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Május 3-ig él kell számolni a finomliszt (tészta-) vál- 
tcjegyekikol.

Május 5-ig be kell váltani a cuíkforvásárlási igazolványokat 
Május 5-ig megfizetendő az 1942. év 1. negyedére (má

jusra) esedékes üzletbér első részlete.
Május 5-ig tartoznak bejelenteni a székesfővárosi m. 

kár. Pénzügyi gazgatóságnél kávé ás tea készleteiket azok, 
akiknek 1939. évi. október 8-án készletük volt és ez egész
ben, vagy részben megvan, de a feloldási illetéket még nem
rótták le. 1

Május 5ig be kiéli jelenteni a kakaópor, kakaómassza 
csokoládégyurnm március Jil-ilkS. készletét a m. kir. kereske
delmi hivatalnál (V,, Rudolf rakpart 6.)

Május 6-ig megfizetendő a vigalmi adólkiözösségben 
nem lévő aá\ éházak vigalmi adója.

Május 8-ig be kell jelenteni a biztosítási kötelezettség 
alá eső tisztviselőket.

Minden vendéglátó iparosnak nélkülözhetetlen a 
VENDÉGLÁTÓIPARI KORLÁTOZÁSOK 

(a vendéglők, kávéházak, Wávémérések (espreosók), 
penziók, kifözés-ctk korcsmák üzenn. és árkorlátozásar) 

Kapható az ipartegtület irodájában. Ára 3.50 P.
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Megjelent
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1941. évi kötete.
Kapható az ipartestüké irodájában. Ára 4 P.

Május 10-ig az adóközössóg tagjai tartoznak május 
havi forgalmi adóátalanyukat megfizetni.

Május 20-ig tartoznak a vigalmi adóközösség tagjai 
május hwi viglirui adóátalámyukat megfizetni.

Május 25 ig be kell adni a személyzeti kereseti adóra 
vonatkozó ilLetményjegyzékdket és befizetendő a személyzet 
illetményeiből levont kereseti-, külön-, rokkantellátás!- ás 
hadfelszerelési adó.

Megjelent a
! Kávésipari Tájékoztató

II. kiadása,
A  kávéaipari mestervizsga anyaga. Kapható az ipar.

„ a . testület Irodájában.

Ipartestületi közgyűlés
1942. április 8.

A Budapesti Kávésok Ipartestülete a rendkívüli viszo
nyok okozta munkatorlódás miiatt némi késedelemmel — 
április 8-án — tartotta meg 22. évi rendes közgyűlését.

A  testület tradíciói szerint a közgyűlés nívósán, szinte 
csendesen folyt le, bebizonyítva azt, hogy a testületiben ko
moly munka folyik és személy: vagy más ilyen természetű 
kérdések nem zavarják az ipar békéjét.

A  közgyűlésen resztvettek: Kövessy Géza elnök, dr.
KAllay Albert s-zfv. főjegyző, iparhatósági biztos, Szabó 
Samu alelnök, Bauer György, Bokros Lajos, Boros Attila, 
Breít József, Drávái Mátyás, Gárdonyi Andor, Gordon Sán
dor, Halmai László, Horváth Béla, Jovics Jenő, Klauber 
József Keve János, Kraszner Menyhért, Krausz Zoltán, 
Kreiner Pál, Langer Károly, Mann Imre, Németh Aladár,. 
Ottó Dezső, Patat Lajos, Paulin Lajos, Pelczmann Gyula; 
Pólyák László; Reichmann József, Sass Sándor, Sági István, 
dr. Szász Elemér, dr. Strausz Vilmos, Slezák József, Szla- 
veie Károly, Suba Endre, Szolominka János, Schwarz Man- 
fréd, Tihaméry Kálmán, Vörös János testületi tagok, dr, 
Havas Nándor főjegyző, Donáth Andor aljegyző.

Vendégeik': a Kereskedelmi- és Iparkamara képviseleté
ben: Lipcsey Ádám titkár.

az Ipok vésőéiről: dr. Kovalóczy Reziső főtitkár, 
az Országos Iparegyesület küldötte: dr. Naményi Ernő

ig a z g a tó ; .
a Baross Szövetség képviselője; dr. Kozák Bajos; 
a Kér. Iparosok Orsz. Szövetsége nevében: Földes Béla;
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Szállodások és Vendéglősök Iparesliilete részéről: Ma 
losik Ferenc élnek, Klcdn János alelnöki, Jakabos Endiic 
jegyző, Tábori Kornél szerkesztő.

a székesfővárosi kávémérők és kifőzök nevében: Wirtb 
Zsigmond elnök. iir Prohászka János titkár;

a Főpincérek- Orsz. Egyesülete képviseletében: Liszievicz 
Antal elnök, Karpf Richárd alelnöki, Harsányi Károly titkár.

