéit (bejelentéseket) a kellő határidőben tegyék meg.

Megjegyezzük, hogy az uj borárakat a bejelentés meg
történte után nyomban életbe lehet léptetni.

A mester- és továbbképző tanfolyamra való jelentkezé- 
■seket f. é nov. 4_ig meghosszabbítottuk. Az l'ddiigi jelent
kezések folyamár. 33 hallgató jelentkezett. Kérjük testüle
tünk tagjait, hogy a tanfolyamon való részvételre, arra jo 
gosult alkalmazottaikat hívják fjü.

Mestervizsga. F hó lb-én Szabó Samu bizottsági elnök, 
Paulin Laj-.s és Ottó Dezső bizottsági tagok, dr. Jeszenszky 
Gyula kamarai titkár részvételével, tizen tettek mestervizs
gát. A .üdültek — közöttük egy nő — a  vizsgát mindnyáján 
'-sikeresen megállották.

Figyelmeztetés! Nyomatékosan figyelmeztetjük kartár
sainkat, hogy az árlapok bejelentéséül, az árak betartására 
vonatkozó rendelkezéseket szigorúan tartsák be és személy
zetüket megfelelően oktassák ki.

Vásárlási igazolványok. November 1-től a vendéglátó 
iparosok a Nagyvásártelepen csak a vásártielkp felügyelő- 
•ségl* által kiállított fehér színű igazolvánnyal1 vásárolhatnak

Hulladékpapiros felhasználása. A székesfőváros polgár- 
mestere f. é. október lő-én 510.4EO—1941, XV. ü. o. számú 
határozatával arra figyelmeztet, hogy a selejtezett hul. 
ladékpapiroklat (kiolvasott újságokat) az 19-10. évi 28.000— 
1940. Ip. M. r  üdéiét- értelmében az 500 kg.nál nagyobb 
mennyiségben csak a Magyar Papirosipari Nyersenyagbe- 
■szerző kft;, veheti meg. Figyelmeztetjük K artá ja in k at arra 
hogy a kisebb 1 étetek! t  is — tekintettel a papirosgazd'álko

Billiárd-
dákók, golyók, bőrök, kizárólag saját készít
mény és ezek szakszerű javítása: EHRLICH 
JÓZSEF müesztergályos Z ombor, Kosuth L, u, 
11. Alapítva 1N55. Aranyéremmel kitüntetve. 

TEGYEN PRÓBÁT SAJÁT ÉRDEKÉBEN.

MEZÖGYÁNI PEZSGŐGYÁR
VII,, Almássy-utca 3. Telefon 423-594 -  CASINO -  FOR-YOU

Ofner Márton tajásnag/fosreskedö
(Spiingut Henik utóda)

Számos búd ipesli kávéhoz élterem és vendéglő 
állandó szállítója

B»«Upust, VI., Vasvári Pál ucr* 10. — Tel, 1 227-009
dás közérdekű voltára •—■ ajánlják fe'l a fent! cég bizomá
nyosainak és ne árusítsák' másoknak.

H I R E S€
Személyi hírek. Sajnálattal értesültünk, hogy testüle

tünk mindkét közibecsülésben áldó alelnöke: Szabó Samu
és vitéz Bertha Gyula betegek. Mielőbbi felgyógyulást és jó 
egészséget kívánunk mindkettőjüknek.

Halálozás. Stern Zsigmond, a TőzsdeUmffvt bérlője, tes
tületünk egyik legrégibb tagja, október 25-én. hosszú szán- 
védés után, 69 éves korában elhunyt. Temetési' október 26- 
án ment végbe a rákoskeresztúri temetőben. Elhunytál öz
vegye, gyermekei, vejei és menye, valamint unokái, nemkü
lönben a tisztelők és barátok nagy serege gyászolja. Steru 
Zsigmond1 több kávéházat vezetett, legutóbb a  tőzsde épüle
téből létezett Unió kávéházat. Ennek megszűnte után a 
Tőzsde büfféjét vette ár, melyet haláláig vezetett. Igaz ke
gyelettel búcsúzunk iparunk e szorgalmas, szerény tagjától.

Újévi ajándékok megváltása. Már most felhívjuk kar
társaink figyelmét, hogy a közeledő újévre ajándéktárgya
kat ne rendeljen)de. Ennek értékét, mint minden évben, 
ajánlják fel ipartestületünk muníklásjóléti céljaira.

