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December 2-án d, u. 4 órakor a békéltotőbizottság segéd
tagjainak választása az jpartestület tanácstermében1.

December 5-ig megfizetendő a IV. negyedévi üzletbér 
második részlete.

December 5 ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi 
m. kir. Pénzügyigazgatóságnál kávé és tea készleteiket azo-k, 
akinek 1939. évi október 8-án készletük volt és ez egész
ben, vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem 
rótták le.

December 5-ig be kell jelenteni a kakaópor-, kakaó- 
Imassza, esokoládégyurma november 30-iki készletét a m. kir. 
kereskedelmi hivatalnál (V. Rudolf rakpart 6.).

December 6-ig megfizetendő a vigalmi adóközösségben 
nem lévő Kávéházak vigalmi adója.

December 10-ig tartoznak az adóközüsség tagjai megfi
zetni december havi forgalmi és fényüzósi adóátalányukat.

December 15-ig fizetik a fényüzési adót azok), akik nem 
tagjai az adóközösségnek.

Megjelent a
■ K« vasipari Tájékoztató

A kávótfparl msstervü*** anyaga. Kapható az ipar. 
teetület irodájában.

December 17_én (szerdám) dlu. 1 órakor előljárósági ülés. 
Dcember 20-ig befizetendő a vigalmi adóközösségben 

levő kávéházak vigalmi adója.
December 25-ig befizetendő a személyzet illetményeiből 

levont kereseti-, külön-, rokkantellátást és hadfelszerelési adó

Megjelent
a MAGYAR KÁVÉSIPARI ÉVKÖNYV 

194L évi kötete.
Kapható az ipartestület irodájában. Ára 4 P.

Meghívó.
A Budapesti Kávésok Ipartestületének elöljáró

sága folyó évi december hó 17-én (szerdán) 
délután 1 órakor a testület tanácstermében

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

Budapest, 1941. december 1.
Dr. Havas Nándor s. k. Kövessy Géza s. k.

főjegyző elnök

„Foglalt asztal"
A törzsvendég fogalma jóformán egyidejű a nyilvános 

étkezési üzemeik létezésével!. Kávéház törzsvendég nélkül 
és törzsvendég kávéház nélkül szinte el sem képzelhető. 
Kétségtelen, hogy ez a rendszer bizonyos forgalmi keretet 
biztosított a kávéházalunak, hiszen olyan vendégekről volt 
szó, akikre a kávéház biztosan számíthatott.

Ennek természetes következménye volt az, hogy a törzs
vendégek részére helyeket tartottak fenn és a „foglalt” táb
la került a kávéháznak arra az asztalára, ahol ez a közön
ség helyet foglalt. Ez ellen természetesen semmi kifogás 
nem merült fel évek hosszú során. Sajnos azonban az utolsó 
időkben a „foglalt” asztalok rendszere 'kezdett kávéházaink
ban túltengeni, mind több és több asztalra került tábla es 
az úgynevezett futóvendlég nem talált a kávéházakban he
lyet és kénytelen volt máshová menni. Ez főleg a varos 
közepén fekvő kávéházakban történt meg, olyannyira, hogy 
unár a nyilvánosság előtt is feltűnt és hatósági helyeken is

BUDPESTI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS 
TEJCSARNOK R. T.

Telefon: 2Z8-458. Sürgönyeim : Köztej.
350 FIÓK

árusítja a fővárosban és kör
nyékén

.KÖZPONTI" néven 
a kiváló minőségű ismert 

PASZTŐRÖZÖTT kanna 
é< palackMABTEJSZINT. k AVÉTEJ 

SZINT, TEJFELT, 
PASZTŐRÖZÖTT CSE
MEGEVAJAT YOGHUR- 

TOT
KRÉMSAJTOT stb.

TEJIVÓ CSARNOKOK

IV. Kecskeméti u. 5.
V. Erzsébet téri kioszk
V. Berlini tér 9,
VI. Teréz krt, 32,
Vl. Városliget,
(Vilma királyné úttal szemben



KÁVÉSOK L A PJA2

isizóvá-tették, hegy egyes kávéháziakban helyet nem lehet 
.kapni, holott a 'kávéház üres.