A közgyűlést Kövessy Géza elnök d. u. 1 óra 15 perc
kor nyitót a meg. Megáilapitot.ta., hogy aj 'közgyűlési' meg
hívó az alapszabályok szabta időben közzétételett és min
den testületi tagnak megküldetett, a testület tagjai az alap
szabályok 14. §-ában előirt számban megjelentek, a közgyű
lés határozatképes, A  jegyzőkönyv vezetésével Donáth An
dor aljegyzőt bízta meg, hitelesítésére Tihaméry Kálmán és 
Ottó Dezső testületi tagokat kérte fel. Majd bejelentette 
vitéz Bertha Gyula és Grosz Ödön kimentéseit.

A, <napiiie|nd tárgyalása telőtt szeretettel ikjöszöntöito) 
a székesfőváros polgármesterét képviselő dr, Kállay Albert 
főjegyzőt, a testület összes tagjait, a megjelent, vendégeket, 

Kérte, kn'sérjék figyelemmel a testület munkásságát és 
íi közgyűlés lefolyását, majd a kővetkezőket mondotta:

„Az évi közgyűlés egy év munkájáról való számadás 
napja Minden- jelenlevő tudja mi történt az elmúlt eszten
dőben és minő feladatok háramlóé tűk reánk.

Nagy idők —  történelmi korszak — közepette élünk és 
annak' részesei vagyunk. Magyar hazánk is benne van e 
történelmi idők harcaiban, azzal a reménységgel, hogy a 
harcok elültével békésebb, boldogabb és nyugaímalsabb idők 
köszöntenek reánk.

Nem mulaszthatjuk el. hogy ezekben n nagy időkben 
mélységes hódolattal ne .emlékezzünk meg a magyar nem
zet nagy és bölcs vezéréről: vitéz nagybányai Horthy

C s a l á d i  s i r
0.7 literes és 

1112 literes palackokban.

Kőbányai Polgári Serfőzde
gyártmánya.

N Á t l O N A L
és egyéb ellenőrző pénztárgépek, 
speciális üzeme - Karbantartás, javi. 
tás, összes kellékek, eladás, vétet, 

csere.-

Monhalt J á n o s " ,S!
Budapest, III., Lajos»u. 107.

Tel sfon: 36^-76!__________
Miklós kormányzónkról, akinek vezetésével sikerült szétsza
kított (hazánk egy jó részét visszaszereznünk, fiáról, vitéz j 
Horthy István kormányzóhelyettesről. akinek fiatal energia- ! 
ju hivatva van a kormányzó ur oldala mellett a nagy mun
ka és felelősség terheit megosztani. Bízunk és reméljük, 
hogy az ő erejük és munkájuk kitörli a magyar nemzet 1 
történetéből Trianon gyászos emlék®!” .

Hazafias érzéseink és a kormányzó ur iránt érzett hó
dol a.iteljm tisztelietünk bizonyságául arra kéri toartársait, | 
hogy ahol ez még nem történt volna mag. a kormányzó ur 
arcképét függesszék ki üzleteikben.

A közgyűlés lefJkes éljenzéssel fogadta elnök szavait, 
mire a napirend tárgyalása következett.

A napirend következő pontja az 1941. évről szóló jelen
tés bemutatása és jóváhagyásai volt.

Elnök: Minthogy a jelentés nyomtatásban minden testü
leti tagnak megküldetett, kérdi, ktvánja-e a közgyűlés an
nak felolvastatását ?

A. közgyűlés a jelenl'és felolvuiskat-ásától eltekintett. 
Elnök felhívására az évi jelentésihez dr. Kovalóczj 

Rezcő, az Ipok főtitkára kért szót és a következőket mon- 
aotta: \

Az évi jelentésiből örömmel olfvajsta, hogy az ipartestület 
szoros összekötetést tartott fenn az Tpolckal. Kellemes fcla- 
diatot teljesít, amikor az Ipok üdvözletét tolmácsolja 4 
magyar iparnak most is csrlk azt kívánja, amit a terem

S S Í f o — < **> "»

k*. " m í 'M e z e  mire elnök határod-
• i , Jl0lg'5r a közgyűlés az 1941 évről szóló
jelentést tudomásul vette és jóváhagyta.