Arcképes igazolványt a kézmüvesiparosoknak. A m. leír. 
iparügyi miniszter az ipartestületi tagok arcképes igazol
ványa tárgyában még 1939. májusában r, ndel ett ervezetet 
készített és a rendelettervezetet véleményadás végett vala
mennyi kereskedelmi és iparkamarának megküldötte. A ren. 
ckllettervezetre vonatkozóan a kereskedl'Imi- és iparkamarák 
véleményüket annakidején részleteiben dis előterjvsztettéki és 
általában úgy a kamarák, mint az IPOK az ipartestületi ta
gok arcképes igazolvánnyal való ellátását minden tekintet, 
ben hdlyeaelték, A rendeleittervezt rész'l 'teire vonatkozóan 
különféle észrevételek hangzottak lel, azonban úgy a  kama
rák, mint az IPOK a rendelet mielőbbi Iktiadását szükséges
nek tartották. Az iparügyi miniszter ellőtt jól ismertek azok 
az érvek, amelyek a kézművesipari érdekeltséget arra indí
tották, hogy az arcképes igazolvánnyal való ellátást szor
galmazza.

Most a szpgedi kamara felterjesztésében kérte az ipar- 
iigyi minisztert, hogy az átdolgozott rendelettervezet meg
vitatása céljából, a konüstedeílmi és iparkamarák és az IPOK 
bevonásával, mii ilőbb szóbeli értekezletet tűzzön ld.

Zwack likörgyár elsőrangú gin-t, whiskyt, ürmösbort 
(Vermouth) és kész cocktailt hoz forgalomba, amelyet bár
mely külföldi hasonló itallal egyenértékűnek ajánl a kartár- 
rak figyelmébe, FTnti 4 cikk sok külföldi markanál még 
iobb is. Mixelcshez páratlanok. Kérjen cocktail receptet. 
Fütyülős barackpálinkája a legjobb a maga nemében. Urn
áim versenyen kívül.

iéávéUázi és étteani afaaszcUt
fehér és színes kivitelben,

Szihny-ahtat&s- Uecii araszok
a legszebb minlákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

! KQLL1N TES’VÍREH loxtiiiinigyksreshcdíf cégnél
Budapest. V., Szt. István tér 5.

I Telefon: 1-892-92._____________________ ___
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Kávépótló
ügyében a szakma részéről sok olyan kívánság érkezett hoz
zánk, hogy a kávépótlékot olyan minőségben hozzuk forga
lomba, hogy a szemes kávéval keverve kávéfőzőgépen is 
forrázható és leszűrhető legyen. Hosszas kísérletek eredmé
nyeképpen a nehezebben oldható anyagok kihagyásával, 
kávépótlónkat sikerült úgy előállittatni, hogy az gépen for
rázható és __ ha kissé lassabban is — kitünően leszűrhető.

Egyébként az állandó kísérletek alapján közölhetjük 
igen tisztelt vevőkörünkkel, hogy az általunk forgalomba- 
hozott kávépótlékot sikerült a legutóbb megmintázott mi
nőséggel szemben még tovább tökéletesítenünk. Abból kész
séggel szolgálunk díjtalan próbaküldeménnyel.

Kávésok Áruforgalmi R.-T.
Budapest, Vili., József krt. 38.

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

vegyitermékek gyára R,-T.
B udapest, X lV . Csere i-u . 14. 
T e le f o n : 2-966-86, 2-958-94.

Berkevits
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

a  Kávésok

Csakis ■- -V v

Uj telefon: 426— 117.

INAGY IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST, V II., KAROLY KÖRÚT 9.

A já n lj*  d ú sa n  fe lszerelt ra k tá ré i, u m . : b o rsz iv a tty u k , 
szürőgépek, p a lacko k , p a ra fa d u g ó k ,c ím k é k  stb .

Telefon : 423 329. 423-363.

Asztalok, székek, biliárdok
é s k e llé k e k , a lp a k k a -tá lc á k , te á sk a n n á k  evő  
e szk ö zö k , kertib uto ro k, sö rk im érő k . bo ki- 
m érő eszta lo k ISJ 6 l  hasanált á lapotbon.

H E X N E R  Üzletberendezés! vállalat
________  B ud apest. V I., K irály-utca 25 . i s im

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

javítások
Q l o b l t  t l i t v á n

Réz és fémművé* üzeme
T elefon : 330-744.

Felelős kiadó: DR. GAÁL ENDRE. 
Lakása: Budapest, VTII-, Rökk Szilárd-u. 81.

Nyomta: Hoffmann és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Kaainczy-utca 5.

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

J Ö R G  L A J O Sdélvidéki tejgazdasági vállalatának
a régi, kiváló minőségű sajt, vaj és tejpor termékei 

Ismét kaphatók, budapesti egyedárusltój nál :
KÖZPONTI v AsARCSÓRNOK, 169-170. SZÁMÚ FÜLKE
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