A tárgyilagosság szempontjából meg kell említenünk 
azt, hogy viszont megtörténik, hogy egy-egy vendég egy 
nagy asztal mellé telepszik, azt lefoglalja, esetleg hosszú 
időn át és árunál a szokásnál fogva, amely nálunk divatban 
van, hogy senki nem akar leülni olyan asztalhoz, amely
nél már más valaki ül, okkupái olyan asztalt, ahol 
6— 7 személy foglalhatna helyet és fogyaszthatna. Sok 
helyen az ilyen vendég ellen való védekezésül helyezik ol a 
(foglalt” megjelölést az asztalokra. Kétségtelen, hogy az 
igazság a középen van, nem lehet a kávéház összes asztalait 
lefoglaltatni, de viszont nem lehet kívánni azt sem, hogy 1-1 
nagy asztal, esetleg hosszú időn át, egy vendég rendelkezésé
re álljon és az üzleti eredmény eléréséből kizárassék. Két
ségtelen, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, mielőtt a 
hatóságok részéről valaminő intézkedés történnék. Végre is 
a kávéház nem színház és mulatóhely, ahol a vendég az elő
adás idejére a saját személyére szóló jegyet megváltja, És 
ahogy nem kívánhatja azt, hogy a szinház a szomszédos 
helyeket üresen tartsa, nem kívánhatja azt sem, hogy a 
kávéház a szükségesnél sokkal bőségesebb helyet bocsásson 
rendelkezésére.

Szükségesnek látjuk erre az -ibuzusra kantárjainkat fel
hívni azzal, hogy kellő tapintatos formában vessenek véget 
ennek a joggal Mpanaszolt jelenségnek.

Természetesen a vendégnek, különösen pedig a törzs
vendégeknek mindent meg kell adni, amire mód és lehetőség 
van. de minthogy a kávéházak nyilvános jellegű üzemek, 
nem lehet azokat zártkörű társaságokká alakítani, hanem
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kell, hogy az annak a közönségnek is rendelkezésére álljon 
és az is helyet találjon ott, aki nem látta szükségesnek meg
jelenését előre bejelenteni.

fclcóórsi Kövessy Géza

Az Erdélyi Nyereménykölcsön
Mire ezek <a sorok megjelennek, javában folyik or

szágszerte az Erdélyi Nyereménykölcsön jegyzésűn Nagyon 
természetes, hogy ebből az akcióból a magyar vendéglátó- 
ipar, — mely eddig is minden hazafias mozgalomban lelkes 
áldozatkészséggel vette ki részét, — nem maradhat ki.

Ez annál könnyebb és természetesebb, mert ennél a köl- 
csönjegyzésnél nemcsak a hazafias áldozatkészség dokumen
tálásáról és a polgári kötelesség teljesítéséről van szó, de 
hasznos és egészséges tőkebefektetésről!, sőt szerencsés ősét. 
ben vagyon-szaporításról.

Szinte felesleges kari ár salukat erre a kötelességükre 
figyelmeztetni és arra kérni, hogy amennyiben anyagi eszkö
zeik módot adnak, úgy mint a múltban most is vegyenek 
részt.

A kölcsön Erdély újjáépítésére szolgál, tehát olyan 
nemes és hazafias cél, mely minden magyar embert lelkese
déssel tölt ol. Ipartestilletünk elöljárósága, átérezve az 
Erdélyi Nyeremény-Kölcsön jelentőségét, a testület nevében 
5000 pengőt jegyzett.

Kérjük kart árjainkat, kövessék a testület példáját, és 
mindenki teljesítse kötelességét.

Elöljáróság! ülés
1941. november 26.

November havi eflőliárósági ülésünk az őszi influenzás 
idők jegyében állott. Elöljárósági tagjaink egy részét be
tegség tartotta távol és így aránylag kevesen jele intek meg 
az ülésen.

A résztvevők névsora a következő:
Kövessy Géza ipartestületi elnök, dr. Kállay Albert 

szív. főjegyző iparhatósági biztos, vitéz Bertha Gyula alel- 
nök, Boross Attila, Bokros Lajos, Gebauer Béla, Grosz 
Ödön. Kass Béla. Klauber József, Kreiner Pál, Ottó Detoső, 
Patat Lajos, dr. Strausz Vilmos, dr. Szász Elemér, Wein- 
gruber László előljárósági tagok és; számvizsgálók, Márton 
József a szakirányú tanonciskola igazgatója, _ dr. Havas 
Nándor főjegyző, Donáth Andor aljegyző, jegyzőkönyv, 
vezető.