Az 1941. évről szóiéi zárószámadásokat, vagyonmérleget 
dr. Havas főjegyző terjeszteti elő és ismertette részletesen. 

Miután felszólalás nem történt,
kimondotta, hogy a közgyűlés az 

1941. évről szóló zárszámadás okait, vagyonmérleget, a szék-
lu, óolar f lM<̂ másul w tte- a jelentésben részletezett 
tisztviselő? ó Un yf mten, a rendeletik folytán folyósított 
•i S S  p él- ia k a ,nlaZOttl f f^téspotlékokat jóváhagyta éJ 
a f<* * »  hwWoMttik a felmentvényt megadta.
,.. elöljáróság n rendP.rivüli viszonyok folytán a tag-

S & . 'E S S f  < - W  m é í
A  javaslatot főjegyző ismertette. A  javaslat szerint az 

alapszabályokban csak/ a számítás alapjául szolgáló tagdíj- 
osztályok állapíttatnak meg, a tagdijaikat a közgyűlés évről- 
évre szabja meg. - -  — •

. Elnök felhívására felszólaló nem jelentkezett, mire elnök 
a javaslatot elfogadottnak jellentetje ki.
• javaslat végrehnjcásaikép főjegyző előter
jesztet.© rrö 1942. évre érvényes uj tagdijt-áblázatot, amelyet 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Ezután elncflc az elöljáróságnak az alapszabályok 32. §■

EzUsfi (Isiben főtt

O e s s l e r  málnaszörp
a vezető márka b é k e b e l i  m in ő s é g b e n .
Rsndelhető i 2 0—691 — Városi irodai VII-* 
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•'nalk módosítására vonaífldozó javaslatát terjesztette elő, mely 
szerint, a közgyűlés az ipartestületi munkaközvetítő ügyveze- 
tóiét. aljegyzői cimmel ruházhatja fel.

A  közgyűlés az alupszabálymódositáshoz egyhangúlag 
hozzájárult, mire elnök azt közgyűlési határozatként kihir-

E határozat végrehajtásallcóp elnök indítványozza, hogy 
a bögyülős Meggyes Istvánt, az ipartestületi munkaközvo- 
litő ügyvezetőjét —  Mi időköziben a jegyzői képesítést meg
szerezte, lelkiismeretes és szorgalmas munkássága elismeré
sü l —  eddigi ügykörének fenntartása mellett „aljegyzö“ -i 
címmel ruházz fi fel.

A  közgyűlés az indítványhoz egyhangúlag hozzájárult, 
mire elnök azt határozatnak jelenti ki.

A  napirend következő pontja a tisztviselői fizetések 
megállapítására vonatkozó javaslat volt

Ezt főjegyző tételenként ismertette.
Miután felszólalás nem történt,
Elnök a javaslatot elfogadottnak jelentette.
Az 1912. évi költségvetést c-s a székház költségvetését 

főjegyző terjesztette elő.
Felszólalásra senki cem jolen'kozett, mire
Elnök megállapította, hogy a közgyűlés az előterjesz

tett költségvetést jóváhagyta, elfogadta és a> felelős vezető
céget annak végrehajtására, illetőleg a bevételek beszedé
sére és a kiadásuk teljesítésére felhatalmazta.

Egyben felhatalmazza az elnökséget, hogy amennyiben h 
költségvetéssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnak észre
vételei lennének, azokat- saját hatáskörében hajtsa végre.

Ezután Kövessy Géza elnök bejelentette, hogy az alap
szabályok értelmében az elnökség, alelnökök, főpénztárra, 7 
előljiárótági tag, póttagok, számvizsgálók, ipartestületi szék 
<'biökének, al elnökének, tagjai és póttagjainak megbízatása 
lejárt, ezenkívül 7 előijiárósági hely lemondás folytán meg
üresedett. E tisztségek betöltése a közgyűlés feladata.

Amikor az egész tisztikar nevében a tes'tület tagjainak 
bizalmát megköszönte, felkérte dr. Kállay Albert iparható
ság! biztos urat, hogy a  közgyűlés vezetését vegye át és a 
választásokat vezesse le. *

Dr. Kállay Albert főjegyző, iparhatóság! biztos, a köz
gyűlés vezetését átvéve, üdvözli a megjelenteket majd is
merteti a választásokra vonatkozó alapszabál'yszcrü rendel
kezéseket.

, Felolvasna a hozzá beterjesztett jelöléseket és (kérdést 
intéz a közgyűléshez, hogy szavazni kiván-e, vagy közfel
kiáltással határoz? A  közgyűlés a felolvasott tisztségeket 
közfelkiáltással töltötte be, mire elnöklő ipnrhaé'ósági biztos 
kijelentette hogy a közgyűlés egyhangú közfelkiáltással a 
következőket választotta, meg: Elnök: Kövessy Géza AI- 

•elnökök: vitéz Bertha Gyula, Szabó Sámuel. Előljárósági ta
gok: Deák LSámdor, Gebauer Béla, Gundell, Károly (u j), 
Haggenmacber Oszkár. Jovics Jenő (u j), Lendvai József, 
Maroncieh Ottó (u j), vitéz Miklós József (uj), dr. Szász 
Elemér, Szia vek Károly, Tihaméry Kálmán, Tihaméry Jó 
■zseíf (u j), Wagner Bélái (u j), br. Wnsmer Gusztáv (u j). 
Előljárósági póttagok; Boróka József, Fiala Ernő, Keve 
János. Szolominka János, Slezák József, Sághy Istvánt 
Pénztáros: Mayer Rezső (u j). Számvizsgálók: Ma.noinger 
Ferenc (u j), Szunrdkovsizky Tibor (u j), Zsi gmond' László 
(uj).

Ipartestületi szék:
Elnök: Bandi József. Alelnök; Németh Aladár (u j). Ta

gok; Koch Gyula (u j), Kovács Kornél, Kovács László (u j), 
Pelczimanm Gyula (u j). Szimola Hugó (uj). Póttagok: Zsidkla 
Béla, T ű it  László, Memlaur László.

Segédvizsgáló bizottság:
Elnök: Kövessy Géza. Alelnök: Szabó Sámuel, Tagok: 

Bokros Lajos, Boros Attila, Ottó Dezső, Paulln Lníjos; Pa
tát Lajos; Szlávok Károly, Tihaméry Kálmán, Wagner Béla.

Csőbulor —
összecsukó vendégágyak és kerfibutorok saját 

készimény-
V I N C Z E  I S T V Á N  N á p s iin lió z  u. 26.

Telefon 149-869. -1

Dr. Kállay Albert iparhatósági biztos a választás ered
ményét kihirdetve, elsőnek üdvözli a megválasztott elnököt 
és tisztikart. Amikor ezé teszi, nem mulaszthatja el. hogy a 
régi tisztikar tagjalimdkl köszönetét ne mondjon. Nehéz 
időkben vezették a testületet és hogy milyen eredménnyel, 
azt a költségvetés a zárószámadás, valamint az évi jelentés 
adata/i megmutatták. Kéri az uj vehetőséget, hogy éppoly 
szorgalommal és lelkesedéssel vezessék a testület ügyeit, 
—  mélynek munkájára, Isten áldását kéri, —  mind eddig. 
Felkéri a megválasztott elnököt, hogy helyét foglalja el.

Kövessy Géza ellnölki. úgy saját, minit a megválasztott 
tisztikar nevében hálás köszönetét mond a feléjük irányuló 
bizalomért. Nem hive a nagy szavaiknak, csak azt akarja 
kijelenteni, hogy igaz magyar hittel és szeretettel akarja 
helyét megállónk Programúiét a mai időkben adni lehetet
len, dte ismételtem csak annyit mondhat:, hogy igaz lelkese
déssel és szeretettel aiknirja a testületet irányítani és vezetni.

Egyben kéri, illetőleg javasolja, hogy a vezetőség kö
réből kivált kartársaknak, akik a testület munkájában 
évek során át nagy önzetlenséggel, szeretettel és lelkesedés
sel vettek részt, a' közgyűlés mondjon köszönetét; evegböl a 
következő indítványt terjeszti elő:

A  közgyűlés határozza el, hogy Grosz Ödön, Klauber 
József, dr. Strausz Vilmos, Bodó Adolf, Iíraszner Menyhért, 
Bauer György, Mészáros Győző, Steucr Lóránt!, Propper 
Márton és Weingruber Lásizlló uraknak sok évi értékes és 
az ipar érdekeit szolgáié önzetlen munkásságukért jegyző- 
könyvi köszönetét fejezi ki ési ezt a! határozatot velük közli.