Kövessy Géza elnök a megjelentek üdvözlése után meg
nyitja az elöljáróság ülését. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
Boross Attila és Patat Lajos előljárósági tagokat jelölte 
ki, majd bejelentettel, hogy Mészáros Győző diszelnök, Sza
bó Samu alelnök, Bauer György és Gál Arnold elmaradásu
kat kimentet ték.

Beimutattatott az 1941, évi október 23-án tarlóit elő-ijá- 
rósági ülés jegyzőkönyve, mely megjegyzés nélkül helyben- 
liagyatott.

Dr. Kállay Albert iparhatóság! biztos: Mild Istvánná,
fi*. Kreiner Teréz, Köröskényi Gábor, Schwarz Manfréd, 
Érti Lajos, Gichner János, Schwarz József, Börzsönyi J á 
nos, Lehotzki István, Weisz Lá.szló és Maár Emil segéd
vizsgát: tett tanoncokat segéddé a\atta és nclkik buzdító be
széd kíséretében segédlevelüket és munkaikönyvüket kiadta.

Dr. Kozocsa Mihály miniszteri tanácsost — székesfővá
rosi m. lcir. pénzügyigazgatóvá történt kinevezése alkalmá
ból a testület elnöksége levélben üdvözölte, mit ő lelvélben 
köszönt meg.

Az elöljáróság a kinelvezést örömmel vette tudomásul,

Csak
valód i G E S S L E R  A L T V A T E R T

tartson
Rendelés: Telefon 220-694
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az üdvözléshez teljes mértéiben hozzájárul.
Dr. Vájná Ede fővárosi tanácsnok elhunyta alkalmá

ból a testület őszinte részvétét fejezte ki, A megboldogult 
a világháborús időkben a székesfőváros közélelmezési osztá
lyát vezette és iparunk igaz barátja és jóakarója volt. 
Elnök javaslatára az elöljáróság részvétét az ülés jegyző
könyvében örökíti meg.

Főjegyző' bejelentette az iparelngdclyelk létszámában a 
ligutóbbi ülés óta bekövetkezett változásokat.

Iparengedélyt kaptak: Krizmanits János (Gyógyszerész 
kaszinó, V ili, Aggteleki u 27,), Luovits István (Corvin, IX. 
Ferenc körút 23 ), Mihajlovits Gyula (Lónyay, IX. Lónyay 
u. IS ,), Royal nagyszálló rt. (Royal, VII. Erzsébet körút 
49.), nemes Spolarich Károly (Metropole, VII. Rákóczi ut 
47.i.), Ujváry Rclzsö (II. Pasaréti u. 25.), Vass Vilmos (Bo
ráros téri, IX . Ferenc Ikiörut. 1,).

Üzletét megszüntette és a tagok sorából töröltetett: 
Kiss Márk (Boráros téri, IX. Ferenc körút l.)u

Oégváltozás: Wingruber Ignác és fia  (Edison) cégtu
lajdonos Weingruber László

A bejelentéseiket az elöljáróság tudomásul vette.
Stern Zsigmond, a teistüliet tagja elhunyt., özvegyéhez az 

elnökség részvétlevelet intézett. A testület egykori tagjai 
közül Káldor Fülöp és özv. Hajós Zsigmondné haltak meg.

Az elöljáróság a bejelentéseket őszinte fájdalommal 
vette tudomásul.

A szorosabb értelemben vett napirendi pontok tárgya
lása előtt

dr. Kállay Albert iparhatósági biztos szólalt fel és kö
zöltél, hogy a székesfőváros illetékes szakbizottságában pa
naszok merültek fel amiatt., hogy a fővárosi kávéházak 
nagyítészben — főtklép a belvárosi cs körúti kávéházakban 
•— a helyek lefoglalása és fenntartása már valóságos vissza
éléssé fajult és tarthatatlan helyzetet teremtett. Meg
történt, hogy egyik-másik kávéházban az asztalok 90 szá
zaléka „foglalt” jelzéssel volt megjelölvei. Végre a kávéház 
nyilvános étkezési üzem, kell, hogy a (közönség rendelkezésére 
álljon. Ha az asztalok lefoglalása az állandó vendégekre 
való tekintettel egészen nem is  szüntethető meg, nem is 
tűrhető, hogy a kávéház ekkluziv helyiséggé váljék. Kéri 
az elöljáróságot, hogy ezt a hivatalos helyen felmerült pa
naszt közölje a testület tagjaival és hívja fel őket a helyzet 
megszüntetésére.