A közgyűlés a javaslatot egyhangú lelkesedéssel elfo
gadta. mire elnöki azt határozattá emelte.

Lipcsey Ádám, mint a budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara, képviselője kijelenti, hogy a kamara mindig ben
sőséges jó viszonyt tartott fenn az ipartestülettel úgy a 
■múltban, mint a jelenben és ha Isten segít, a! jövőben is. A 
jelentést ugyan még nem olvasta, de erre nincs is szükség, 
hiszen a kávésipar élete nyitott könyv a! főváros, a közön
ség, az egész ország sőt a külföldről jövő  ̂vendegek 
részére is. Amit a kávés ipar ezekben a nehéz időkben a 
közönségnek nyújt, az a csodával határos. Nagyon jól tud
ja azt mindenki, hogy mit kell ma egy kávésnak dolgoznia. 
Egy személyben kell lennie ügyvédnek, kémikusnak, adun- 
nisztratöraeik. adószakértőnek es így tovább. Mint a kávés- 
iuar nagy barátja, ki a kávéházakat immár 30 éve látogatja, 
csak a legnagyobb elismeréssé! adózhat a fltavesiparosoknak.

KARTÁRS!
Egyetlen kávéházból sem hiányozhat az

a ku földön is j«l bevált és kedv >lt étvágyger
jesztő kellemes és nemes ital Minden kávéhoz ■ 
nak be kell szerezni mert vendégei kérni fogják 1

RÁCZ LA30S borkereskedő
Budapest, IX., Viola utca 42. szám.

Tola fonszám  : 227 —  105. _ _ _ _ _
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{faU w ÍH dl~$éle
Aqua vitae és egyéb likőrkülőn- 
legességek, főzelék és gyümölcs- 

konzervek

ERIAL FÖ<3EKAVÉ
legjobb kávéi»»sitő- | Kérje mindenütt 1
Gyártja: D1KK. FIDÉL és Ta RSA, Bud*pesí. IX.,

Nagy örömmel látja Kövessy Gézát az elnöki székben, 
alki neki személyes jó barátja. A  kávésok minit eddig min
dig, megmutatták nagy egyetértésüket, mert most is teljes 
egyhangúsággal belátva az uj idiők szellemét, hogy helyet 
az ifjúságnak és Kövessy Géza személyében meg is találták 
azt a fiatalos és mégis az ipart oly jól ismerő vezetőt, aki 
ezt a patinás ipart vezeti

Külön emlékezik meg az ipartestület főjegyzőjéről, 
dir Havas Nándor főjegyző úrról, aki az ipák érdekében oly 
sókat fáradozik, Tudjulkl nagyon jól, hogy a malii ilőkben mi
lyen sok munkája és dolga van egy ipartestületi jegyzőnek.

Reméli hogy elkövetkezik majd az az idő, amikor ismét 
békés és könnyebb állapotok következnek a szakmára.

Dr. Naményi Ernő az Országos Iparegyesület üvözle- 
tét tolmácsolja, A  kávésipartestület az Iparegyesüllet leg
régibb tagja, közel 100 éve. Ez alatt a 100 év alatt bizony 
naigyon nehéz időkön ment át az ipar. Abban a reményben 
üdvözli a kávésipart, hogy mint a multiban, is a nehéz, sú
lyos időket a szebb és boldogabb idők követtélk. úgy jöjjön 
el ismét minél előbb egy napsugarasabb korszak.

Bokros Lajos felszólalása után
Elnök megállapítja azt, hogy az alapszabályok szabta 

időben indítvány nem érkezett, a közgyűlést berekesatette.

Elöljáróság! ülés
1942. április 24.

Az év: közgyűlés után tartott első elöljárósági ülés az uj 
-elöljáróság köszömtésénidk jegyében folyt le. Remiéljük és bí
zunk benne, hogy az elöljáróság tagjai ugyanolyan szere
tettel és kötelességtudással fognak résztvenni az ipar 
ügyeinek intézésében, mint a! régiek.

A  napirend legelső pontja: Mészáros Győző diszelnök és 
volt elnök búcsúztatása, és emlékének megörökítése volt 
Erről az alábbiakban számolunk be.

Az ülésen megjelentek: Kövessy Géza elnök, Szabó Samu 
slelnök, Bokros Lajos, Boros Attila, Gebauer Béla, Jovics

Dr.Burgyán
rum és likörgyér 
B u d a p e s t ,

V-, Thököly ut 34-__________Telefon : 225—78Q.

Bllllárdasztalok e la d á s a .
Behúzásokat és javításokat azonnal elkészítjük 
A lp a k k a ,  ü v e g  és p o r c e l l ó n á r u  e m 

b l é m á v a l  is  legolcsóbban

Frled Zsigmond és Fia
VI., Király u. 41 Tel. 224-804. Kölcsönzés.

ő v U tL á z ty

VeaécUéfiviselet: liftest, IX. u 4 .

Jefefo*.- 1&3-Z&9

Jenő, Kreiner Pál, Manninger Ferenc, Patat Lajos'. Paulin 
Lajos, dr Szász Elemér, Szlavek Károly, Wagner Bélái. br. 
Wasmer Gusztáv, Zsigmond Lászlói, elöljárósági tagok és 
számvizsgálók, dr. Havas Nándor főjegyző. Meggyes István 
aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Elnök az ülést d'. u. 1 órakor nyitotta meg. Üdvözölte a 
megjelenteket, különösen pedig az újonnan beválasztott kar- 
társaikat, akiket, együttműködésre, az ipajr érdekeinek szol
gálatára áll Bejeliemfá, hogy Dr. Kállay Albert iparhatósági 
biztos, vitéz Bertha Gyula alelnök, Szmrekovszky Tibor, Ti- 
haméry Kálmán, Mayer Rezső kimentették elmaradásukat. 
Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szlavek Károly és 
Wagner Béla elöljáróság! tagokat jelölte ki.

Az 1942. március 24-én tartott eló'ljárósági ülés jegy
zőkönyve bemutattafott és helybenhagyatott.

Elnök felhívására
Főjegyző emílékezett Mészáros Győző elhunytáról. Is

mertette Mészáros Győző másfél évtizedes elnöki miíkücté- 
fcét, az ipnlr iránti rajongó ízeretetét és akotása/it. Bejelen
tette, hogy az ipartestület a gyászosét alkalmából gyász- 
jelentést adott Iki, a koposóra. llaoszo.rut helyezett, a temetésen 
a testület fájdalmát dr. Strausz Vilmos emelkedett hangú 
beszédben fejezte ki. Ismertette a beérkezett részvétiratokat, 
majd előterjesztette az elnökség javaslatát, mely szerint 
az elöljáróság Mészáros Győző emlékét az ülés jegyzőköny
vében örökítse meg és emlékére aí tanonciskolában ösztön- 
dlijaií; alapítson.

Az elöljáróság n|z előterjesztést felállva hallgatta végig 
és az elnökség indítványát egyhangúlag elfogadta!.

Ezután bejelentetett, hogy Harai (Herrgott) Ferenc 
(Edison), ifj. Thaller István (Ceylon), Gabrovitz Stefánia 
(Verpeléti) kávéházi iparengedélyt kaptak és a tagok közé 
beiktathattak.

Iparát megszüntette és kilépett: Weingruber László.
Főjegyző ismertette az évi rendes közgyűlés lefolyásál, 

melynek jegyzőkönyvét a polgármester úrhoz felterjesztet
tük. 1 i I | !*| ?||!sr,;

A  napirend következő pontja a szakiskolai felügyelő 
bizottság megválasztása volt. A  bizottságba az elöljáróság 
egyhangúlag a következőket választotta meg:

Elnök; Kövessy Géza,
Alelnök.- Szabó Samu.

Szakszerű javítás :
Rels Jenő Budapest, Mozsár u. 12.

T e le fo n  118-938.

kávéházi, szállodai 
és vendéglői, minden- 

nem ü fehérnemüek, flanelltakarók nagy választékban 
Petyán Adolf és Fia, Budapest, VI.,

Paulay Ede ucca 7 szám-
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D itb zi palaMm&U
Tagok: Bokros Lajos, Boros Attil'af Ottó Dezső. Paulin 

Lajos, Patat Lajos, Szlavek Károly, Tihaméry Kálmán. 
Wagner Béla.

Főjegyző jelentette, hogy a zsemlye és kenyériéi utal ás 
i gyében a testület előterjesztéssel fordult a polgármester 
úrhoz. Ismertette a polgármester válaszát, majd az ennek 
következtében a miniszter úrhoz Intézett újabb előterjesz
tést.