Wingruber László szerint a kávést fel kell hívni arra, 
hogy ezt a figyelmeztetést személyzetével közölje

Patat Lajos javaisolia, hogv az asztalfoglalásokról ve
zessen minden üzlet nyilvántartást és a tulajdonos engedé- 
lye nélkül ntí lehessen asztalokat fenntartani.

Elnök teljes mértékben helyesli dr. Kállay felszólalását. 
Kívánatos lenne, hogy a testület tagjai a maguk jogkö
rében intézkedjenek!, mielőtt valamilyen hatósági rendsza
bály kiadatnék. A kartársakhoz ez értelemben felhívást in- 
'téz.

Az újévi ajándékok megváltása ügyében az elöljáróság 
ismételten felhívja a kartársakat. hogy vendégeiknek ne 
adjanak ajándékokat, hanem annak értékét adják a testület 
munkanélküli alkalmazottai és nyomorgó, tönkrement kávé
sok javára.___________
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Aqua vitae és egyéb likőrkülőn- 
legességek, főzelék és gyümölcs-  

konzervek
1M PERIAL F Ü G É K É V É
legjobb kávéizesitő. | Kérje mindenütt I
Gyártja: DIKK FIDÉL és TÁRSA. Budapest, XI..

E segélyek kiosztására — elnök indítványára — vitéz 
Bertha Gyula alelmök, Bokross Lajos és Ottó Dezső cüőljá- 
rósági tagokból bizottságot küld ki.

A zenészek közvetítését szabályozó miniszteri rendelet 
végrehajtása ügyében a testület, felszólította az Országos 

nász Szövetség vezetőségét, hogy a közvetítés ellátása 
ügyében tegyen javaslatot. E javaslat beérkezése után tár
gyalni fogunk.

Ottó Dezső ezt a kérdést nagyon fontosnak tartja, fog- 
lalli/ozni kell vele.

Főjegyző' jelenti, hogy a továbbképző tanfolyamra 17 
hallgató jelentkezett a szükséges hatósági engedély kiál
lítása folyamatban van és a tanfolyam december hó első 
napjaiban meg fog kezdődni'.

A közellátási miniszter urnák a szemeskávé kiutalásra 
vonatkozó döntése, melyben a testület tagjai szükségleté
nek fedtezését a gyarmatáru importőrök hatáskörébe utalta, 
tudomásul vétetett,

elnök azon bejelentésével együtt, hogy az importőrök 
ily értelmű felhívást kaptak

Az Árellenörzés Országos Kormánybiztosának a játék
dijak megállapítását tartalmazó határozata, — amelyet a 
knrtársakfkal már közöltünk — tudomásul vétetett.

E  kérdéssel kapcsolatban
Dr. Strausz Vilmos szóvá teszi a játékkártyák minősé

gének leromlását. Egy 11 pengőbe kerülő kártya egy játék 
alatt teljesen használhatatlanná válik. Úgy hallja, hogy á 
játékkártyagyár nem kap megfelelő ragasztó anyagot. 
Talán lehetséges volna, hogy a testület kérje fez anyag ki
utalását.

Talán lehetséges lenne a közönséget felhívni arra. hogy 
a kártyát ne „vágják'”, hanem francia módra keverjék. Így 
talán a kártyák hosszabb élettartama ól -lehetne érhető.

Fó’jegyzó' felemlíti, hogy a kártyaárak 1940. év óta 
nem változtak, csupán a bélyegilleték emelkedett. Nincs 
akadálya annak, hogv egy megfelelő ragasztóanyag kiuta
lását kérjük, a Piatnik céggel tárgyaljunk, esetleg a játék- 
dijak további felemelését kérjük.

A közúti közlekedés korlátozása miatt a testület előter
jesztéssel fordult a székesfőváros polgármesteréhez, mely
ben az éjjeli villamosforgalom kiterjesztését és rendszeresí
tését kérte.