A  cukoradagolás felemelése tiárgyáiban a kér. miniszté
riumban tartott értekezlet, alkalmával —  melyen- elnök és 
főjegyző vettek részt —  a cukorkiutalás mennyiségének fel
emelését kértük, tekintettel a nyári időszakban szükséges 
fagylaVikészitéis és befőttkészitósre. A  kérdés tárgy állás alatt 
áll,

A kávébeszerzés ügyében elnök eljárt a kozdlátásügyi 
minisztériumban,. rlhol az iparnak e crlklklel való ellátását, il
letve a beszerzés lehetővé tételét kérte.

E kérdéssé® kapcsolatban Kreiner Pál, Szlavek Károly, 
Tovics Jenő, Paulin Lajos. Patát Laios, br. Wasmer Gusztáv, 
Szabó 'Samu. Bokros Lajos fejtették ki nézeteiket és ismer
tették a. kr "társak kii vénségest.

Főjegyző istmertette a betegsegélyző járulékok feleme
lése. illetve pótlélcolára tárcában kiadott belügyminiszteri 
rendeüle'et melyet az elnökség körlevélben közölt a tagokkal.

A  vendéglátó iparok üzletvitele tárgyában kioldott ren
delettervezetet a kereskedelmi is iparkamarában szakérte- 
hezlet tárgyalta, melyen a testület ie rész,tvett és álláspont
ját a többi vendéglátó ipari szí íkmával egyetértve kifejtette.

Elnök részletesen) femeirte’ie a zárórarendelet módosí
tása tárgyában kiadott miniszteri rendelettel. Sajnálatos, 
hogy egyes kartársnfknt ez a rendelkezés súlyosain érintette, 
.izomban a magasabb érdekekbtől indokolt, rendteletet tiszte
letlel lulomásul kell vennünk. Természetes, begy amint a 
viszonyok megengedik, kérni fogjuk a régi helyzet vissza
állítását.

Főjegyző bemutatta a széfloesfvárosi m. kir. pénizügy- 
igaagatóság átiratát, melyben kŐalli, hogy Szabó Si(mu alel- 
riöfcöt és Bokros Lajos előljárósági tagot az italmérési ille
ték elleni felszólamlási bizottság tagjaivá nevezte ki. A  be
jelentés tudomásul vétetett,.

A  kereskedelmi és Iparkamarának az iparosok arcképes 
igazolványának rendszerezi térő tárgyában kelt átiratára az 
elnökség —  az elöljáróság múltban kifejtett állásfoglalásá
hoz képest — ezek bevezetését kivánatosnaltó tartja.

A  munkavállalók fizetéses szabadságára ez évben is 
megadott 50 százalékos menetdijkedvezmény engedélyezését 
tartalmazó miniszteri rendelet ismertettetett. és tudomásul 
vétetett.

A  Piatnik Nándor és fia i cég 200 pengős adományáért 
az elöljáróság köszöne'iét fejezte ki.

Az ipartestületi munkaközvetítő március havi munkás
ságáról szóló jelentés bomutntfatott és irattárba tétetett.

A  családvédelmi pénztárak í* járulékok befizetési mó
dozataira vonatkozó közlése felolvastatott és tudomásul vé
tetett.

Több napirendi pont nem volt, minek folytán
Elnök az ülést berekeszt ette.

I HávéUává és étle-vmi a&eo&z&U
fehér és színes kivitelben

! SzÍHh.y.atnato.s Uecti afo&se&lt
; a legszebb mintákban
| .. , legelőnyösebben beszerezhetők

KOLLIN TESTVEREK textüBasVítersjs&caő cégnél
Budapest. V., Sxt. István tér 5. 

Telefon: 1-892-92. •

Mészáros Győző elhunyta
Mészáros Gyözői'j több mint két hete eltemettük, még 

mindig jönnek a részvét iratok testületünkhöz, bizonyítván 
azt hogy az ő elvesztése nemcsak a szülkiebb értelemben 
vett kávés és vendéglátóiparnak, de a társadalmi ósi ipari 
közéletnek fájdalmas vesztesége. A  lapunk múlt számában 
felsoroltakon kívül a következők fejezték ki részvétüké):

Dr. Tomcsányi Kálmán belügyi államtitkár, dr. Tichv 
Kálmán miniszteri osztályfőnök. A  Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara, Baross Szövetség, Építőmesterek, Villany
felszerelők, Fogtechnikusok, Drogisták, Fehérnemű készítők 
Ipartestiilete; Park Szálloda Rt, Bp.-i Központi Ált. Tej 
csarnok Rt. és Vendéglősök Beszerző Csoportja, Iíunstadter 
Hirlapelőfzetési iroda pedig koszorumegváltás fejében 25.— 
pengőt fizetett a testület közhasznú szociális céljaira.

A  gyászoló családhoz intézett több mint 200 részvétirat 
küldőjét helyhiány miatt nem tudjuk felsorolni.

A  sajtóban is nagy visszhangot váltott ki Mészáros 
Győző elhunyta. A  napilapoknak csaknem mindegyike, az 
ipari és szaksajtó orgánumai is meleg szavakkal méltatták 
Mészáros Győző életét és munkásságát.

D „Vendéglátéipari kerlátozé sih“  sikere
A  testületünk által! kiadott „Vendéglátóipatrl koriatoza- 

sok” at úgy fővárosi kartársaink, mint vidéki megrendelőink 
megkapták és nagy elismeréssel nyilatkoznak a jelen viszo
nyok! közötti szinte nélkülözhetetlen- kézikönyvről.

Az Iparunkkal kapcsolatban működő hatósági tényezőik 
is igen has&notí munkának találták a füzetet és elismeréssel 
vették tudomásul a testület kezdeményezését.

Minden szaklap, sőt a napilapok egy része is ismertette 
és megdicsérte a Vendéglátóipari korlátozásokat, megái la
pítva azt, hogy a Budapesti Kávésok Ipartestiilete jó szol
gálatot tett a magyar vendéglátóiparnak.

A  vidékről állandóan érkező megrendelések azt tanúsít
ják, hogy vidéki kartácsaink Is hasznosnak találják a köny
vecskét, mely biztos Útmutatójuk a különféle rendelkezések 
tömegében.

llykép az első kiadás példányai fogyóban vannak és 
előreláthatólag sor kerül a második kiadásra.

H Í R E K
Adomány.

Körösi Csorna Sándor szobrának felállítását tervezik 
A  szobor alapjára elsőnek Kövessy Géza ipartestületi elnök 
1000 pengőt adományozott.
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Katonai szolgálat.
Donath Andor ipartestületi aljegyző f. é. április 2i.-en 

katonai eze'lg'álatra bevonult.
Zwack-likörgyár eCisőranigu gin-t, whiskyt, üimösbort 

(Vermem th) és Mész coctalilt hoz forgalomba, amelyet bár
mely külföldi hasonló itallal' egyenértékűnek ajánl a kartár- 
sak figyelmébe. Fenti 4 cikk sok külföldi márkánál meg jobb 
is. Mixolóshez páratlanok, Kérjen coctaii receptet. Fütyülős 
barackpálinkája1 a legjobb a maga nemében'. Unkáim verse
nyen kívül, m

Gömörben 10 szobából ál!ó vasúti 
szállodához tartozó vendéglőt teSjes 
berendezéssel bérbeadnám . Kávés- 
mesteri Iparral rendelkezik, kávéhé- 
házi Italmérés gyakorolható. Kedvező 
feltételek mellett Jeligére a kiadóba

Simít
Uj telefon: 426—11T.

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

közleménye:

Értesítjük igen t Vevőinket, főleg olyan üzleteket, ame
lyek már régebben is vállalatunknál fedezték

J a m e k b e n , fő a s e lé k k o n z e r v e k b e n ,  
p a r a d ic s o m b a n

Ifi. Grünwaid Mór
Ferenc József ranpart 6.

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

szükségletüket, hogy módunkban van e cikkekben b. meg
rendeléseiket egyelőre zavartalanul teljesíteni.

N A G Y  IGNÁC cikkek raktára
BUDAPEST. VII., KÁROLY KÖRÚT 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, u. m.: borszivattyuk, 
szürőgépek, palackok, parafadugók,címkék stb. 

Telefon : 423 329. 423-363.

vegyitermékek gyára R,-T.
Budapest, XlV. Cserei-u. 14. 
Telefon : 2-960-86, 2-948-94 .

KEZŰITAKI PEZSGŐGYÁR
VII,. Alraósty-uica 3. Telefon 423 594 -  CASIHO -  FOR-YOU

Berkovíts
papirárugyár kávéházi, ét
termi és cukrászati kellékek

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

Felelős kiadó: DR. G A Á L  ENDRE. 
Lakása: Budapest, VIII-, Rökk Szilárd-u. 31.

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

Kristály ásványos forrásvíz csak Szent Lukács védjeggyel eredeti
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