A -székesfővárosi vásárcsarnokok igazgatósága a nagy
fogyasztók részére vásárlási igazolványokat rendszeresített 
és a burgonya és hagyma vásárlására utalványokat állít ki.

A vonatkozó tudnivalókat körlevél utján hoztuk a kar- 
társak tudomására. _ i

Az Árellenörzés Országos Kormánybiztosának a szikviz 
fogyasztási árát megállapító rendelete körlevélben hozatott 
a Kartársak tudomására.

Billiárdasztalok e l a d á s a .
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
A lp ak k a , ü v e g  és p o rea llán á ru  em 

b lém áva l is legolcsóbban

Fried Zslgmond és Fia
VI., lírály u. 44. Tel. 224-804, KölcsSnzés!

j 1tctcitképviselet: Bpest, IZ . (fótija u  4 . 

telefon.- 183-Z69 * *

A minimális kávéházi fogyasztás megállapítása iránt, 
kéréssel fordultunk az A rkermánybiztossághoz.

A testületi! elöljáróságnak a textiláruk használatának 
korlátozására vonatkozó határozat, úgyszintén az éló'ponty 
árának megállapítására vonatkozó döntés, valamint a kész
letben tartható cutoorkészlet mennyiségére vonatkozó infor
máció körlevélben hozattak a Kartársak tudomására.

Az Ipartestület elnöke az időközben felmerült kérdések 
egész sorát terjesztette az Árkormánybiztosság elé. A le
folytatott tárgyalások eredménye az Árkormánybiztosság 
határozatának kiérkezte után fognak a Kartársaik tudta -

* mására hozatni,
E  kérdéssel kapcsolatosan dr. Strausz Vilmos indítvá

nyozza, hogy a testűiéi a gyümölcskonzerv kiszolgáltatása 
tárgyában forduljon a Konzervgyárak képviseleteihez és 
-egyben e levelet mutassa be az Árfcormánybi-ztosságnak.

Grosz Ödön az adózás ügyében kér intézkedést, miután 
a mostani adó kivetések igen súlyosaik!, ogybem, indítványoz
za hogy kérjük a  főkapitányságot arra, hogy a jamboenge- 
délyeket legalább is két hónap tartamára adják tó.

Elnlök kijelenti, hogy az ügyekkel legközelebb foglal- 
Iktozi'k.

Az Ipartestület Munkaközvetítőjének október havi mun
kásságáról1 szóló jelentések bemutattattak és irattárba 
tétettek.

Főjegyző kijelenti, hogy a békéltetőbizottsági segedta- 
gok választása december 2-án fog a  testület helyiségében 
megtartatni. Ezen a testület tagjainak megjelenni nem kelll

Elnök hivatkozással az Erdélyi Nyereménykölcsön nem
zeti és hazafias jelentőségére, javasolja hogy az ipartestület 
saját pénztára terhére mgfelélő összeget jegye zzam, egyben 
felkéri a testület tagjait, hogy a maguk részéről is vegyenek! 
/részt ebben a hazafias mozgalomban és jegyzésüket nyil
vántartás céljából közöljék az ipartestület irodájával.

Az elöljáróság elnök indítványát egyhangú lelkesedéssel 
felfogadja és elhatározza, hogy az Erdélyi  ̂Nyereményköl
csön céljára a rendelkezésére álló pénztári készletekből 
5.000, azaz ötezer pengőt jegyez.

Elnök indítványára az elöljáróság a Katonák Karácso
nyára 100, azaz egyszáz pengőt szavazott meg.

A Kultúra és propaganda szövetkezet a Magyar vendég
látóipar története cimü mü erkölcsi és anyagi támogatását, 
illetőiéig 4000 pengős segély kiutalását kéri.

Az /elöljáróság az erkölcsi támogatáshoz hozzájárul, azon
ban a -kért segélyt megfelelő fedezet hiányában kiutalni 
rém tudja.

Bokros Lajos beszámol p. szakiskola felügyelőbizottsá
gának legutóbb tartóit üléséről, mely az iskola felszerelé
sének pótlását Ós megfelelő, jobb elhelyezését, kéri.

Elnök kijelenti, hogy a fel szeri és pótlásáról, gondosko
dik, a helyiség kérdése a munkaközvetítő államosításával 
kerül napirendre.

A tanonciskola tantestületének kérésére az elöljáróság 
80 százalékos beszerzési segélyt szavaz meg, melynek folyó
sításáról elnök fog intézkedni.

Az Érseki Szent József tanoncoithon segélyezésére az 
elöljáróság 50, azaz elven pengőt, utalt ki.

Főjegyző bejelenti, hogy elnök kezdeményezésére a tes-

I l k v A f l V A l l  kávéházi, szállodai 
H D l  és vendéglői, minden
nemű feWérnamüek, flanelltakarók íafljf VáhSZlíkbtB
Potyán Adolf és F is , Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7. szám.
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fület Vendéglátóipari korlátozások címmel összefoglaló fü
zetet ad1 ki, melyet Kartácsainknak meg fog küldeni. A be
jelentés helyesléssel vétetett tudomásul.

Több tárgy nem lévén, elnök az elöljáróság! ülést be
rekesztette.

Az íparjogositvónyolc korlátozásai
ról szóló rendelkezések 

kiterjesztése
Az év elején megjelent 1510. számú miniszteri ren

delet. arra vonatkozóan tartalmazott utasítást, hogy bármi
lyen árucikkel való nagykereskedés gyakorlására jogosító 
iparigazolvány, vagy iparengedély kiadása a törvényes fel
tételek igazolása esetében is megtagadható, ha az iipariga- 
zolvány vagy iparengedély kiadása a kivételes gazdasági vi
szonyok miatt közérdekből nem kívánatos. Ennek a rendel
kezésnek az érvényét az illetékes miniszter bármilyen más 
kereskedésire, vagy iparra is kiterjesztheti.

Ezzel a rendelettel kapcsolatban a Budapesti Közlöny 
november 4-i száma a kormány újabb 7.770—1941. M. E. sz. 
rendeletét közli. Ennek értelmében az 1510'. számú rende
letben foglalt rendelkezést az illetékes miniszter akár az 
ország egész területére, akár annak csak egy részére, bár
mely kereskedésre vagy iparra is kiterjesztheti

Ha az iparigazolvány, vagy iparengedély kiadása az__első 
fokú iparhatósága hatáskörébe tartozik és azt. a múlt évi 
rendeletok értelmében az illetékes miniszter engedélye nél
kül is ki lelhet adni, az iparhatóság az iparigazolvány, vagy 
az iparengedély kiadása tárgyában csak az illetékes keres
kedelmi és iparkamara véleményének meghallgatása után 
hozhat véghatározatot. Az iparhatóság véghatározatát az 
illetékes km-eskedeílmi és iparkamarával is közli. Az ipariga
zolványt, vagy az iparengedélyt adó veghatározat ellen az 
illetékes kereskedelmi- és iparkamara jogorvoslattal élhet. 

Az 1510. számú rendelet hatálya alá eső, illetőleg annak 
hatálya alá vont kereskedés, vagy ipar gyakorlását csak az 
iparigazolványt, vagy az iparengedélyt megadó, véghatáro. 
zat jogerőre való emelkedése után szabad megkezdeni

Ipari ügyek
Körlevelek: llpurdetstüV-tünik elnöksége legutóbb a kö

vetkező körleveleket küldötte szét.
41. sz. Burgonya és hagyma bevásárlására jogosító 

u tállványok rendszeresítése.

ICáuíUá-vi és éttumi afooszolc
fehér és színes kivitelben

Sz-Utnipunafos Űzeti akwsv&U
a legszebb mintákban 
legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIN TESTVÉREK fextiinagykereskedö cégnél
D;dcoest. V., Szt. István tár 5, 

Telefon 1-892-9*

MEZÖGYÁNI PEZSGŐGYÁR
Yl'.. Alaássy utca 3. Telefon 423 594. - CASINO -  FOR-YOU

O fn e r  Márton tojásnagykereskedő
(Springut Henik utóda)Smmos budapesti káoéhdz étterem és vendéglő 
állandó szállUófa

RiuUpefrt, VI.. Vnsvári Pál ue*e 10. — Tel. : 227-009

42. sz. Szikviz (szódavíz) árának megállapítása.
43. s a  Vászonabroszok használatának eltiltása

Élőponty legmagasabb fogyasztói ára. 
íRíalktáron liariiható cukorkészletek mennyisége.

H Í R E K
Előljárósági ülés.

Az 1941. évi december havi előljárósági ülés a köze
liedé karácsonyi ünnepre való tekintettel már december hó 
17-én (szerdán) déli 1 órakor fog a testület, tanácstermé
ben megtartatni. A napirenden lévő aktuális kérdéseikre 
való tekintettel kívánatos, hogy az elöljáróság tagjai mi
nél nagyobb számban vegyenek részt.
Újévi ajándékok megváltása.

Ismételten' felhívjuk kart.ársainíki figyelmét, hogy az 
újévi ajándékok megváltását; illetőleg a megváltás összegét 
a testületi pénzbeszicdö által bemutatandó ivén ajánlják fel, 
hogy módunkban legyen az ennek megtörténtél; tartalmazó 
plakátokat idejekorán kikézhesittetni.
Adóközösségi bevallások beküldése

Ismételten felhívjuk mindkét adóközösség tagjait, hogy 
a már szétküldött bevallási iveket és belépési nyilatkozato
kat pontosan kitöltve, legkésőbb f„ hó 8-ig küldjék vissza a 
testületi irodába.
A továbbképző' tanfolyam megnyitása.

Az ipari továbbképző, illetve mestervizsgára előkészítő 
tanfolyam megnyitása — a  szervezési munkálatok miatt 
némi késedelmet szenved és csak december első napjaiban’ 
fog megkezdődni. A megnyitás pontos idejét a résztvevőkkel 
idejekorán közli a tanfolyam vezetősége.
Segédvizsga.

November 24-én tartotta a testület tanoncvizsgáló bizott- 
pága vizsgáját. A vizsgára 9 felszabadulásra vár-ó tanone 
jelentkezett, azon Kövessy Géza elnök, Ottó1 Dezső és Paulin 
Lajos bizottsági tagok, Marton József igazgató, dr. Pclcz 
Béla és Szabó László szakiskolai tanárok vettek részt. A 

.jelentkezők valamennyien igen jó készültségről tettek tanú
ságot, úgy, hogy a f. é novemberi előljárósági ülésen vala
mennyien megkapták segédlevelüket.
Mestervizsga.

A változott gazdasági viszonyok folytán mind többen 
kivannak önállósulni és e végett mestervizsgára jelentkez
nék. Ennek következtében ez évben már 50-en tettek mester- 
vizsgát. November 28-án újra 8-an vizsgáztak. A bizottság 
tagjai Szabó Samu alelnök, Kövessy Géza, Paulin Lajos vol
tak, a kamara részéről dr. Jeszenszky Gyula titkár jelent 
meg.

Billlárd-
alákók, golyók, bőrik, k zárólag saját készít
mény és ezek szakszerű javítása: EHRL1CH 
JÓZSEF müesztergályos. Zorabor, Kosulh L. u. 
11. Alapítva 1855. Aranyéremmel kitüntetve.

TEGYEN p r ó b á t  s a j á t  é r d e k é b e n .
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Kartársak! Felkérünk benneteket, hogy Zwack Unicumja 
gyanánt ne mérjetek ki más italt se az UNICUM, üvegből, 
se másfajta üvegből, mert az Unicum szó a Zwack likörgyár 
kizárólagos védiegyzett tulajdonát képezi és e néven csakis 
valódi áru hozható forgalomba. Ha a vendég Unicumot kér; 
adjatok neki valódi Unicumot, mert Unicum néven más ke
serűt nem szabad eladni se Zkwack üvegből, se más üvegből.

Kévépóttó
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.
Budapesti Vlll.i József krt. 38.

1

1

Ifj. Grünwald Mór
Ferenc József rakpart 6.

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

II1 0

III 1 vegyitermékek gyára R,-T. 1
I 1 Budapest, XiV. Cserei-u. 14, 1 V “  Telefon : 2-966-86. 2-9*8-94. |

Berkevits
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 .

Gentry Caslnó Pezsgő
a Ceglédi Pezsgőgyár K. F. T . Cegléd 

H a h ó i A ffo n v a llk ö r
a Tatár Antal likörgyár : R a h 6  (Kárpátalja) 

Yezérképv: Karácsonyi Ferenc Telefon 29-38-21.

Uj telefon: 426— 117.

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

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti

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

Ismét kaphatók, budapesti egyedérusitójánál :
KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK, 169.170. SZÁMÚ FÜLKE
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